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Marți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, 
împreună cu tovarășii llie Verdeț, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri, Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Mari
nescu, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Gheorghe Necula, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., a făcut 
o vizită de lucru în orașul și portul Oltenița, Populația orașului 
Oltenița, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderilor vi
zitate au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
oaspeți, o călduroasă primire, exprimîndu-și hotărîrea de a 
depune toate eforturile, alături de toți cetățenii patriei, pentru 
traducerea în viață a marilor sarcini trasate de Congresul al 
X-lea al partidului. Mobilizați de spiritul de înaltă exigență al 
plenarei din decembrie 1969 a C.C. al P.C.R., oamenii muncii 
din Oltenița au înfățișat realizările lor, ca și planurile pentru 
ultimul an al cincinalului; ei s-au referit, de asemenea, la 
perspectivele pe care viitorul cincinal le deschide orașului Ol
tenița, au informat despre pregătirile pe care le fac pentru asi
gurarea condițiilor necesare realizării hotărîrilor Congresului 
al X-lea al partidului.

Vizita secretarului general al partidului, a celorlalți condu
cători de partid și de stat a prilejuit o vibrantă manifestație 
de atașament față de partid, de politica sa marxist-leninistă, 
politică îndreptată spre creșterea bunăstării materiale și spi
rituale a poporului român, față de conducătorul iubit al po
porului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Oltenița, oraș în plină dez
voltare, conectat la ritmul 
înalt al industrializării și ur
banizării, își prezintă cartea 
db, vizită încă de la intrare. 
La; poarta de nord — un im
portant obiectiv al actualului 
cincinal — Filatura de fire 
din fibre chimice și bumbac 
— cea mai mare filatură din 
țară și una dintre cele mai 
mari din Europa. La sud, pe 
malul Dunării — șantierul na
val, care cunoaște în ultimii 
ani o viguroasă dezvoltare, 
între aceste două mari unități, 
pitoreasca așezare dunăreană 
se dezvoltă pe coordonatele 
industrializării.

La intrarea în oraș, în fața 
filaturii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat sînt în- 
tîmpinați de un mare număr 
de oameni ai muncii din Olte
nița, de textiliști și construc
tori. Primul secretar al Comi
tetului orășenesc-Oltenița al 
P.C.R., Nicolae Iosin, prima
rul orașului, salută în nume-

i
Nava „Muntenia" a găzduit în cursa sa inaugurală pe conducătorii 'de partid și de stat

VIZITA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN ORAȘUL OLTENIȚA

le locuitorilor Olteniței 
secretarul general al partidu
lui. Oferindu-i tovarășului 
Ceaușescu, în semn de bun 
venit, un buchet de flori, tî- 
năra muncitoare Steliana Cos- 
tache exprimă hotărîrea în
tregului colectiv al întreprin
derii de a îndeplini și depăși 
sarcinile încredințate de partid 
celor ce muncesc în această 
modernă întreprindere din o- 
rașul Oltenița.

La invitația tovarășului Ion 
Crăciun, ministrul industriei 
ușoare, conducătorii de partid 
și de stat vizitează filatura.

La intrarea în secția de fire 
pieptănate din bumbac, pri
ma secție dată în funcțiune, în 
fața unei machete, gazdele 
prezintă secretarului general 
al partidului ansamblul gene
ral al acestei unități indus
triale în stadiul final, ea va 
avea o capacitate anuală de 
7 400 tone fire de bumbac și 
sintetice.

în iulie 1967, cînd. tovarășul 
Ceaușescu a mai vizitat acest

Proletari din toate țările, uniți-vă!

CENACLUL
STUDENȚESC

SȘfi-:

Tovarășul‘ Nicolae Ceaușescu este salutat cu dragoste și căldură de tinerii muncitori ai Filaturii de 
fire din fibre chimice și bumbac

oraș, lucrările de construcție 
abia începuseră. Astăzi, după 
numai doi ani și jumătate, 
planurile de atunci se înfăți
șează aevea. Anul acesta, încă 
în primul semestru, urmează 
să mai intre în funcțiune fila
tura de fire în amestec teron 
și bumbac, filatura de fire 
din celofibră și o modernă 
secție de finisaj mecanic de 
mare capacitate.

Secretarul general al parti
dului a apreciat soluțiile con
structive propuse de proiec- 
tanți, care în urma unei re
considerări .a proiectului ini
țial, au redus volumul de in
vestiții de la 
ne lei.

Directorul 
binatului de 
București, ing. Maria Flucsă, 
și directorul întreprinderii, 
ing. Constantin Pândele. 

510 la 435 milioa-

general al Com- 
bumbac nr. 2 —

formează că filatura este do
tată cu utilaje românești în 
proporție de 80 la. sută și că 
randamentul lor corespunde 
nivelului actual al tehnicii 
mondiale. Filatura va produ
ce anul acesta 6 200 tone fire, 
pentru ca în 1971 să atingă 
parametrii proiectați. Aici se 
vor produce, pentru prima 
dată în țară, fire extrafine, 
mult solicitate de industria 
bunurilor de consum.

Se vizitează secția de fire 
pieptănate din bumbac, intra
tă în funcțiune cu capacita
tea proiectată de 3 600 tone 
anual. Rînduite într-un flux 
tehnologic continuu, utilajele, 
purtînd mărcile uzinelor „fi
nirea" din Cluj și ale altoi 
întreprinderi producătoare de 
mașini pentru industria ușoa
ră din țara noastră, se remar
că printr-un randament supe-

sarcini- 
pe în-

secțiile 
Nicolae 
cu dra-

; . ' .1 ' 
rior, atît din punct de ve
dere cantitativ, cît și calita
tiv.

Trecînd printre liniile teh
nologice complet automatiza
te, secretarul general al parti
dului se interesează de calita
tea produselor obținute, de 
condițiile de muncă, de nive
lul de calificare a lucrători
lor, proveniți în cea mai mare 
parte dintre locuitorii Olteni
ței și ai comunelor din împre
jurimi.

Se vizitează în continuare o 
altă secție de bază a între
prinderii — filatura de fire în 
amestec teron și bumbac, in
trată de curînd în probe teh
nologice. Oaspeții sînt infor
mați că montorii și textiliștii 
își unesc eforturile pentru a 
pune în funcțiune și această 
secție într-un viitor apropiat, 
recuperînd rămînerea în urmă 
datorată livrării cu întîrziere 
a unor utilaje, în scopul înde
plinirii în întregime a 
lor de plan prevăzute 
tregul an.

Pretutindeni, în 
vizitate, tovarășul 
Ceaușescu este salutat 
goste și căldură de tînărul co
lectiv al acestei moderne uni
tăți a industriei noastre ușoa
re. La despărțire, în uratele 
celor prezenți, secretarul ge
neral al partidului le urează 
succese tot mai mari în înde
plinirea sarcinilor ce le revin.

După acest prim contact cu 
Oltenița industrială, conducă
torii de partid și de stat se 
îndreaptă spre cealaltă uni
tate — Șantierele navale. Stră
bătând străzile orașului, tova
rășul Ceaușescu și ceilalți oas
peți sînt salutați cu entu
ziasm de locuitorii bătrînului 
oraș dunărean, intrat azi în 
rîridul centrelor muncitorești. 
Din mulțime se scandează u- 
rări de bun venit, se ovațio
nează pentru Partidul Comu
nist Român, pentru secretarul 
său general. Este o puternică 
manifestare de adeziune față 
de politica partidului de con
strucție a socialismului în pa
tria noastră, o expresie a 
hotărîrii tuturor de a-și spori 
eforturile pentru realizarea a- 
cestei politici ce corespunde 
intereselor supreme ale între
gului nostru popor.

Șantierul naval și-a în
tâmpinat oaspeții dragi, după 
tradiție, înălțînd marele pa
voaz marinăresc.

în amiaza de ianuarie, pe 
fundalul fluviului se profilea
ză siluetele zvelte ale navelor 
ce sînt făurite pe schelele

și-a
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DEMARAJUL
CHIMISTILOR

TIRGUMURESENI
țConfirmînd demarajul bun 

din acest an, chimiștii combi
natului de îngrășăminte azo- 
toase flin Tg. Mureș obțin 
noi succese în realizarea rit
mică a sarcinilor de plan. In 
primele două decade ale 
lunii s-a înregistrat un spot 
zilnic de producție de circa 
70 tone azotat de amoniu. 
Chimiștii tîrgumureșeni au 
dat astfel economiei naționa
le, în această perioadă, peste 
prevederile de plan, 500 tone 
amoniac, 1 500 tone, azotat 
de amoniu, precum și însem
nate cantități de oxigen com
primat.

IN CONSTRUCȚIE

Fabrici de nutrețuri
Da întreprinderea agricolă 

de stat Tomești, județul Iași, 
a început construcția unei fa
brici de nutrețuri combinate 
cu o capacitate anuală de 
120 000 tone. Pregătiri pentru 
ridicarea unor construcții ase
mănătoare au început și la 
întreprinderile agricole de sta! 
Poarta Albă, județul Constan
ța, și Verești, județul Suceava. 
Cu noile construcții, realizate 
cu utilaje produse în țară, nu-

TÎNĂRUL CONTEMPORAN -

actualul și viitorul „homo industrialis t

CINE PREDĂ DISCIPLINA

„DISCIPLINEI MUNCII"?
Asistam la o dezbatere despre disciplina în producție a ti

nerilor din secția prelucrări mecanice de la Uzinele mecanice 
Timișoara. Secție ai cărei muncitori sînt în proporție de 65 
la sută sub 25 de ani. Rețin cîteva cifre : în 1969 s-au tota
lizat 6 888 de ore absențe nemotivate, timp în care se puteau 
executa 10 moto-încărcătoare sau partea mecanică a 6 
poduri de 12,5 metri. Secția 
sumind insă din timpul liber 
muncă suplimentară.

E1 
at- 

a 
gi- a- 
de

și a 
își 

gîndi,
consumă

Epocile au subliniat pe par
cursul secolelor tipologii 
distincte, conform dez

voltării social-economice ; a 
existat un homo sapiens, un 
homo faber, un homo univer
salis. Sociologii contemporani 
descoperă în realitate, între
tăiat de un intens spirit teh
nic, pe homo industrialis, adi
că omul care își înscrie existen
ța pe coordonatele unei dez
voltări fără precedent a in
dustriei de mari proporții, deve
nită lege de bază a dezvoltării 
și intrată nu numai în peisajul 
social, ci și în climatul nostru 
spiritual de fiecare zi. Se spu
ne că acest homo industrialis 
este omul secolului XX. Indi
ferent că el este literat, filo
zof, inginer sau agricultor, 
trăiește, respiră, creează în 
tnosfera zborurilor cosmice, 
mașinilor electronice 
ganților industriali, 
daptează modul de a 
a simți unui tip care 
pantagruelic Tehnica.

Am învățat din cărțile de is
torie că pînă acum trei decenii 
țara noastră era „eminamente 
agricolă" ; știm de asemeni că 
acum rivalizăm, din punct de 
vedere industrial, cu multe țări 
cu tradiție tehnică din Europa, 
că puterea noastră economică 
înseamnă mari combinate indus
triale, hidrocentrale, uzine cu 
faimă internațională.. Am creat 
într-un timp, .pe care istoria îl 
va socoti o minune, climatul pro- 
price pentru acest homo indu- 
stfialis al secolului. Dar acest 
om s-a plămădit și se plămădeș
te mai greu, mai lent, cu riscul 
acelor pierderi amintite în dez
baterea de la Uzinele mecanice,

I
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Ideea de cenaclu — în sensul 
unei grupări literare aflate sub 
semnul unei îndrumări critice 
consolidate filozofic și estetic — 
are, la noi, mai vechi tradiții 
cărora le datorăm apariția gus
tului critic, predizarea unor cri
terii estetice cu timpul structu
rate într-un sistem coerent. 
Funcțional, cenaclul reunește 
autori înrudiți prin anume ca
racteristici comune, fiind mai 
puțin — sau deloc — un labora
tor de creație — cum, în gene
ral, se crede — și mai mult un 
spațiu în care se configurează, 
foarte adesea, profilul unei ge
nerații literare, cel puțin în tră
săturile generale pe care noțiu
nea le presupune.

Se cuvine însă să distingem 
între ceea ce ar însemna 
cenaclu, la modul ideal vorbind, 
și ce înseamnă un cenaclu, la 
modul real de existență.

La modul ideal un cenaclu 
terar .
cenaclul literar studențesc 
care-1 alegem ca obiect de dis
cuție din considerente multifile
— ar trebui să fie un sistem 
precis structurat, avînd o anu
me coerență interioară și ur- 
mind unui scop delimitat de un 
univers problematic distinct. 
Lucrările unui astfel de cena
clu ar consta în lecturi și dis
cuții critice care să precizeze
— evitînd riscul accidentului 
impresionist — valoarea — cînd 
e cazul — operei supuse discu-

un

li-
și ne oprim numai la

pe

mărul fabricilor de nutrețuri 
combinate din unitățile agri
cole de stat crește la 27, iai 
capacitatea lor de producție 
anuală cu 360 000 tone.

Specialiștii din departamen
tul I.A.S. lucrează în prezent 
la un studiu în vederea înfiin
țării unei centrale industriale 
de nutrețuri combinate care 
va îngloba rețeaua de fabrici 
existente și cea de stații de 
deshidratare a furajelor verzi.

și-a îndeplinit planul, con- 
al muncitorilor 30 000 ore de 

pierderi de timp, de energie, de 
forță umană, de bani.

Am inventariat dincolo de nu
mele celor înscriși ca „exemple 
negative" în referate, dincolo de 
pagubele produse de comporta
rea lor necorespunzătoare la lo
cul de muncă, cîteva elemente 
generalizatoare. în proporție de 
90 la sută tinerii care produc 
perturbări în buna desfășurare 
a procesului productiv sînt cei 
proveniți din mediul rural. Pro
cesul firesc de urbanizare ridi
că (vă amintiți, de nenumărate 
ori) probleme deosebite dintre 
care cea mai importantă rămîne 
adaptarea. Nu este vorba despre 
simpla adaptare a individului X 
sau Y venit dintr-un sat la con
dițiile de muncă și de viață ale 
orașului, ale uzinei, _ ci despre 
începutul unei tradiții pe care 
o deschide tînărul venit într-o 
mare uzină pentru întregul său 
arbore genealogic. Urmașii săi 
vor deține, prin el, datele esen
țiale ale unui tip nou de om : 
disciplina muncii într-o între
prindere urbană, normele de 
conviețuire citadină, mentalită
țile și responsabilitatea în fața 
propriilor îndatoriri, toate aces
tea îi vor deveni, trebuie să-i 
devină o obișnuință. Mi se citau 
în secția de prelucrări mecanice 
numeroase exemple de tineri 
care au preferat, după cîteva 
luni de la angajare în uzină, 
să-și plătească, școlarizarea de- 
cît să mai rămînă muncitori. Ei 
provin în totalitate din familiile 
care locuiesc la țară.

GALINA BADULESCU
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ției. Dar comentariul critic pre
supune o pregătire mai mult de- 
cît generală a protagoniștilor, 
presupune familiaritate cu a- 
nume noțiuni estetice, filozofi
ce și literare, presupune, simț 
critic, aceasta cu atît mai mult 
cu cît este vorba despre o or
dine în care valoarea nu se sta
bilește prin raportare la un e- 
talon.

In nici un caz cenaclul nu 
trebuie considerat o recreație 
în sine, o modalitate de evadare 
în gratuit, un pretext pentru 
discuții mai mult sau mai puțin 
fără obiect, ascunzind, ca o ve
getație superficială, goluri de 
teren. Se întîmpla adesea ca fe
nomene nesemnificative să fie 
convertite în valori din cau
za insuficientei pregătiri a pro
tagoniștilor, insuficiență cu atît 
mai paradoxală, atunci cînd este 
vorba despre o categorie socială 
a cărei condiție este cunoaște
rea. Nu o dată se întîmplă ca, 
într-un cenaclu literar studen
țesc, superficialități decorative, 
fulgurante și policrome — une
ori decantate cu rafinament și 
nonșalanță lingvistică acope
rind surogate de sentiment a- 
vînd corespondentul real în ne
ființă — să fie trecute — și chiar 
acceptate — drept valori auten
tice. Este o ( pervertire ce alte
rează nu numai valoarea în si
ne, ducînd la confuzii axiologi
ce, ci și ideea de cenaclu care, 
cu voie sau fără, este transfor
mat într-un spațiu grevat de 
impostură. Și asta deoarece „co
zeria", în sensul rău al cuvîn- 
tului, este substituită discuției 
critice iar accidentul impresio
nist prezidează din locul desti
nat spiritului critic cultivat.

Ideea de cenaclu nu are decît 
de suferit atunci cînd se crede 
— și, în general, aceasta este 
opinia acreditată — că cenaclul 
este o etapă — un fel de treap
tă de inițiere — în drumul spre

SILVIU ANGELESCU 
membru

în biroul Consiliului A. S. 
al Centrului universitar 

București
(Continuare în pag. a V-a)

Tn pagina de titlu a cărții 
sale, prietenul pe care îl văd 
mult mai puțin decit ii sti
mez mi-a scris „in pavăza 
aceleiași gravități necerute 
și a aceleiași gratuități". Cu
vinte care m-au electrizat 
prin exactitatea lor. Ele de
finesc infinitesimal un anu
me gen de prietenie, destul 
de răspîndită, din cite îmi 
dau seama, într-un mediu 
frenetic și nu arareori for
malist ca acela al secolului 
vitezei.

Avem, bineînțeles, prieteni 
cu care ne întîlnim mai des, 
prieteni totodată de intimita
te și veselie, de necaz și ex- 
pansivitate, prieteni a căror 
definiție nu mai ridică nici 
o problemă, prieteni cu care 
ne înverșunăm să ne împăr- 
țim și să ne potrivim gindu- 
rile. Dar nu sînt singurii. Fe- 

GRATUITATE
relațiilor noastrebrilitațea

reciproce, iuțeala cu care ne 
întîlnim 
consumă
creează un fel de circuit în
chis, de felul aceluia exis
tent între nori și oceane, 
între temperatura iernii și a 
verii. Apare, fără să ne dăm 
seama, inefabila necesitate 
de a ști că nu se termină to
tul în acest cerc și că în lar
gul univers care ne încon
joară există alți și alți prie
teni potențiali a căror apro
piere ne-ar da puncte de 
sprijin suficiente pentru a 
merge mai departe și pentru 
a ne depăși. „Gravitatea ne
cerută" și „imposibila gra
tuitate" rezidă tocmai din a- 
cest subtil echilibru, numai 

exterior nouă, 
sentimentelor

și ne confruntăm 
automat sporurile,

în aparență 
din noblețea 
cu care vrem să ne știm în
conjurați, din frumusețea oa
menilor pe care îi stimăm de

ROMULUS RUSAN

(Continuare în pag. a V-a)
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Săptămina
CARNET TEATRAL

Pentru continuarea dezvoltă
rii bazei materiale a învățămîn- 
tuiui superior, în pas cu cerin
țele impuse de pregătirea ca
drelor necesare economiei și 
culturii patriei, planul de in
vestiții a) Ministerului învăță- 
mintului pe acest an însumează 
260 milioane Iei.

De la început, subliniez ca 
fiind caracteristic planului de 
investiții destinate construcții
lor pentru ^studenți în acest ul
tim an al cincinalului faptul că 
include lucrări de continuare a 
obiectivelor din anul precedent. 
De aici un avantaj : Lucrările 
au fost pregătite, șantierele 
inaugurate, există documentația 
necesară și s-a deschis finan
țarea construcțiilor. Așadar, 
toate condițiile necesare unei 
bune activități susținute încă 
din primele săptămîni ale anu
lui. sînt deja asigurate construc
torului de către beneficiari — 
institutele de învățămînt supe
rior. In cadrul planului pentru 
1970 urmează să se dea în folo
sință clădiri destinate procesu
lui de învățămînt, însumînd pes
te 58 000 m.p, Față de suprafața 
de 44 222 m.p. realizată în 1965, 
această reprezintă o creștere cu 
mai mult de 30 la sută. De a- 
semenea, sînt prevăzute a fi 
terminate o cantină pentru 3 000 
studenți. Ia Cluj și cămine cu 
peste 4 900 locuri. în centrele 
universitare București. Cluj, 
Timișoara, Iași, Tg. Mureș, 
Constanța și Oradea. Căminele 
construite anul trecut în Cluj, 
Craiova. Timișoara și lași însu
mează 4 040 locuri. Astfel, anul 
1970 își propune să marcheze și

QaDRANJ

DE CE N. A. S. A. 
IȘI REDUCE 
PERSONALUL

Zilele trecute, A./i.o.r». a a- 
aunțat reducerea, treptată în 
1970 a personalului șău cu 
50 uOO de oameni, consecință a 
suprimării unor puncte din pro
gramul „Apolio**. Pentru citito
rii care urmăresc mai puțin 
dezbaterile specialiștilor pe mar
ginea zborurilor spațiale hotârî- 
rea poate părea surprinzătoare. 
De tapt, ea este rezultatul unor 
discuții aprinse în care pînă la 
urmă punctul de vedere al oa
menilor de știință a triumfai 
asupra poziției reprezentanților 
administrativi ai N.A.S.A. și ai 
firmelor direct interesate în 
menținerea și dezvoltarea aces
tui program costisitor. Imediat 
după aselenizare, cind s-a pus 
problema continuării operațiilor 
„Apollo" într-un ritm accelerat, 
un număr de oameni de știință 
și-au dat demisia de la N.A.S.A. 
în semn de protest față de ca
lea aleasă. Și ei și numeroși 
ziariști specializați în probleme
le de știință consideră ca deose
bit de oneroasă, în raport cu 
eficiența sa, calea aleasă de au
toritățile spațiale americane. 
Cucerirea Lunii, a absorbit cea 
mai mare parte a bugetului des
tinat explorării cosmice în 
S.U.A., ceea ce a impietat în 
mod serios asupra posibilității 
dezvoltării unor programe com
plimentare privind zborurile 
spre Marte și Venus. Mai con
cret i în acest an nu va avea 
loc nici o lansare americană 
spre aceste planete. Orientarea 
exclusivistă pe linia programu
lui „Apollo1* nu permite în pre
zent autorităților N.A.S.A să 
adapteze pentru alte operații 
costisitoarele dispozitive puse 
la punct în scopul aselenizării, 
în schimb, după cum remarcă 
observatorii, programul sovietic 
a pus la punct un sistem de 
nave care va permite atît cuce
rirea Lunii cit și stabilirea 
unor stații pe orbite circumte- 
restre ce vor ușura lansările 
spre Selene și celelalte planete 
din sistemul solar. Mai mult, 
toți specialiștii apreciază că li
nia sovietică, de explorare a 
spațiului cosmic în prioritate 
cu aparatura automată este mai 
rațională decît cea a trimiterii 
oamenilor în faza actuală. A- 
ceasta este și concluzia unui 
succint raport publicat recent, 
(de numai 26 de pagini), la care 
au lucrat însă 17 mari savanți 
dintre care mai mulți laureați 
ai Premiului Nobel, timp de doi 
ani. la cererea președintelui 
S.U.A. Concluziile lor : o sin
gură lansare „Apollo" costă în
tre 300—350 milioane de dolari, 
ceea ce face ca prețul unei 
„zile-om“ pe orbită să se ridice 
în medie la 3.3 milioane dolari. 
Savanții au apreciat că la acest 
preț contribuția suplimentară 
față de roboți pe care o aduc 
oamenii este prea mică pentru 
a justifica cheltuiala. După cum 
se vede. Administrația america
nă si-a însușit punctul lor de 
vedere reducînd programul 
N.A.S.A. Grupul de savanți ci
tat specifică în concluziile sale: 
,.Noi nu sîntem convinși că 
omul va continua să joace un 
rol din ce în ce mai mare îs 
experiențele tehnice și aplicati
ve desfășurate în Cosmos" Se 
anreciază că din cauza trimite
rii oamenilor, sarcina utilă î» 
aparatură științifică a progra
mului ..Apollo" a fost de numai 
200 de kg., prețul unui kilo
gram de anartură instalat pe 
Lună revenind la 2 milioane de 
dolari. Or. cu mijloacele actua
le, pe suprafața Lunii dispozi
tive automate în greutate de 
peste o tonă pot fi clasate la 
prețul de numai 20 000 dolari 
kg. Această din urmă cale 
a fost aleasă de savanții sovie
tici. Odată trecut entuziasmul 
primului nas ne Lună, autorită
țile si savanții americani fă- 
eînd bilanțul își reprofilează 
proiectul. Desigur, competiția 
Cosmosului continuă.

Ni le prezintă ing. GEORGE ZAROJANU, 
director în Ministerul Invățămîntului

Ia acest capitol o creștere sub
stanțială.

— La Brașov, au început anul 
trecut lucrările pentru construc
ția Facultății de mecanică. Am 
dori cîteva amănunte...

— Localul se ridică pe un te
ren situat chiar în centrul ora
șului, în punctul Dealul Morii, 
la o altitudine de 600 m. și are 
o splendidă perspectivă asupra 
localității. Proiectul, realizat în 
sectorul de proiectări al Minis
terului Invățămîntului, de . către 
un colectiv condus de arh. Ste- 
lian Catinca, este soluționat în- 
tr-o rezolvare arhitecturală in
teresantă, de concepție modernă, 
utilizînd foarte bine pentru des
fășurare terenul, cadrul natu
ral. în valoare de peste 60 mi
lioane lei, construcția urmează 
a fi dată parțial în folosință 
chiar în acest an — circa 
5 000 m.p.

— La ce stadiu vor ajunge lu
crările pe șantierul Institutului 
de petrol din Ploiești?

— Pentru investiția aceasta, 
reprezentînd 29 milioane lei și o 
suprafață de 10 300 m.p., se ur
mărește ca la sfîrșitul anului, 
ținînd seanța și de succesele 
din 1969, să se realizeze aproa
pe jumătate din valoare. Nu 
este prevăzută pentru acest an 
punerea în folosință a unor ca
pacități. Totuși, condițiile crea

...cel de-o șchioapă, despre care v-am mai vorbit, îmi 
iese-n cale toată ziua-bună ziua și unde cu gîndul nu gîn- 
desc. De-aceea voi fi nevoit să vă vorbesc despre el mai des 
decît despre alții. tată-I, azi, in următoarea ipostază :

Alaltăieri aștepta în hol la „Republica" să-și cumpere bilet 
de film. în preajmă-i lume de tot felul și de toate vîrstele, 
dominant fiind, se-nțelege, roiul de adolescenți — unii dintre 
ei abia ieșiți din ipostaza de.. Țîcă —, cautind să-și etaleze 
superbia ingenuă și ingrată a virstei prin procedeele pe 
care le știm : gesturi largi, stingheritoare pentru cei din 
jur, dialoguri pe ton strident și, mai cu seamă, o pagină ne
rușinare in folosirea limbajului licențios, nuanțat fie pe di
recția „afect-pîrnaie", fie pe cea direct-imprecativă, cu re
feriri precise la rude apropiate și organe intime. Și nimeni, 
dar absolut nimeni dintre peisoanele mature aflate în holul 
respectiv nu scotea o vorbă de protest. Erau acolo cîțiva 
bărbați in toată firea, mari cil malul — și nici unul dintre 
ei nu făcea măcar un gest de reprimare a stupidei inso
lențe a junilor, și nici unul dintre ei nu arunca măcar o pri
vire de punere la punct spre „grupul impertinent" (vorba 
lui Caragiaie). Erau acolo cîteva femei mai in vîrstă, erau 
citeva fetișcane, unele nefăcînd parte din grupul respectiv 
— toate evident stingherite de cele ce auzeau, dar nimeni, 
absolut nimeni ou se împotrivea deschis, printr-o atitudine 
concretă, flagrantei încălcări a celei mai elementare civili- 
tăți— Și mai era, de față, cum vă spusei, Țică cel de-o 
șchioapă, frumos ca o Shirley Temple și stind la rînd cu
minte și nepăsător de cele din jur ca un serafim. Chiar 
nepăsător ?

S-a-ntimp!at că, pînă să-l ajungă rîndul pe Tîcă, biletele 
I s-au terminat. Și-atunci, ieșind el in stradă, unde-l aștepta 

un frățior ceva mai mic împreună cu care venise la film, i-a 
spus acestuia, cu voce de heruv, următoarea frază grozavă . 
„Să moară mama, Tică, s-au terminat biletele !“ Și ca înche
iere cu aceeași guriță ca de petală de trandafir a tras Țică 
al meu o-njurătură scîrbavnică, demonstrînd astfel că avu
sese timp să prindă ambele nuanțe ale limbajului folosit de 
junii din hol. După care Țică și Tică au pornit-o amindoi, 
minuță-n mînuță și țopăind, în susul bulevardului.

Iar eu am încălecat pe-o șa (nu înainte de a fi încercat s-o 
bat) și v-am spus povestea așa...

D. INSU

DE JEION
Aici, la Reghin, iarna coexistă 

cu vara în producția Combinatu
lui de prelucrare a lemnului. 27 
de noi produse — omologate — 
așteaptă intrarea în producție. 
Printre acestea se numără schiu- 
rile de performanță, din lemn, fibre de sticlă și duraluminiu. un 
arc de fir cu bătaie lungă con
struit din lemn și fibre de sticlă, 

URMĂRIȚI PE MICUL ECRAN DE LA 13 FEBRUARIE A. C. 
TRANSMISIILE TELEVIZATE ALE MECIURILOR DIN CADRUL 

CAMPIONATULUI MONDIAL DE HOCHEI PE GHEAȚA.
CALITĂȚILE TELEVIZORULUI „MIRAJ" VA ASIGURA O VIZIO

NARE ÎN CONDIȚII EXCEPȚIONALE.
PREȚUL ESTE : 4.335 LEI.

SE POATE CUMPĂRA Șl CU PLATA ÎN 12—18 RATE LUNARE, 
CU UN ACONTO DE LA 650—867 LEI.

te de beneficiar și măsurile lua
te de constructor — Trustul ju
dețean de construcții — ne în
dreptățesc să credem că. pînă 
la sfîrșitul anului, aici, s-ar pu; 
tea termina una din cele mai 
interesante părți, a clădirii : 
laboratoarele de tip greu.

— Situația actuală de pe șan
tierele universitare oferă ga
ranții pentru a putea susține 
că vor fi respectate termenele 
de punere în folosință ale tutu
ror obiectivelor aflate în con
strucție ?

— Sînt asigurate condiții ca 
șantierele de cămine studen
țești din Cluj, Timișoara, Tg. 
Mureș, Constanța și Oradea să 
realizeze capacitățile prevăzute, 
contribuindu-se astfel substan
țial la asigurarea spațiilor de 
cazare necesare studenților. Im
portante construcții pentru clă
diri de învățămînt, ca și pentru 
cămine urmează a fi executate 
și în Capitală, unde beneficiarii 
au asigurat, de asemenea, con
structorului —.Direcția generală 
de construcții-montaj, prin în
treprinderile nr. 1 și nr. 2 — 
toate condițiile, lucrările fiind 
începute, așa cum arătam la în
ceput, încă din 1969. Totuși, 
constructorii trebuie să facă e- 
forturi susținute și hotărîțe 

chitara electronică semiacustică. 
De asemenea, două prototipuri de 
bărci de agrement și canoe de 
performanță concepute pe bază 
de fibre de sticlă, poliester și 
polistiren. 500 de produse artico
le sportive, instrumente muzica
le, poartă astfel emblema ..C.P.L. 
Reghin".

C. POGACEĂNU 

pentru a pune în folosință, con
form planului, aripa centrală a 
Universității București, pentru a 
termina extinderea de la Acade
mia de Studii Economice și cele 
2 noi cămine din complexul 
Institutului agronomic. Aceas
ta cu atît. mai mult cu cit la 
Agronomie alte două cămine 
sînt de terminat ca restanțe ale 
anului trecut (s-au făcut promi
siuni că ..vor fi .gata, unul după 
sesiunea de iarnă, iar celălalt 
la începutul lunii aprilie). Men
ționez că pînă la mijlociii lunii 
ianuarie pe șantierele amintite 
nu s-au luat măsurile preconi
zate cu prilejul examinării si
tuației, la începutul anului. 
Există încă serioase deficiențe, 
atît în ceea ce privește crea
rea condițiilor de lucru pe timp 
de iarnă, cît și în legătură ca 
cerința de mărire substanțială 
a numărului de muncitori și de 
îmbunătățire a aprovizionării 
cu materiale.

I. T.

VITRINA
B. T. T.

La startul turistic al acestui) 
an s-a prezentat deocamdată 
un singur „concurent" — Co
mitetul județean Alba al U.T.C., 
ale cărui acțiuni, prevăzute 
pentru această săptămina, con
stituie un debut promițător. 
Reținem drumeția celor 100 de

Pentru a cincea 
oară, consecutiv, 

ia „Metropolitan “!

Cu ELENA CERNEI înaintea 
unor noi turnee

Prezență marcantă pe marile scene lirice, a- 
Dreciată de critica muzicală ca una dintre cele 
mai mari voci ale lumii, Elena Cernei își con
tinuă, în fiecare stagiune, seria strălucitelor 
succese tn febra repetițiilor, reputata noastră 
compatrioată a avut amabilitatea să ne acorde 
acest interviu fulger, în care am pornit de la 
momentele mai importante ale anului trecut.

— Cu riscul de-a omite ceva, patru cred că 
au fost evenimentele care mi-au marcat ultimul 
an muzical

— Două le bănuiesc : Marea sală a Kremlinu
lui și „Liceo" din Barcelona.

— Exact. în plus mă gîndesc la Concertul de 
gală (anual), organizat de „Liibecker Nachrich- 
ten" din Hamburg, unde am apărut alături de 
Tito Gobbi, Gundula Janovitz și Nicolai Gedda, 
în fața unui public căreia i-am fost prezentată 
într-un mod absolut copleșitor.

— Lucru, de altfel, firesc, știind că este vorba 
de o gală a „vedetelor anului".

— De asemenea, vreau să amintesc stagiunea 
de la Metropolitan.

— A cincea stagiune consecutivă ! Intr-adevăr 
o performantă pe care pu(ini soliști o pot reali
za. Dacă vreți să ne spuneți mai mult despre 
spectacolele de la Moscova și Barcelona

— Am cîntat, în marea sală a Kremlinului, în 
fața a 6 000 de spectatori...

— Presa consemnează spectacolul ca un 
triumf al Elenei Cernei in „Carmen".

— Este al șaselea iurneu pe care-1 întreprind 
în Uniunea Sovietică și de fiecare dată am fost 
emoționată de aprecierile și căldura cu care am 
fost înconjurată. De aitfel cred că este și ex
plicația apariției mele pe prestigioasa scenă

— Pentru prima dată de la deschiderea lui, 
„Liceo" din Barcelona, după Scala, al doilea 
templu muzical al Europei, își începe stagiunea 
cu „Carmen" Invitarea unui artist român în

ÎȚjmema
URMĂRIREA : rulează la Pa

tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,30),  Festival (orele 8,30; 11; 13,30: 
16; 18,30; 21) Sala Palatului 
(ora 17)
SIMPATICUL DOMN R ; ru
lează la Republica (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,30; 21).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Feroviar (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21). Excelsior
orele 8,30 ; 11 ; 13,30 : 16, 18,30 ;
21), Melodia (orele 8,30 ; 11 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 : 20,45), Mo
dern (orele 9,15 : 11,30 : 13,45 :
16; 18,15; 20,30), Sala Palatului
(ora 20,15).

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20,45).

CĂLUGĂRIȚĂ î rulează la 
Capitol (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

ÎNTR-O SEARA UN TREN î 
rulează la Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Da
cia (orele 8,30—20 în continuare).

VIAȚA DIFICILA : rulează la 
Central (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

cintecului 
patriotic

La Casa de cultură, căminele 
culturale și în școlile din mu
nicipiul și județul Iași are loc 
în aceste *zile sărbătoarea cîn- 
tecului patriotic, organizată de 
Comitetul județean al U.T.C. în 
colaborare cu Comitetul jude
țean pentru cultură și artă și 
Inspectoratul școlar județean. 
Cîntecul patriotic care întruchi
pează în el istorie, vitejie, dra
goste față de patrie și partid, 
sentimente înalte față de pă- 
mîntul natal este prezentat în 
concerte corale susținute de for
mații bine cunoscute pe melea
gurile ieșene.

Săptămîna se va încheia cu 
un spectacol festiv care va avea 
loc la Iași în Piața Unirii în 
-ziua de 24 ianuarie.

prof. VASILE VĂCĂRITĂ 

elevi din Blaj la „Teiul Iui 
Eminescu", excursia tinerilor 
din Cugir la cabanele Prislop și 
Sureanu, drumețiile, însoțite 
de jocuri de sezon, ale tinerilor 
din Sebeș, Abrud, Aiud, ca și 
constituirea, pe 23 ianuarie, a 
„Cercului tinerilor care îndră
gesc istoria patriei" în orașul 
Sebeș. Lansăm, de asemenea, 
invitația și celorlalte comitete 
județene ale U.T.C. de a con
tinua, prin intermediul B.T.T., 
săptămînalul dialog turistic, pe 
care rubrica noastră s-a oferit 
a-1 găzdui.

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE : 
rulează la Miorița (orele 9,45; 12; 
15,15; 17,30; 20).

ORAȘUL VISURILOR : rulea
ză la Lumina (orele 9—15,45 în 
continuare ; 18,15 20,45).

LUCIA ; rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Pro
gram pentru copii orele 9—10.

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

TAINA LEULUI : rulează la
Grivița (orele 9,15; 11,30; 16; 18,15;
20,30),  Flamura (orele 9; 11,15; 16; 
18.15; 20,30).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR î rulează la în
frățirea între popoare (orele 15,15 17,45; 20).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Buzești (orele 15,30—19 în 
continuare)

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Bucegi (orele 9,30; 12; 15,30; 18,
20,30),  Floreasca (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,30; 20,15)

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Unirea (o- 
rele 15,30; 18), LINIȘTE ȘI STRI
GĂT (ora 20,15).

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Lira (orele 
15,30; 18), COLINA (ora 20,30).

MĂRTURIA : rulează la Dru
mul Sării (orele 15; 17,30; 20).

OMUL, ORGOLIUL, VENDE
TA î rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : ru

ISTORIA Șl DRAMA UNUI EȘEC INEVITABIL I

„DANSUL SERGENTULUI 
MUSGRA VE"

în regia lui RADU PENCIULESCU 

la Teatrul de Stat din Tg. Mureș

Acordînd recent premiul de 
regie lui Radu Penciulescu 
pentru „Dansul sergentului 
Musgrave", de John Arden la 
Teatrul de stat din Tîrgu Mu
reș, revista „Teatrul" încunu
nează nu numai unul din eve
nimentele scenice remarcabile 
ale anului 1969, dar și un 
spectacol reprezentativ pentru 
concepția și evoluția artistică 
a creatorului său. Amprenta 
acestuia, semnatar al regiei și 
al decorurilor, poate fi ușor 
recunoscută de oricine urmă
rește cu atenție viața teatrală. 
Penciulescu este prezent aici, 
cu nevoia sa acută de adevăr, 
cu întrebările sale neliniștite 
și neliniștitoare, cu încăpățî- 
narea de a nu eluda nimic din 
ceea ce dă actului teatral im
portanță și gravitate.

Piesa, aparținînd unuia din 
„tinerii furioși** ai dramatur
giei britanice contemporane, 
este istoria și drama unui e- 
șec inevitabil. Nu avea nici o 
șansă de izbîndă inițiativa 
izolată a sergentului Mus
grave, care împreună cu trei 
soldați dezertează dintr-o ar
mată cotropitoare (întîmpla-

rolul titular al unei opere prin excelență.... ibe
rică este un eveniment.-

— Pe care nu-1 poți înțelege fără a te gîndi 
la marele interes pe care au ajuns să-l suscite 
reprezentanții României în orice punct al globu
lui. Să ne înțelegem r nu este vorba de o falsă 
modestie tn spatele căreia încerc să mă ser
vesc. Dar amintindu-mi perfect condițiile în 
care am debutat noi în circuitul consacrării 
mondiale acum 10 ani, și modul în care sînt 
priviți și primiți astăzi noii emisari, în cazul 
nostru, ai artei interpretative române, pot 
spune fără nici o ezitare că s-a produs o 
transformare pe care atunci noi numai în vis 
ne-o puteam imagina

— Acceptînd ca evidentă observația dumnea
voastră, neignorind nici munca de pionierat, pe 
care, ca unul dintre primii ambasadori ai Româ
niei pe scena unei Scala, Metropolitan, Opera 
Mare din Paris ați desfășurat-o, în încheiere, 
inevitabil, vă rog să ne anunțați cîteva din pro
iectele Iui 1970.

— Alături de operă, voi interpreta cu mai multă 
insistență muzica simfonică și de cameră. Sim
fonia ă IX-a a lui Beethoven, Romeo și Julieta lui 
Berlioz, un recital din cei doi mari compozitori, 
sărbătoriți anul acesta în toată lumea, Recvie
mul lui Verdi Turneele în R.F.G, și Belgia cu 
întregul colectiv al Operei din București, „Săp
tămîna estivală" oe închidere a stagiunii ' la 
Ziirich, sînt cîteva din emoțiile pe ’70,

RADU F. ALEXANDRU

lează la Giulești (orele 15,30; 18:
20.30) , Flacăra (orele 15,30; 18;20.30) .

BECKET ; rulează la Cotroceni 
(orele 15,30—19).

VA PLACE BRAHMS ? : rulează 
la Volga (orele 10—15 în continuare ; 17,45; 20,15)

LA NORD PRIN NORD VEST ; 
rulează la Viitorul (orele 16; 19).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la Gloria (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Aurora (orele 9,15; 12,30; 
16; 19,30), Tomțs (orele 9—15.30 în 
continuare ; 19).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18) 
LA ORA 5 DUPĂ AMIAZĂ (ora
20.30) .

BLOW-UP : rulează la Populai (orele 15,30; 19).
RĂZBUNAREA HAIDUCILOR : 

rulează la Munca (orele 16; 18:20)
VIRIDIANA : rulează la Cosmos (orele 15,30: 18; 20.30).
MY FAIR LADY . rulează la 

Arta (orele 9,30—15,45 în continuare ; 19).
TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÎNE- 

ȚE : rulează la Vitan (orele 15,30: 
18: 20,15)

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Rahova (orele 15,30: 18:20.30)

IUBIREA STRICT OPRITA î 
rulează la Progresul (orele 15,30; 18), UN OM PENTRU ETERNI
TATE (ora 20,15)

BALADĂ PENTRU MĂRIUCA ;

de ANDREI BĂLEANU

rea este plasată, desigub, ipo
tetic, pe la sfîrșitul secolului 
trecut) și vin într-un orășel 
minier să dezvăluie confuzii
le și nedreptățile războiului. 
Musgrave se crede un nou 
Mesia și își închipuie că, prin- 
tr-un fel de dans mistic exe
cutat în fața scheletului unui 
ostaș căzut în campania de 
represiune colonială, va izbuti 
să convertească populația la 
credința sa. Lipsei de sens a 
războiului, Musgrave îi opu
ne lipsa de sens a acțiunii 
sale fanatice. Violenței, el 
vrea să-i răspundă cu violen
ță, răsplătind fiecare victimă 
nevinovată cu viața cite unu
ia din adevărații vinovați, ex
ponent! ai păturii diriguitoa
re. Evident, cei patru anar
hiști, stăpîni pe o mitralieră, 
nu vor putea ține piept regi
mentelor de dragoni ai Maies
tății Sale. Fapta lor, în sine, e 
nebunească și lipsită de orice 
eficacitate. Dar este ceva su
blim în acest gest de supremă 
inconștiență, în această sfida
re temerară, în această revolta 
atît de nestăpînită îneît nu 
mai ține seama de realități, de 
bunul simț practic.

Nu poți să nu-1 dezaprobi 
pe Musgrave pentru inadecva- 
rea sa la condiția umană con
cretă, dar nu poți să nu-1 sti
mezi pentru sfînta lui scîrbă 
față de compromis, pentru 
nesupunerea mîndră cu care-și 
urmărește ideea pînă la sa
crificiu. Spectacolul lui Pen
ciulescu e un omagiu adus a- 
cestei explozii de mînie — 
oricît ar fi ea de ilogică și 
incoerentă — și în același timp 
recunoașterea lucidă a limite
lor omenești pe care ea le im
plică. în seara dinaintea 
„dansului", scena în care han
gița și slujnica Annie pre
gătesc patul pentru sergent, 
e parcă o ceremonie solem
nă închinată unui apostol și 
martir al răzvrătirii. A doua 
zi însă, venind să-și țină pre
dica în piața publică. Mus
grave se va găsi în fața unei 
mase pasive (intenționat com
pusă în culori cenușii, în vo
lume terne), în fața unei 
inerții îndelung stratificate, 
pe care nici chiar exage
rările sale demente n o vor 
putea zdruncina. Confrunta
rea acestor două realități 
extreme dă amestecul de mă
reție și de amărăciune al spec
tacolului. Peter Brook scrie 
undeva că în teatrul modern, 
ca și la Shakespeare, omul 
este înfățișat cu fruntea în 
cer și cu picioarele în nori. 
Radu Penciulescu a făcut din 
„Dansul sergentului Musgra
ve" o imagine zguduitoare a 
acestei etape în care o uma
nitate suferindă se străduie 
din răsputeri să se smulgă 
din tină, iar aspirațiile cele 
mai îndrăznețe. încă prea cru-

rulează la Pacea (orele 15,45: 18; 20,15).
ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 

TINE : rulează la Cinemateca 
(sala Union) ; (orele 10; 12; 14).
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Opera Română : LILIACUL — ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 

Caragiale" (Sala Comedia; COA
NA CHIRIȚA — ora 19,30; (Sala 
Studio): PĂRINȚII TERIBILI -ora 19,30; Teatrul de Comedie: 
MANDRAGORA — premieră — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra1* (Schitu Măgureanu) : 
STRIGOII - ora 20; (Sala Stu
dio): PURICELE IN URECHE - 
ora 20; Teatrul Mic: PRIMARUL 
LUNII ȘI IUBITA SA — premie
ră — ora 20; Teatrul Giulești : 
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19,30; Teatrul „C I. 
Nottara" (Bd. Magheru): OTHE
LLO — ora 19,30 ; (Sala Studio) 
ENIGMATICA DOAMNĂ ,.M‘‘ - 
ora 20; Teatrul „Ion Vasllescu" 
BUCUREȘTI VARIETE — ora 
19,30; (Studioul LA T.C.): PIA
TRA DIN CASĂ — ora 20; Tea
trul „Ion Creangă": UMBRA 
DOCTORULUI NAGVAN—ora M; 

de și prea confuse, ating u> 
neori absurdul.

Tabloul final se întemeiază 
pe o impresionantă meta
foră regizoral-scenografică. Po
deaua pe care sînt înlănțuiți a- 
narhiștii înfrînți e ridicată la 
verticală, Musgrave și cama
razii săi apar în fața noastră 
răstigniți în picioare. Și între
barea capitală e formulată 
dureros de clar : A fost oare 
jertfa lor cu totul inutilă ? 
Va rodi cîndva sămînța pe 
care ei au aruncat-o într-un 
pămînt aparent sterp? Pleci 
de la teatru urmărit de aceas
tă întrebare, care conține în. 
ea însăși un răspuns afirma
tiv. Căci din asemenea provo-, 
cări hazardate s-a alcătuit' 
drumul ascendent al omenirii 
și tot ce rămîne frumos în 
urma noastră se naște din nă
zuința permanentă, stăruitoa
re, mereu reînnoită, a omu
lui de a-și ridica fruntea spre 
înălțimi.

Echipa actoricească tîrg- 
mureșeană s-a integrat con
cepției regizorale cu sinceritate 
și devoțiune, deși cu rezulta
te individuale destul de mult 
diferențiate. Excelent, Ion 
Fiscuteanu a întruchipat, în 
soldatul Sparky, acel medio
cru și atît de firesc instinct de 
conservare ce se limitează să 
smulgă existenței satisfacțiile 
imediate pe care ea i le poa
te oferi ; el a constituit în. 
spectacol „normalul" pe ca
re-1 acceptăm adesea cu jenă 
și resemnare, în contrast cu 
„anormalitatea** unui Mus
grave, pe care o respingem cu 
admirație și regret. Excelentă, 
la rîndul ei, Ileana Dunărea- 
nu (Annie) a compus, printr-o 
foarte expresivă imobilitate și 
lasitudine, un personaj în care 
setea de viață s-a stins. Sol- 
dații Hurst și Attercliffe n-au 
găsit în interpretarea — alt
fel corectă — a lui Mihai Gin- 
gulescu și Cazimir Tănase pe 
protagoniștii unei pole lici 
mai adînci între adeptul cole
ric al violenței și pacifistul 
cu derizorii prudențe și inhi
biții. Victor Ștrengaru a re
dat cu talent umorul de esen
ță populară al marinarului 
Bludgeon; totuși, rolul mi s-a 
părut cam prea „făcut", fără 
suficientă autenticitate. Cîte
va tipuri ale orășelului minier 
au fost realizate de Eugen 
Mercus, Fana Geică. Nicolae 
Scarlat, Nae Floca—Acileni 
ș. a.

In rolul titular. Ștefan Si- 
leanu — ajutat de o voce cu 
modulații profunde și grave — 
a creat momente de reală cu
tremurare lăuntrică; n-a avut 
însă nici forța, și poate nici 
experiența scenică necesară 
pentru a-și menține persona
jul într-o puternică tensiune 
pe întreg parcursul reprezen
tației și pentru a face ca 
frenezia de care este cuprins 
Musgrave să iradieze, să 
transmită în jurul său ciudate 
și fascinante interogații dra
matice.

Teatrul „Țăndărică" (Calea Victo
riei): MIU COBIUL - ora 17;
Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy); VARIETĂȚI — ora 19,30; 
(Calea Victoriei); NICUȚĂ LA... 
TĂNASE — ora 19,30; Circul de 
Stat: RAPSODIA SUEDEZA — ora 19,30 .

MIERCURI, 21 IANUARIE 1970
• 18,00 Studioul pionierilor a 

18,30 Totul cîntă (II). „Instrumen
te populare" (buhaiul, toba, duba, 
vuva și buciumul) • 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,20 Emisiu
ne de versuri. Poezii dedicate Iul 
V. I. Lenin • 19,30 Ancheta TV. 
Ce înseamnă să fii contemporan? 
Răspunsurile la întrebare vor fl 
comentate de prof. unlv dr. docent G C. Glurescu și prof, 
unlv. dr, docent Edmond Nico- lau • 20,05 Tele-cinemateca—Nl- 
belungll (partea a II-a). „Răzbu
narea Kriemhlldei" • 21,40 Va
rietăți pe peliculă cu Glgi Marga, 
Dan Gheraslm, Marian Iorga E- 
lena Constantinescu • 22,00 Te
lejurnalul de noapte • 22,20 Sa
lonul literar al televiziunii. Am
fitrion: Tașcu Gheorghiu.
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m TOVARĂȘULUI
W tfAUȘEȘffl 
in orașul Oltenița

(Urmare din pag. I)

Olteniței. La dana de arma
re, la cea de montare sau la' 
cea de lansare se zăresc în 
diferite faze de construcție 
motonave de 5 000 tone, nave 
pentru pasageri și numeroase 
ambarcațiuni tehnice. între 
acestea, la pontonul de acosta
re, se află, gata să plece în 
cursă, cea mai recentă crea
ție a constructorilor de nave 
din Oltenița, nava de pasa
geri, „Muntenia".

„S.N.O." — Șantierul naval 
din Oltenița este o firmă cu
noscută și apreciată nu numai 
de beneficiarii interni, dar și 
în alte țări cărora România 
le livrează în mod curent di
ferite tipuri de nave. De la un 
an la altul, șantierul a cunos
cut suflul unei evoluții conti
nue. în acest fel, s-a trecut la 
construcția unor vase fluviale 
de mare tonaj. în ul
timii 20 de ani, la Oltenița 
s-au construit aproape 700 de 
vase — o adevărată flotă — 
cuprinzând o gamă de aproape 
70 de tipuri. Pe lingă nu
meroase motonave de 2 000 și 
5 000 de tone, aici s-au con
struit și cunoscutele vase de 
pasageri „Oltenița" și „Car- 
pați“, precum și vasele „Vi
teazul" și „Voinjcul", care în
deplinesc și serviciul „salva- 
mar“ pentru vapoare. Tot de 
la Oltenița au pornit în ulti
mii ani „pasagerele" de agre
ment „Luceafărul" și „Stelu
ța", dragele „Sulina" și „Con
stanța" de 400 mc pe oră, în 
palmaresul cărora se înscriu 
lucrările de lărgire și moder
nizare a portului Constanța și 
amenajările de la Porțile de 
Fier. Printre creațiile con
structorilor navali de aici se 
numără. de asemenea, vase 
sanitare autopropulsate, maca
rale plutitoare, fabrici de 
gheață plutitoare, stații pluti
toare pept-ru irigații, bacuri și 
altele.

La porțile șantierului, con
ducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați de mii de 

1 constructori care îi aclamă 
puternic. Lăsînd lucrul pentru 
cîteva minute, ei fac o entu
ziastă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Se scan
dează : >,P.C.R- — Ceaușescu" 
„Ceaușescu".

Oaspeții sînt salutați la so
sire de Ion Avram, ministru] 
industriei construcțiilor de 
mașini, Pavel Ștefan, minis
trul transporturilor. Panait 
Melisaratos, director general 
al Centralei industriale pentru 
construcții navale, de mem
brii colectivului de conducere 
al șantierelor.

Trecînd printr-un adevărat 
culoar viu, oaspeții ajung pe 
malul fluviului, unde noile 
vase, în curs de montaj, oglin
desc preocupările actuale ale 
constructorilor navali din Ol
tenița. Cea mai nouă realiza
re a constructorilor navali din 
Oltenița, „pasagerul" de 300 
de locuri. „Muntenia", a pri
mit recent botezul apei și este

gata pentru a fi dat în exploa
tare. El face parte dintr-o se
rie de cinci vase de acest fel, 
ce se vor construi aici pînă la 
finele anului 1971.

Directorul șantierului, ing. 
Ion Cristeii, invită pe secreta
rul general al partidului și pe 
ceilalți conducători de partid 
și de stat să se îmbarce pentru 
cursa inaugurală a acestei 
nave. Pe ponton, comandantul 
navei, Eugen Negoiță, prezintă 
raportul.

Dotată cu aparate și insta
lații de înaltă tehnicitate 
„Muntenia" se situează prin
tre vasele moderne din aceas
tă clasă. Motoarele sînt con
struite de uzina bucureșteană 
„23 August". Este evidentă ca
pacitatea industriei noastre de 
a dota ambarcațiunile fluviale 
cu motoare de fabricație pro
prie, cu aparatajul și instala
țiile necesare.

După o manevră, nava 
..Muntenia" se desprinde de 
țărm și tăind apele Dunării 
pornește într-o scurtă călăto
rie în amantele fluviului. Con
ducătorii de partid și de stat 
examinează calitățile tehnice 
ale navei, gradul ei de con
fort, care sînt apreciate pozi
tiv.

în cursul călătoriei, la bor
dul navei. în fața unei mache
te. gazdele îl informează pe 
secretarul general al partidu
lui despre stadiul lucrărilor 
de extindere a capacității de 
producție a 'șantierului naval, 
despre preocupările pentru 
modernizarea producției de 
nave și creșterea eficienței e- 
conomice a întregii activități, 
împreună . cu specialiștii din 
domeniul construcției de nave 
și transporturilor fluviale, se 
examinează o serie de proble
me privind diversificarea pro
ducției de vase fluviale, a- 
menajarea și extinderea șan
tierelor navale de construcții 
și reparații, perspectivele 
transporturilor pe apă.

La înapoiere, pe șantier, la 
Oltenița. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îi felicită pe con
structorii de nave pentru reali
zările obținute și le urează 
noi succese

La sfîrșitul vizitii, într-o 
discuție cu conducerile Minis
terului Industriei Construcții
lor de Mașini și Ministerului 
Transporturilor, secretarul ge
neral al partidului a indicat o 
serie de măsuri pentru tra
ducerea cit mal rapidă în 
viață a hotărârilor Congresu
lui al X-lea cu privire la in
tensificarea traficului fluvial. 
Transporturile pe apă. mai cu 
seamă pe Dunăre, au în Ro
mânia o tradiție veche. Tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a indicat să se ia măsuri pen
tru amenajarea porturilor du
nărene în scopul asigurării 
transportării eficiente, econo
micoase, pe Dunăre, a cereale
lor, a materiilor prime, a altoi 
categorii de mărfuri. Trebuie 
să se amenajeze, de asemenea, 
in porturile Dunării, capaci
tăți de reparații, capabile să

facă față sarcinilor ridicațe de 
-traficul curent.

Paralel cu creșterea rolu
lui Dunării în rețeaua de 
transporturi a țării, este ne
cesar, totodată, a recomandat 
tovarășul Ceaușescu, să se 
examineze cu atenție posibi
litățile de folosire în acest 
scop a apelor interioare 
Transporturile pe Olt, pe Mu
reș, pe Bega, pe alte rîuri na
vigabile, trebuie să-și redobân
dească și să-și sporească pon 
derea în ansamblul sistemului 
național de transporturi. Este 
necesar să fie cercetate și ac
tualizate studiile oamenilor 
de știință care au fost preocu
pați de avantajele pe care le 
oferă transporturile pe apele 
interioare. în organizarea în
tregului ansamblu al sistemu
lui de transporturi (rutier, fe
roviar, aerian) trebuie să se 
țină, seama de creșterea impor
tanței traficului fluvial, des- 
congestionîndu-se, pe această 
cale, celelalte mijloace de 
transport.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat urgentarea lucrărilor 
în portul maritim Constanța, 
asigurîndu-se noi capacități 
pentru construcția și repararea 
navelor de mare tonaj- Secre
tarul general ai partidului a 
recomandat să se studieze po
sibilitatea folosirii pentru con
strucții și reparații și a altor 
porturi de pe Dunăre, ca, de 
pildă. Cernavoda, Hirșova, Că
lărași.

Reluarea, pe o treaptă su
perioară, a tradițiilor trans
portului pe apă, amenajarea 
și modernizarea rapidă a ca
pacităților portuare, construc
tive și de întreținere vor con
tribui la sporirea eficienței e- 
conomiei naționale, avînd tot
odată o înrâurire pozitivă în 
viața socială a localităților ri
veran.

Vizita de lucru în orașul Ol
tenița a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalți condu
cători de partid și de stat, ilus
trare a practicii consecvente 
de cunoaștere la fața locului a 
Realităților. caracteristică sti
lului de muncă al secretarului 
general al partidului, a prile
juit o analiză multilaterală a 
problemelor ridicate de dez
voltarea localităților-porturi. 
A fost relevată necesitatea 
pentru viața social-economică 
a patriei, ca salba de orașe de 
pe malul Dunării și a rîurilor 
navigabile, să fie integrată, pe 
măsura întregii capacități po
tențiale, în circuitul creației 
de bunuri.

Oltenița, oraș îh plină dez
voltare, a făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. celorlalți 
oaspeți, o primire călduroasă, 
pe măsura sentimentelor de 
fierbinte dragoste pe care lo
cuitorii ei o nutresc față de 
organizatorul vieții lor noi, 
Partidul Co-munist Român.

GHEORGHE SECUIU 
GEORGE-RADU CHIROVICI 

MIRCEA IONESCU 
MIRCEA S- IONESCU

Studiu individual — Instantaneu de la Biblioteca Facultății de 
drept a Universității București.

Foto: EMIL COJOCARU• • • • • •• •

Exemplul
celor
mai buni

Sînt încă puternic persistente 
în memoria tinerilor din secțiile 
„motoare" și „construcții meca
nice" de la Uzina >,23 August" 
din Capitală ecourile sărbătoririi 
tovarășilor de muncă premiați cu 
cîteva săptămîni în urmă, la con
cursul de ridicare a calificării 
profesionale — „Caruselul me
seriilor". Pentru frezorii Ilie 
Gheorghe și Ion Grigorescu, 
pentru Ion Mihai și Ion Ilie, 
strungari, acea zi a însemnat un 
mare eveniment de viață — au 
primit flori, felicitări în fața 
membrilor organizației, maiștrii 
consacrați ca „mină de aur" 
le-au lăudat destoinicia profesio
nală. „Recunoșteai pe fața lor 
emoțiile de zile mari și mulți din
tre tinerii prezenți s-ar fi dorit 
în locul celor sărbătoriți" — ne 
spunea Dumitru Badea, secreta
rul comitetului U.T.C. al uzinei... 
„Tineretul se afirmă ?“ — titlul

panoului este de mai multă vre
me o invitație la dezbatere tovă
rășească, fiecare ediție dînd cu- 
vîntul unor tineri cu bune re
zultate în muncă, pentru a-și 
spune părerea. Sub portretul 
fiecăruia — se poate citi o ma
tură pledoarie pentru răspundere 
și perseverență în muncă, pentru 
perfecționarea calificării, pentru 
învățătură — tot atâtea condiții 
ale afirmării... Pe ing. Dan Zăgă- 
nescu, de la proiectări, l-am feli
citat 
U.T.C.
două inovații predate spre a fi 
luate .
tovarășul secretar Badea, adău
gind : „Ne preocupă afirmarea 
celor care prin conduita lor etică, 
cetățenească și profesională sînt 
un exemplu valoros în viața or
ganizațiilor U.T.C. din uzină, ca 
stimul moral și pentru marea 
forță de proliferare pe care o are 
pentru toți tinerii lansarea publi
că a „eminențelor" din fiecare 
loc de muncă".

Firesc, desigur. Această consa
crare a celor mai buni în cadrul 
colectivității are darul de a re
cunoaște tînărului meritele obți
nute prin efort, prin muncă, in
vestind energie și entuziasm- 
Mândru, conștient de sine că 
poartă o „aură", cunoscută și re
cunoscută ca atare, acesta va fi 
stimulat la consecvență și auto- 
depășire, către noi consacrări. Și 
nu mai puțin interesant este un 
alt aspect. Se știe, mai ales în 
adolescență, în tinerețe, de ase
menea, există o foarte accentuată 
tendință de a căuta în lecturi, în 
teatru, în filme, eroi cu care să 
ajungi să semeni, oameni cu ca
lități superlative, „ideali". Este

la întâlnirea activului 
al uzinei pentru cele

în studiu — a continuat

CE ACȚIUNI ÎN RÎNDURILE TINERILOR
Media de vîrstă de numai 32 

de ani este o primă caracte
ristică, singulară, a tînărului 
oraș Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
format aproape în exclusivi
tate din tineri.

Etapei actuale de formare a 
orașului i-am putea spune de 
omogenizare. De omogeniza
re și definitivare a persona
lității lui prin crearea unei 
spiritualități specifice, prin 
continuitatea și finalizarea 
actului educațional. In acest 
context, organizația U-T.C., 
trebuie să ducă o muncă de 
finisare a personalității tine
rilor, să-i obișnuiască cu ne
cesitatea vizitării zilnice a 
casei . de cultură, care îi 
așteaptă, să-i facă să înțe
leagă că în sălile de specta
cole se pășește cu evlavie, cu 
respect și că fluierăturile, co
mentariile cu glas tare, rîsul 
ostentativ — trebuie abando
nate la poarta lăcașurilor de 
cultură. Intelectualii orașului, 
în număr foarte mare rapor
tați la numărul de locuitori, 
sint chemați să pună și ei

(Urmare din pag. I)

u-

VOR FI PERMANEN
TIZATE ÎN 1970 ?

mărul la consolidarea acestui 
edificiu.

— Acțiunile inițiate de orga
nizațiile U.T.C. din municipiul 
nostru, ne informează tov. 
Alex. Roșu, secretarul cu pro
blemele de propagandă la co
mitetul municipal al U.T.C., 
urmăresc întărirea și asigura
rea continuității în educația 
tineretului. Vom permanen
tiza acele acțiuni care și-au 
dovedit utilitatea și sînt ca- 
pabile să trezească un viu in
teres în rîndurile tinerilor. La 
31 ianuarie, va avea loc al 
doilea concurs „Debuturi", 
care își propune depistarea și 
selecționarea soliștilor talen- 
tați de muzică ușoară, popu
lară. amatori de teatru și 
folclor, pentru consolidarea

laformațiilor' și cercurilor de 
casa de cultură. Aceste for
mații se vor întîlni apoi în 
cadrul unui Festival al pri
măverii. Intenționăm să in
cludem în acest an, în cadrul 
Festivalului primăverii și un 
concurs de creație literară, cu 
lucrările tinerilor de la cena
clul condus de profesorul 
Constantin Th. Ciobanu.

— Alte noutăți ?
— Consider că nu întotdea

una am ales modalitățile cele 
mai potrivite de educare a ti
neretului. Am încercat să-l 
educăm prin „ocolire", rămî- 
nînd de multe ori în afara 
zonelor lui de maxim interes. 
Vom pune mai mare 
pe inițiativele pornite 
de la tineri, la nivelul

accent 
de jos, 
grupe-

lor. Experiența de pînă acum, 
ne demonstrează cu prisosință 
această necesitate. Suferă de 
asemenea sistemul de infor
mare al uteciștilor. în combi
nate, este absolut necesară o 
prezență mai activă a secreta
rului comitetului coordonator 
al U.T.C. în comitetele de di
recție, pentru a participa ne
mijlocit la dezbaterea proble
melor legate de producție, de 
viața și educația tineretului, 
ca reprezentant al acestuia. 
Se vor permanentiza concursu
rile cu caracter profesional, 
concursurile pe meserii și cele 
pentru studierea cărții tehnice, 
cu organizarea cărora sîntem 
abia la început. Se vor orga
niza m continuare concursuri 
între grupele U.T-C. din com
binate. urmărind întărirea dis- 
cipii' ei de producție, reduce
rea numărului de absențe ne
motivate etc., acțiune de o 
deosebită utilitate. Vom crea 
la casa de cultură, din două în 
două săptămîni, o zi a elevu
lui, care sperăm că va deveni 
o tradiție.

I. MOKARU

în acest elan către perfecțiune și 
pericolul evaziunii permanente 
către repere umane poate inacce
sibile sau neidentificabile în via
ța de toate zilele. Tocmai de a- 
ceea forța de înriurire, de che
mare spre emulație prin afirma
rea modelului uman imediat, real 
și egalabil, al colegului, al tova
rășului de muncă, poate acționa 
cu efecte deosebit de importante.

Este oare folosită așa cum tre
buie această prețioasă forță edu
cativă de către organizațiile 
U.T.C. ? Nu ! — putem răspun
de cu alte fapte, pe baza unor 
realități destul de frecvent răs- 
pîndite în practica vieții de orga
nizație. Bunăoară, tot la Uzina 
„23 August". sînt tineri admirați 
pentru conștiinciozitatea și pri
ceperea profesională. Zota Gheor
ghe, mecanic montor, nu a avut 
anul trecut nici o absență ; la 
fel Gheorghe Stoica, mecanic de 
locomotivă. I-a felicitat chiar 
directorul general al între
prinderii 1 Totuși, prea puțini to
varăși de muncă îi cunosc. Por
tretul lor „în 10 000 de exem
plare" n-a apărut în „Viața uzi
nei", ziarul întreprinderii. „Nu 
primim corespondențe, semnale, 
măcar un telefon din cadrul or
ganizațiilor — ne spunea Dumi
tru Dumitrescu, secretar de re
dacție. E, cred, datoria fiecărui 
secretar U.T.C. să-i propună pe 
cei buni pentru popularizare, pen
tru că redacția singură nu-i poate 
afla pe toți".

Sau iată confesiunea tovară
șului Cezar Gorici, inginer șef 
la întreprinderea chimico-meta- 
lurgică „Neferal" : „Azi, ca și cu 
20 de ani în urmă, vibrez de 
emoție, amintindu-mi solemnita
tea atît de caldă cu care se a- 
cordau însemnele brigăzii de 
muncă fruntașă pentru cei mai 
buni muncitori uteciști, florile 
pe care le primeam, strînge- 
rile de mînă ale tovarășilor 
de muncă. Cred că la ori
ce vîrstă, dar mai ales în ti
nerețe, bucuria recunoașterii pu
blice a unui merit este neegala- 
bilă. Aș vrea foarte mult să fiu 
o dată invitat la adunarea ute
ciștilor de la noi, pentru a vorbi 
despre tinerii pe care îi pre
țuiesc foarte mult. N-aș precu
peți, de exemplu, cuvintele de 
laudă pentru Petre Neagu,. ad
junct șef secție „cupru" sau Ion 
Mihăilescu, de la laboratorul de 
cercetări, tocmai pentru că nu 
sînt cunoscuți de tineretul uzi
nei în profunzimea și complexi
tatea profilului lor de specialiști 
valoroși. In schimb, am fost in
vitat la o adunare generală unde 
singurul vorbitor s-a apucat să-i 
apere pe purtătorii de „blugi", 
plete, bărbi, criticați în darea 
de seamă".

Este o realitate destul de răs- 
pîndită aceea că, în adunările 
organizațiilor, despre cei buni se 
vorbește enumerativ, că pur și 
simplu se uită oamenii pentru a 
acorda prioritate descrierii, rezul
tatului valoros obținut de aceștia. 
Felicitările, flotile, strîngerile de 
mînă se consumă aproape exclu
siv în ocazii festive — premieri 
după concursuri, aniversări, în
cheierile bilanțurilor activității 
de producție.

—■ Părerea mea e 
cînd discută despre
rezultate și comportare 
piară — ne spunea Nicolae Zu- 
gravu, secretarul comitetului de 
partid al Institutului de cerce
tări și proiectări pentru mașini- 
unelte și agregate 
țiile U.T.C. o fac 
comun cel mai 
face în schimb
caz din critica
exemplelor negative. Bunăoară, 
tineri foarte valoroși trec 
proape- neobservați știuți doar 
de cîțiva colegi sau citați 
o dată la un an într-o dare de 
seamă. La noi sînt mulți ingineri 
foarte tineri — amintesc despre 
Gheorghe Duca și Gheorghe 
Predoiu — au ihvenții care se 
brevetează. Totuși se consideră 
aceasta normal, oamenii își fac 
datoria. Dar nu sînt realități de
loc banale pentru viața unei or
ganizații U.T.C. tineri care solu
ționează proiectele rapid, compe
tent, în mai multe variante, care 
prezintă comunicări științifice 1 
Tocmai pentru că sînt la începu
tul afirmării lor trebuie ca sti
mulentelor materiale pe care le 
primesc pe linie de producție să 
li se adauge recompensele mo
rale — admirația unui cerc larg 
de tovarăși de muncă, populari
tatea pe care le-o face organi
zația U.T.C.

Se vizitează Șantierele navale
Foto; AGERPRES

Printre cei care au număr 
mare de absențe nemotivate, ca
re nu-și pot realiza luni de-a 
rîndul norma, sînt. de asemenea, 
mulți proveniți din mediul ru
ral. Fără a neglija factorul ne
gativ, cu rădăcini în școala ele
mentară și apoi profesională, fe
nomenul rămîne simptomatic din 
punct de vedere al adaptării u- 
nei anumite categorii de tineri.

Cunoscîndu-se aceste elemen
te, vizibile, de altfel. în orice 
întreprindere industrială, ac
centul în pregătirea profesio
nală complexă ar trebui să ur
mărească tocmai revoluționarea 
accelerată a acestei probleme. Pe 
scurt, se știe că îndemânarea teh
nică se cultivă printr-o intensă 
educație directă. De asemenea, 
crearea „deprinderii afective" a 
muncii înseamnă apariția unor 
alte mentalități, orientarea gîn- 
dirii, a reflexelor, a satisfacțiilor 
asupra celor obținute cu și prin 
munca organizată, sistematizată 
a industriei. Inadaptații (ori in
suficient adaptații) în acest sis
tem de relații apar deci din nu
meroșii tineri care trec în timpul 
nostru dintr-un mediu social în 
altul, dintr-un climat spiritual 
cu tradiție într-unul nou, cu al
te norme și judecăți de valoare. 
Aclimatizarea lor impune, din
colo de cunoașterea precisă a 
celor două medii, și metodele a- 
daptării întregului bagaj de 
principii educaționale. Nu, ele 
nu sînt dintre cele complicate și 
greu de asimilat de către orica
re factor educativ ; este vorba 
în ultimă instanță de drumul pe 
care trebuie și poate fi condus 
tînărul pentru a ajunge la 
condiția lui de muncitor, 
spre a pătrunde într-un cli
mat care să-i permită realiza
rea acelor aspirații cu care a 
pornit pe acest drum.

Tînărul, fie el de proveniență 
rurală sau urbană, stabilește în 
primele zile ale acestui drum 
spre homo industrialis o primă 
relație cu mașina devenită sim
bol și condiție de existență. în
tr-o discuție cu maistrul princi
pal al secției prelucrări meca
nice, Dimitrie Bandu, acesta 
sublinia că multe din abaterile 
celor tineri de la disciplina de 
producție se datoresc lipsei de 
respect față de strung, de exem
plu, și de piesele auxiliare. Va
loarea cuțitelor de strung dis
truse într-un an se apropie de 
trei milioane Iei, sumă care in
clude și paguba din neglijență, 
din dezinteres pentru folosirea 
integrală a timpului cît trebuie 
să lucreze un cuțit. De aici tim
pul pierdut pentru înlocuire,

pentru ascuțire, calitatea 
bă a pieselor lucrate, rebuturi, 
nerealizarea normei. Absolvenții 
școlii profesionale nu cunosc 
prețul valoric al uneltelor pe ca
re le folosesc, și deci nu pot a- 
vea o responsabilitate față de 
ele, nu ajung să înțeleagă că sa
lariul lor, realizarea planului, 
posibilitatea de a-și gîndi creator 
munca, este strîns legată de re
lația pe care o stabilesc cu ma
șina pe care lucrează.

Strungarul Petru Bublea, de 
exemplu, își calcula cu indife
rență pagubele produse prin 
folosirea nerațională a cuțite
lor de strung, explicînd rămi- 
nerda sa sub normă nu prin 
neglijență personală, ci prin o 
serie de factori exteriori mun
cii sale efective : atelierul de 
întreținere care nu-i furnizea
ză la timp cuțite, sau magazia 
de scule, sau muncitorii din 
celelalte schimburi care îi fac 
greutăți.

Depășirea unei faze formale, 
rigide, a înțelegerii tuturor ve
rigilor din procesul productiv, 
începe, după cum arăta mai
strul Bandu, de la această lip
să de respect față de unealtă, 
care însumează și in ea, la rîn-

Uzina de utilaj chimic „Grivița , roșie" București. La rampa, de 
lucru — vagoanele cisternă de 60 m.c.
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că atunci 
tinerii cu 

exem-

— organiza- 
într-un mod 

adesea. Se 
foarte mult 

abaterilor, a
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ION TRONAC

Cine predă disciplina

„DISCIPLINEI MUNCII"?
dul ei, forță și energie umană, 
timp și bani. Respectînd mași
na, tînărul învață să respecte 
munca celor care au produs-o 
și, deci, relația OM-MAȘINĂ 
rămîne o relație Om-Om. Dar 
toate acestea trebuie învățate, 
asimilate, pătrunse în acele ele
mente care pot crea tînărului 
proaspăt integrat într-o mare 
uzină, sentimentul siguranței, 
al încadrării în circuitul uman 
pe care îl reprezintă el și pro
dusul mașinii sale. Se predau 
în școala profesională discipline 
complexe, care 
posibilitatea de 
de a realiza o j 
o disciplină a < 
cii în care și 
fluxul productiv și rolul

: oferă tinerilor 
a citi un reper, 
piesă, dar nu și 
disciplinei mun- 
relația sa cu 

său

într-un angrenaj industrial corn- ? 
plex, ca și răspunderea pe care 
o are el în acest flux, să fie'le-.> 
gic stabilită.

Toate acestea sînt lăsate la 
voia întîmplării. Căci întâm
plarea face ca în secția Pre
lucrări mecanice tineri cu a- 
celași ' _
obțină rezultate excepționale 
în aceleași condiții de muncă 
cu cei care nu se pot încadra 
normal în producție. Sîrb Pe
tru, Mlhalcea Simion sau Viă- 
duț Liviu, dovedesc, prin 
munca lor, că și-au înțeles cu 
precizie sarcinile, răspun
derea, nu numai față de bunul 
mers al producției dar și față 
de el înșiși.

— Abaterile colegilor noștri 
devin grave nu numai pentru 
ei, îmi spunea strungarul Al
fred Kraus. Din cauză că ei 
nu-șl realizează norma sau 
dau piese de slabă calitate 
sîntem adesea obligați să

nivel de pregătire să

muneim în locul lor, să facem 
ore suplimentare, remediind 
repere greșite de ei, suplinind 
prin efortul nostru, o. muncă 
ce le revine lor.

— Planul secției nu este o 
simplă ' '
mulți 
Wiliam 
nu-mi 
pentru . _ ... .... ___ ____
nu înțelege să-și respecte în
datoririle. Cu toate că muncim 
individual, fiecare cu sarcini
le lui, rezultatele noastre sînt 
colective. Dacă Traian Albu 
lipsește 20 de zile nemotivat, 
tot ceea ce-i revenea lui ca 
sarcină de producție, ne va 
reveni, pentru îndeplinirea 
planului, mie și altora. Atitu-, 
dinea lor cred că este o lipsă 
de respect pentru noi toți.

Este o trăsătură de bază a o- 
mului modern, capacitatea lui 
de a se supune conștient unui

formalitate pentru 
dintre noi, consideră 

Werba. Omenește, 
convine să muncesc 

altul care nu vrea sau

ritm colectiv, în aparență rigid, 
dar în esență creator, plin de 
șanse de afirmare. După deprin
derea _ îndemînărilor tehnice, a 
meseriei ca atare, tînărul are 
nevoie de suportul afectiv al 
muncii sale, de participarea sa 
totală care îl conduce spre sa
tisfacția plenară a muncii.

★
Am încercat în rîndurile de 

mai sus să oferim deocamdată 
cîteva puncte de reper unei dis
cuții de mai lungă durată. Pen
tru că dincolo de cifrele pe ca
re le descoperim în referate, a- 
nalize, statistici se ascund oa
menii care intră într-un com
plex și sistem de relații. Iar 
meseria, profesiunea este doar 
haina care îmbracă, în ultimă 
instanță, mecanismul mai bine 
sau mai puțin bine pus la punct 
al acestor relații.
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SMARANDA GĂICULESCU

ECHIPA „SC1NTEII TINERETULUI" LA LICEUL 

„GHEORGHE LAZĂR" DIN BUCUREȘTI

Din cala douâspraiece lâpMmîni ale trimestrului doi una a...zburat. Mal este oportună recep- 

țfonaraa semnalelor trimestrului tntti din moment ce trimestrul doi nu mai este la început? Coechi

pierii noștri au hotârît că DA, este nu numai oportun ci și foarte necesar. Și n-au cochetat cu Ideea 

tn sine ci, avînd certitudinea că destinele bilanfului la învățătură — pe etape șl final — sînt In 

mtiniie lor, au folosit propriile mijloace pentru radiografia situației lor școlare. SORINA CARTIANU VIOREL COROPCIUC CLAUDIA STANCA ANCA NEGRU

SEMNALIZEAZĂ trimestrul I!

A FI ELEV LA
„LAZĂR" ESTE

SINONIM CU „A FI
ELEV MINUNE"?

VALERIU ROSETNIG

MARINELA SURLOIU

ADINA CREȚU

VLAD LASCĂR

ECHIPA rfSCÎNTEII TINE
RETULUI1*: Nu se putea altfel. 
Coechipierii noștri sînt elevi la 
Liceul ,,Gheorgbe Lazăr" și, fa
tal, discuția s-a declanșat de la 
mitul liceului. Oricît de directă 
a fost întrebarea noastră :

Sînteți mulțumiți de re
zultatele trimestrului I ? 
Ce apreciați și ce rene
gați din propria voastră ex
periență ?

pe prim plan a apărut liceul. Și 
totul a fost judecat avînd ca ba
rem renumele liceului. Un barem 
foarte ridicat. Ceea ce ne în
deamnă să avertizăm cititorul : 
observațiile critice, formulele se
vere cu care se va întîlni în ron
durile ce urmează nu vizează, 
de fapt, rezultate precare la în
vățătură. Pretențiile sînt însă 
mult mai mari.

Sorina Cartianu, clasa a Xl-a: 
Satisfacția de a fi reușit la admi
tere în acest liceu a fost un fel 
de stindard pentru întregul tri
mestru. Eu sînt mulțumită 
de rezultate. Nu sînt ca 
cele de la școala genera
lă, dar sînt bune. Am primit 
foarte multe sfaturi să învățăm 
deși, poate, nu erau necesare : 
învățătura ne intrase în obicei. 
Acum îmi explic insistența sfa
turilor. Toată lumea se aștepta, 
dacă am intrat la „Lazăr**, să 
fim „elevi-minune", numai de 10.

ECHIPA „SCÎNTEII TINE
RETULUI": Dar există printre 
elevi un curent de opinie pentru 
rezultate strălucite Ia învățătu
ră ?

Marinela Surloiu, clasa a Xl-a: 
Știți povestea cu intențiile bune 
și iadul... Noi am vrea să existe 
un curent de opinie dar, ca să 
fim cinstiți, mai curînd există 
opinia că nu se pot obține re
zultate foarte bune la toate o- 
biectele de studiu. De fapt șî 
părerea mea este că, practic, nu 
e cu putință. Sau, dacă vreți, 
pot obține numai cei care au scli
piri de geniu, sau un foarte dez
voltat simț al datoriei...

ECHIPA „SCÎNTEII TINE
RETULUI" : Bun, înregistrăm 
prima contrazicere. Deci se poa
te... și nu numai cu ajutorul 
„sclipirilor de geniu", ci cu „un 
foarte dezvoltat simț al datoriei".

Claudia Stanca, clasa a XII-a t 
Da, în cele din urmă e o ches
tiune de conștiință. Spun asta ra- 
portînd totul la mine. Mi se 
pare de neconceput să termin li
ceul — formă de învățămînt ca- 
re-ți dă o dată în viață posibili
tatea de a dobîndi cultura gene
rală — stăpîn doar pe două-trei 
materii. Am colegi care au adop
tat soluția. Ce-i drept, e mai co
modă și trimestrul I oglindește 
perfect și acest sistem. Eu per
sonal nu pot să învăț prin me
toda excluderii. îmi fac timp 
pentru toate disciplinele pentru 
că, de 4 ani, mă urmărește gîn- 
dul să mă prezint onorabil la 
toate obiectele de studiu...

Gabriela Dobrescu, clasa a X-a: 
Rezultatele la învățătură depind 
în mod esențial de tine. Ori cît 
ai încerca să găsești „țapi ispă
șitori" pînă la urmă, dacă al

sentimentul că trebuie să în
veți, înveți.

Gabriel Grecu, clasa a IX-a : 
Dacă ne-ați fi pus problema ce 
preluăm din primul trimestru, aș 
fi spus că din clasa noastră, H, ar 
trebui să preluăm doar două tre
imi. Restul îl renegăm pentru co- 
rijențe, rezultate nesatisfăcătoa
re, indisciplină...

Adriana Petrovici, clasa a Xl-a: 
Bilanțul nostru : 38 elevi, 18
promovați, unul cu situația neîn
cheiată și 19 corijenți. Totuși, 
această situație nu oglindește ni
velul real de cunoștințe al cla
sei...

ECHIPA „SCÎNTEII TINE
RETULUI" : N-am înțeles !

Adriana Petrovici: Știți doar 
că notele sînt subiective. La ma
tematică avem 14 corijenți, deși 
toți cunosc, materia, dar avem 
un profesor foarte sever. La noi

Marinela Ivanov : îmi îngădui 
să mărturisesc aici mîndria cla
sei mele, a IX-a D, de a fi un 
colectiv dintre cele mai bune. 
Avem o unică supărare : o co
legă de-a noastră ne-a „trădat". 
E singura care nu învață. Nu, 
n-am să-i dau numele. Se va re
cunoaște ea. Pare incredibil : a 
reușit la un concurs atît de greu 
și acum are trei corijențe. E ne
păsarea ei, e nepăsarea noastră ? 
Dacă din partea noastră a fost 
nepăsare — nu va mai fi. Avem 
un secret pe care îl divulg : în 
trimestrul doi colega noastră nu 
va fi lăsată să persevereze în a 
nu învăța, drum sigur spre pier
derea anului. încercăm să facem 
în jurul ei un cerc de opinie, în- 
conjurînd-o cu atributele cole
gialității : prietenie, ajutor, dar 
și severitate...

ECHIPA „SCÎNTEII TINE
RETULUI" : Marinela a ridicat 
o chestiune de mare valoare edu
cativă și, totodată, de mare fi
nețe. Colectivul este în stare să 
aducă Ia nivelul său cel mai 
înalt un coleg sau mai mulți 
aflați în impas ?

Marinela Surloiu: Da, mai ales 
în domeniul disciplinei. E foar
te bine, din cînd în cînd, să-i 
aduci aminte cuiva că există ci
neva care are grijă de el și, în 
același timp, nu-i admiți să in
tre în conflict cu calitatea de 
elev. Noi realizăm lucrul acesta

„SĂ LE ADUCEM 
AMINTE CĂ 

SÎNT ELEVI SI 
CELOR CARE UITĂ... “
deseori în clasă din inițiativa 
organizației U.T.C. Avem niște 
scurte întîlniri în care nu facem 
decît atît: atragem atenția. Unuia 
pentru o notă proastă, altuia 
pentru un gest necorespunzător 
sau pentru un act de indiscipli
nă. Depinde. Se spun lucruri a- 
semănătoare și la dirigenție. Dar 
așa, de la coleg la coleg, e alt
fel...

Anca Neagu, clasa a X-a: Dis
ciplină perfectă nu poate să 
existe...

Sorina Cartianu : Cînd e vor
ba de lucruri grave. Dar în clasa 
noastră și în liceu, după cite 
știu eu, nu sînt probleme grave 
care, într-adevăr. să ne îngrijore
ze. Sînt doar simple acte de in
disciplină pe care le întîlnim la

fiecare pas, uneori glume, alte
ori o neatenție ; acestea nu tre
buie privite ca o problemă care 
urmează să fie discutată și ana
lizată...

ECHIPA „SCÎNTEII TINE
RETULUI" : Dar dacă nu sînt 
discutate și analizate în faza lor 
incipientă, actele de indisciplină 
evoluează și se întîmplă precum 
ne spunea o altă elevă :

Claudia Stâncă : Nu pot să 
afirm că în clasa noastră se pe
trec lucruri grave. Dai am ajuns 
în clasa a XII-a și încă mai avem 
cîteva elemente care mai pro
duc dezordine. Nu sînt mulți, dar 
sînt destui ca să distragă aten
ția celorlalți. Pur și simplu la 
unele ore nu te poți concen

tra, nu poți lua notițe din cauza 
a doi, trei care încep să rida, să 
facă glume... Acum, e mai greu 
să intervii. N-avem nici timpul, 
nici răbdarea s-o facem. Prefe
răm să ne vedem de învățătură. 
Așa că e mai bine să te ocupi din 
clasa a IX-a de „fleacurile" ace
lea care nu merită discuții și 
analize. Făptașii ar trebui con
vinși că în primul rînd pierd ei 
și dacă pierd în fiecare an cite 
ceva ajung într-a XII-a cu un 
deficit enown. Dai pierdem și 
noi, ceilalți.

Valeriu Rosetnic, clasa a Xl-a : 
Lucrul bun e următorul : orga
nizația U.T.C. încearcă soluții 
de intervenție cu dublă adresă 
— învățătura și disciplina, care, 
de fapt, se condiționează reci
proc. Adevărul este că mulți din
tre noi. ajunși în clasa a Xl-a, 
trecem printr-o criză. Ne aflăm 
în faza entuziasmului infantil, 
oscilant, de a învăța și de a nu 
învăța la toate materiile, între 
seriozitate și delăsare — între o 
concepție matură despre in
strucție și alte concepții, care ne 
duc la „discriminări" în favoa
rea materiilor preferate. Si dacă 
lucrurile stau așa, asta înseamnă 
că organizația U.T.C. nu se mai 
poate limita la o replică dată u- 
nuia sau altuia într-un moment 
de impas. Trebuie să abordeze 
un stil care să determine un mod 
de a gîndi despre învățătură și 
disciplină.

GABRIEL COROPCIUC

Gabriel Coropciuc 
face confesiunea

MARINELA IVANOV GABRIELA DOBRESCU DAN ESTER

DUELUL REAL-
UMAN PARE A SE 

ÎNCHEIA LA...
EGALITATE

chiar circulă o deviză: „mai 
bine corijent la profesorul Pe
trovici, decît promovat la un 
profesor indulgent...**.

ECHIPA „SCÎNTEII TINE
RETULUI" : De acord. E prefe
rabil să ai profesori exigenți. 
Ciudată ni se pare teoretizarea 
potrivit căreia pot exista corijenți 
care... știu materia, v-ați putea 
eventual schimba deviza în re
nume — cum spune poetul, 
„promovat la profesorul Petro
vici" ? Nu de alta, dar avem con
vingerea că și tovarășul Pe
trovici i-ar face mai mare plă
cere schimbarea de optică decît 
faima pe care i-o atribuiți în 
prezent.

Adina Crețu, clasa a Xl-a : Eu, 
ca responsabilă a comisiei pro
fesionale în comitetul U.T.C., am 
o privire de ansamblu care-mi 
permite să fac și comparații. Tri
mestrul I din acest an școlar a 
fost mai slab decît anul trecut. 
A trebuit să treacă o perioadă 
de timp și anume acest trimes
tru întîi, deci foarte mare — ca 
elevii să se acomodeze cu ce
rințele noului an, să-și formeze 
un alt stil de a-și împărți tim
pul — bineînțeles, în folosul în
vățăturii. Nu știu cum se în- 
tîmplă. dar și în clasa a Xl-a se 
păstrează reminiscențe din copi
lărie cînd, după o vacanță mare, 
îți rămîn încă multă vreme refle
xele vacanței și nu le regăsești 
pe cele de muncă.

Dan Ester, clasa a X-a : Aco
modare ? Cred că e o falsă pro-

blemă, cel puțin cînd o extinzi 
la proporțiile unui trimestru în
treg. Teoretizăm prea mult vor
bind despre acomodarea cu ma
teria, cu profesorii și exigența 
lor, cu colegii. La urma urmei, 
dacă învățăm putem s-o dove
dim în orice situație. S-a discu
tat aici despre existența sau ine
xistența curentului de opinie. 
N-ar fi mai potrivit să determi
năm un curent de voință pentru 
obținerea unor rezultate foarte 
bune la învățătură ? Ce-ar fi să 
nu ne mai copilărim invocînd 
întru „apărarea" noastră reflexe
le de vacanță, acomodarea etc., 
etc. ?

Viorel Coropciuc, clasa a IX-a: 
...Și să ne gîndim că trebuie să 
muncim serios, că a învăța Ia 
acest liceu nu e de joacă. Mai 
ales cînd ești în clasa a IX-a. în 
ceea ce mă privește, ori ne pri
vește, cred că trebuie să rămî- 
nem consecvenți cu noi înșine. 
La început de an ne-am pus 
problema : trebuie să învățăm, 
să fim disciplinați, să ne cunoas
că tovarășii profesori la adevă
rata noastră valoare. Urmînd 
sfaturile profesorilor noștri și, 
mai ales, ale tovarășului diri
ginte, am reușit să ne formăm 
un fel de a gîndi despre învăță
tură și disciplină- Adică, adu
năm acum pentru cînd vom fi 
în clasa a XII-a.

în cele din urmă n-am 
descoperit elevi minune 
nici măcar la „Lazăr". E- 
levii sînt elevi, unii își 
propun maximum și reali

zează Maximum, alții ră
mîn numai cu intențiile 
bune, iar alții nici măcar 
nu-și propun. Mitul liceu
lui totuși există și, fără 
nici o exagerare, impune 
elevilor o anumită ținută 
intelectuală, determinîn- 
du-i, implicit, la autopre- 
tenții de o anume factu
ră. în mod intenționat am 
ocolit cifrele și procentele 
— nu pentru că ele n-ar fi 
o oglindă fidelă — dar 
nu este de ignorat faptul 
că în peisajul liceelor 
bucureștene. Liceul ..La
zăr" s-a detașat, și în tri
mestrul care face obiec
tul analizei noastre, ca o 
școală ce-și merită renu
mele. Și. totuși, nici elevii 
săi nu scapă necontami
nați de „teoriile" mai 
vechi sau mai noi vîntti- 
rate prin lumea elevilor 
potrivit cărora trimestrul 
întîi este de acomodare, 
al doilea și al treilea pen
tru „repararea" ori „con
solidarea** situației la în
vățătură- De altminteri, un 
moft si putină poză. Pen
tru că după ce au lansat 
teorii’e le-au și uitat, și 
au discutat la modul cel 
mai serios despre învăță
tură. note, desnre poziția 
pe care an cucerit-o în 
clasă sau în scoală. De 
unde reiese că în practi
că sînt aceiași elevi în 
toate cele trei trimestre.

ECHIPA „SCÎNTEII TINE
RETULUI" : Cu un timp în ur
mă revendicam dreptul claselor 
umane de a nu mai fi tratate 
ca cenușărese ale școlii din cau
za compoziției lor eterogene, re
flectată adeseori într-un nivel 
mediocru. Și nu o dată am asis
tat la duelul real-uman din care 
ieșeau handicapați umaniștii 
N-a fost în intenția noastră să 
provocăm vechea dispută. Dar 
sfîrșitul trimestrului I, așa cum 
l-am cunoscut la Liceul „Gheor- 
ghe Lazăr", — a adus nu un ar
mistițiu temporar și formal ci 
demonstrația că pot exista clase 
umane în a căror componență 
găsim elevi excelenți, pasionați 
de studiul științelor umaniste. 
Pentru valoarea acestei demon
strații, capabilă — din punctul 
nostru de vedere — să reabili
teze în ochii elevilor clasele u- 
mane, transcriem :

Smaranda Găiculescu, clasa a 
Xl-a : Acum 5—6 ani a fi uma
nist însemna a fi certat irevocabil 
cu matematica, fizica și chimia. 
Și, implicit. însemna o recunoaș
tere a unor capacități intelectuale 
așa și-așa. Pentru profesori eu 
am fost o surpriză. Eram „dota
tă" pentru real. învățam bine și 
notele de la matematică și fizi
că mă recomandau pentru aceas
tă secție. Am ales umanul din 
convingere și pasiune. De fapt 
întreaga noastră clasă a fost o

surpriză : jumătate dintre elevii 
buni au venit la uman și cea
laltă jumătate a ales realul. 
Acum clasa noastră umană este 
cea mai bună la fizică, chimie 
știm destul de bine, cu matema
tica n-avem dificultăți și... ne pa
sionează disciplinele umaniste. 
Trei sferturi din clasă au medii 
de la 7 în sus.

Dan Ester: Esențial este că 
nu regret alegerea umanului, 
deși puteam face matematică. 
Am senzația că la disciplinele n- 
mane profesorii ne-au ajutat să 
așezăm în sertarele minții noas
tre niște lucruri foarte solide în- 
cît vom putea trata pe picior de 
egalitate cp realiștii în momen
tul alegerii profesiei, chiar dacă 
a noastră va fi din alt domeniu.

Marinela Ivanov, clasa a IX-a : 
Am intrat în liceu cu convinge
rea fermă că voi alege realul. 
Acum parcă mă îndoiesc. Mă ten
tează umanul, colegii mai mari 
mi-au alimentat gîndul ascuns de 
a deveni umanistă. Dacă poți și 
ți se cere să strălucești în pregă
tire și la uman, atunci sînt ca și 
cîștigată de partea umaniștilor.

ECHIPA „SCÎNTEII TINE
RETULUI" : Școala poate inter
cepta discuția aceasta și a o con
sidera punct de plecare în mun
ca sa. repetabilă an de an, de a 
selecta umaniști și realiști pe cri
teriul autenticelor valori.

clasei a XII a
ECHIPA „SCÎNTEII TINE

RETULUI": Pe Gabriel Corop
ciuc îl cunoșteam mai demult. 
A fost secretarul comitetului 
U.T.C. al liceului pînă în aceas
tă toamnă Acum e într-a 
XII-a M specială (matematică). 
Nu mai e secretarul comitetului 
U.T.C., are mult de învățat, 
pentru că este un elev obișnuit 
să învețe bine, pentru că e în- 
tr-o clasă Cu program special, 
pentru că e în prag de bacalau
reat, pentru că vrea să devină 
student. Dar în organizația 
U.T C. a liceului nu se petrece 
nimic fără ca el să nu știe. E'te 
consultat, i se cer sfaturi e in
vitat la discuții. Ca și la dis
cuția de față. Gabriel a inter
venit din cînd în cînd în discu
ție dar si-a rezervat dreptul de 
a-i a-cu’îa pe toți colegii vor
bind. Și. în final, n-a mai rezis
tat...

Gabriel Coropciuc: Vă mulțu
mesc. Mi-ați oferit o ocazie uni
că. Am trecut în aceste 
cîteva ceasuri prin toate 
clasele, retrăindu-mi viața de 
licean. Colegii mei de-a XII-a, 
Vlad Lascăr și Claudia Stan
ca, v-au răspuns la între
bări cu corectitudinea elevului 
Unul, că într-a XII-a nu se noa- 
te învăța totul, celălalt, dim
potrivă, că nu lasă să-i scape 
nimic. S-a: putea replica, s-ar 
putea emite alte păreri. Dar eu 
am 19 ani. a trecut o pătrime 
din viața mea. și în această 
pătrime, dacă îi pun și pe cei 
7 ani de acasă, pot spune că am 
fost numai elev. E extraordinar 1 
Merg la facultate și voi continua 
să învăț. E altceva Acolo voi 
învăța o meserie, dar ceea ce 
este viata am învățat în școală.

Prima notă în liceu a fost 6 
la engleză si am fost distrus. Am 
mai plîns și altă dată pentru 
note. Acum fac pe superiorul, 
spun că notele nu contează atît 
de mult ; dar. vai 1 Cît contea
ză 1 Și ca să fiu mai corect, nu 
nota, ci tot ce declanșează ea : 
ambiție, prestigiu în clasă, sigu
ranță de sine, aprecierile pro
fesorilor. Cei dintr-a IX-a. a 
X-a. a Xl-a chiar, se mai fră- 
mîntă încă pentru toate acestea. 
M-am frămîntat și eu și din toată 
frămîntarea a rămas ceva ■■ do
rința de a deveni profesor. Pro
fesor de matematică. Esențial 
este, deci, ce rămîne din cei 12 
ani de școală. E foarte important 
de subliniat și greu de relatat. 
Poate de aceea, pentru asta, ar 
trebui să ne mai întîlnim odată...

ECHIPA „SCÎNTEII TINE
RETULUI" : De acord 1 Ne 
reîntîlnim la 23 mai. ultima zi 
de școală a promoției 1970.

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU
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CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII 
A 20 DE ANI 

DE LA ÎNFIINȚAREA EDITURII 
C.N'.E.F.S. 

S-A DESCHiS EXPOZIȚIA:

Fotbaliștii români
Echipa de fotbal a României 

se află de 48 de ore la Belo 
Horizonte, orașul brazilian care 
va găzdui la 22 și 25 ianuarie 
jocurile fotbaliștilor români 
cu echipele Cruzeiros și respec
tiv Atletico. Echipa României 
este cantonată la hotel „Nor
mandie". In centrul atenției zia
riștilor din localitate s-au si
tuat în ultimele două zile an
trenorul Angelo Niculescu, 
jucătorii Dobrin, Dumitrache, 
Răducanu și căpitanul echipei, 
Lucescu. Ziariștii brazilieni au 
publicat numeroase reportaje 
și date ale jucătorilor români. 
Intr-un interviu acordat presei 
internaționale, prof. Angelo Ni
culescu, antrenorul echipei, a

la Belo Horizonte
spus printre altele : „Grupa a 
3-a este fără îndoială cea mai 
dificilă. Vom juca trei meciuri 
grele împotriva Angliei, Ceho
slovaciei și Braziliei. Aș dori 
ca echipa noastră să confirine 
dreptul de a juca în turneul 
final printr-o comportare re
marcabilă. Consider că cel mai 
dificil adversar al nostru este 
formația Cehoslovaciei. Com- 
ponenții acestei echipe practică 
un joc tehnic și au o condiție 

i t»e vom 
că îne
care le 
ye vor

fizică inepuizabilă. Noi 
pregăti temeinic și cred 
ciurile de verificare pe 
vom susține în Brazilia 
ajuta foarte mult pentru a ob
ține o formă corespunzătoare".

MEXICO 70

JUANITO SAU PICO ?

„Cartea de sport
in Româniau

Ieri, la orele prînzului, în clă
direa C.N.E.F.S., de pe strada 
Vasile Conta 16, eu prilejul a- 
niversării a două decenii de la 
înființarea Editurii C.N.E.F.S., 
s-a deschis o interesantă expozi
ție a cărții sportive.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai C.N.E.F.S., redactori ai edi
turii, autori de cărți sportive și 
ziariști. Cu acest prilej a luat 
cuvîntul tov. Emil Ghibu, vice
președinte al C.N'.E.F.S. care a 
făcut bilanțul activității editoria
le și a schițat unele sarcini și 
proiecte de viitor. S-a apreciat 
că în cei 20 de ani de activi
tate, editura, prin cărțile editate, 
a contribuit la dezvoltarea miș
cării de educație fizică și sport 
în țara noastră. Anul care s-a 
detașat, a fost 1969, cînd pe 
lîngă succesele remarcabile do- 
bîndite de sportivii români ds 
performanță, s-a marcat un pro
gres și în ce privește cercetarea 
științifică în acest domeniu. în 
acest sens cele 4 acțiuni științifi
ce de anvergură — simpozioane 
și reuniuni — organizate în țara 
noastră sînt concludente.

Vizitatorii expoziției, trecînd 
de la un stand la altul — fie
care iiustrînd o categorie tema
tică — s-au oprit desigur asupra 
unor panouri cu cifre iiustrînd 
realizările editurii. Astfel, din 
1949 pînă în prezent au apărut 
peste 800 de titluri, cu un tiraj 
de 6 400 000 exemplare. Numai 
lucrări de tehnică si metodică 
pe ramură de sport au fost pu
blicate, în cele două decenii de 
existență, în 359 titluri. Ar mai 
trebîiț, poate, menționat faptul 
— revelatoriu pentru caracteri
zarea activității editurii — că în 
perioada iulie 1967 — noiembrie 
1969 au fost publicate 174 de 
titluri însumînd peste un milion 
de exemplare.

Realizările, succesele dobîndi- 
te, experiența editorială cîștiga- 
tă> vor constitui — așa cum s-a 
subliniat de altfel — o chezășie 
pentru o și mai rodnică activi
tate în viitor, într-un domeniu 
în care se simte încă nevoia u- 
nei diversificări a tematicii, atît 
în ceea ce privește literatura 
tehnică de specialitate cît și cea 
beletristică.

Juanito — fericitul băiețel 
cu enormul sombrero pe cap, 
dar cu pieptul gol, ce consti
tuie imaginea mexicană a tur
neului mondial de fotbal — 
are un rival. Este vorba de un 
vultur... hippy, numit Pico.

Juanito a fost conceput ca o 
versiune mexicană a lui „Willie 
the Lion", simbolul britanic al 
Cupei mondiale, ediția 1966. 
Spre deosebire de „colegul" său 
britanic, el a provocat însă cri
tici și nemulțumiri. Micului 
Juanito i se reproșa în special 
faptul că apare cu pieptul și 
cu b -ta goală, în fața lumii, 
ceea <•«■ ar 
fotbalul și, 
însăși țara, 

în ciuda 
miletul de 
neului final al Campionatului 
mondial de fotbal a insistat și 
insistă ca micul Juanito să ră
mînă mascota turneului final. 
„Juanito rămîne emblema ofi
cială a Cupei mondiale, ediția 
1970", a declarat un purtător 
de cuvînt al acestui comitet.

Dar concurența pe care Pico

denigra tineretul, 
cel mai important,
acestor critici, Co- 
organizare al tur-

i-o face a devenit tot mai pu
ternică. Pico a fost conceput 
ca un mic vultur cu ciocul roșu 
și cu un bogat păr gălbui, care 
tocmai pășește afară din găoa
cea unei mingi de fotbal. Pico 
poartă o îmbrăcăminte alcătui
tă din costumele naționale ale 
celor 16 finaliste ale turneului 
final. El a devenit și eroul unui 
film-reclamă. care îl arată să
rind în ajutorul echipei de fot
bal a Mexicului pe cale de 
înfrîntă, fiind condusă cu 
și pe care reușește să o 
veze, mareînd trei goluri 
poarta adversă.

Pico a fost primit mult 
bine de iubitorii fotbalului 
xican, mai ales că vulturul 
un personaj mitologic în Mexic. 
Un vultur cu un șarpe în gură 
este, de altfel, simbolul național 
mexican.

Cu toate acestea, Juanito. 
care a fost lansat încă anul 
trecut, fiind deja cunoscut pes
te hotare, are toate șansele să 
rămînă mascota ediției din 
acgst an a Campionatului mon
dial de fotbal.

MERIDIAN
• Marți, la Tel Aviv, echi

pa olimpică de fotbal a Ro
mâniei a susținut o nouă 
întîlnire cu reprezentativa 
Israelului, care se pregătește 
în vederea campionatului 
mondial. Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul 
de 2—1 (1—1) prin punctele 
marcate de Oblemenco și 
Ivăncescu,.

• Echipa iugoslavă de fotbal 
Partizan Belgrad a jucat la 
Montevideo o altă partidă în 
compania echipei San Lorșnzo. 
Gazdele au cîștigat cu scorul 
de 3—1 (1—0).

• în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Brazilia, echi

a fi
1—0, 
sal

in
mai 
me- 
este

pa cehoslovacă de fotbal Spar
ta Praga a jucat la Curitiba cu 
formația Atletico Paranaense; 
pe care a învins-o cu scorul de 
2—1 (1—1). Au marcat Jara- 
binsk și Amauri (în proprie 
poartă), respectiv Valdemar.
• La Munster s-a disputat 

returul meciului dintre echipa 
locală S.V. Munster și formația 
finlandeză Kajastus Haem- 
meenlinna contînd pentru
„Cupa campionilor europeni" 
la volei masculin. Voleibaliștii 
vest-germani au obținut victo
ria cu scorul de 3—2 (15—6, 
15—7, 9—15, 15—17, 15—12) și
s-au calificat pentru turul ur
mător al competiției.

Noul ambasador al Republi
cii Democrate Vietnam la 
București, Nguyen Dang Hanh, 
a depus marți o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru 
socialism.

Ferenc Martin, noul amba
sador al Republicii Populare 
Ungare la București, a depus 
marți o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

Societatea științifică Braum- 
schweig, din R. F. a Germa
niei, a hotărît să acorde me
dalia GAUSS-1970 academi
cianului Elie Carafoli, preșe
dintele Federației Internațio
nale de Astronautică.

înalta distincție, care este 
decernată anual unui singur 
om de știință proeminent din 
domeniile specifice societății 
menționate, este o recunoaște
re a lucrărilor savantului ro
mân, reprezentant de seamă al 
științei noastre contemporane 
în domeniul fizicii fluidelor.

(Agerpres)

IMPOSIBILA
GRATUITATE

(Urmare din vag. 1)

departe și în care bănuim 
rezervele de omenie indis
pensabile încrederii în noi 
înșine.

„Gravitatea necerută" este 
emblema acestui univers in
terdependent. Iar „imposibi
la gratuitate" este garanția 
că nimic facil, venit din vîr- 
tejul formelor fără fond, nu 
va submina fragilul meca
nism, că trăinicia Iui ideală 
va dăinui oricît va fi nevoie. 
Ne va ajunge lumina acestor 
constelații pentru a continua 
să fim tineri, cu condiția să 
nu uităm să emitem și noi 
razele de lumină pe care alți 
prieteni virtuali le așteaptă.

Iar luminile noastre între
țesute vor desena un cer tot 
mai larg, în limpezimea 
sporită a căruia vom putea 
să ne cunoaștem drumul 
mai bine și să călcăm mai 
răspicat.

Foto; EMIL COJOCARU

Tragerea la sorți 
a libretelor de economii 

pentru turism
Casa de Economii și Con- 

semnațiuni face cunoscut că 
vineri, 23 ianuarie 1970, ora 
16,00, în sala clubului Finanțe- 
Bănci, din str. Doamnei nr. 2 
— București, va avea loc tra
gerea la sorți pentru trimes
trul IV/1969 a libretelor de e- 
conomii pentru turism.

Cu acest prilej, Casă de E- 
conomil șl Consemnațiunl va 
acorda cinci excursii în Ja
ponia, cu vizitarea Expoziției 
Mondiale de la Osaka, două 
excursii la Paris, cu vizitarea 
Văii Lolrel trei excursii la 
Soci, trei excursii în turul 
Austriei (toate organizate de 
O.N.T.), precum și 13 excursii 
individuale pentru efectuarea 
cărora cîștigătorli pot solicita 
din valoarea cîștigului suma 
de 3 000 lei In moneda țării 
In care vor face călătoria.

Este important de reținut 
că pe lingă cîștigurlle în 
excursii în străinătate, titula
rii libretelor de economii pen
tru turism beneficiază si 
dobînzi.

(Urmare din pag. I)

publicare, o perioadă de stagia- 
tură după care urmează revista, 
volumul și... gloria. Eroarea 
este evidentă Nu acesta este 
rostul unui cenaclu, după cum 
rostul unui cenaclu nu-i nici 
acela de a funcționa ca un spa
țiu de refugiu pentru tînărul 
politicos refuzat — în mai multe 
rînduri — la poșta redacției u- 
nor reviste literare, un spațiu 
în care tînărul în cauză, citin- 
du-și „capodopera", sâ demons
treze cît de mare este nedrep
tatea ce i s-a făcut. Din nefe
ricire mai există și o a treia 
ipostază : cenaclul considerat un 
fel de „școală" (citește curte) a 
unui autor sau critic — consa
crat ori ne — care din noncon
formism sau conformism — în 
sensul reiterării unor modele 
simbolice — face frondă vis â 
vis de o altă partidă.

Multe din aceste cazuri au 
existat, altele mai există. Intre 
cauzele care au contribuit la a- 
pariția unor astfel de situații 
se numără, în primul rînd. evi
dent, neînțelegerea ideii de ce
naclu, foarte adesea confundat 
cu un cerc de' cusătorie (invoc 
aici o confuzie rea'ă, produsă 1) 
sau ceva asemănător. De aici, 
consecință directă, deplasarea 
accentului de pe calitate pe can
titate.

în momentul de față, în cen
trul universitar București func
ționează nu mai puțin de șap
tesprezece ( 1) cenacluri studen
țești. Să fie într-adevăr nevoie 
de un număr atît de mare ’ 
Credem că nu. Membrii multora 
dintre aceste cenacluri — de 
parte de noi orice intenție ma
lițioasă — sînt atrași de litera
tură, dar numai la modul afec
tiv, fără a avea, poate, noțiuni 
foarte clare despre literatură ca 
fenomen, pregătirea lor impli- 
țînd alte sfere de preocupări,

astfel Incit, în aceste cenacluri, 
ca și în altele, cumva „speciali
zate", discuțiilor critice li se 
substituie cozeria, calamburul, 
sofismul.

O mai veche experiență — din 
păcate nu și fericită — ne face 
să susținem că, în momentul de 
față, cenaclul literar studențesc 
este departe de formula ideală 
de funcționare. Numărul cu a- 
devărat impresionant de cena
cluri literare studențești din 
București este o mărturie a in
teresului pentru un astfel de 
gen de activitate, dar nu și o 
garanție valorică Faptul că ele 
supraviețuiesc este o dovadă 
a necesității lor, poate nu in

re — cu un alt cuvînt birocrație 
— din care rezultă că totul 
merge foarte bine. De fapt, nu-i 
așa, pentru că acțiunea cenaclu
lui transformată în simplă func
țiune mecanică, fără logică și 
determinare interioară, devine, 
evident, ridicolă. Pe de altă par
te, o astfel de împrăștiere nu-i 
de natură să ajute nici studen
ților — risipiți în prea multe 
spații —, nici organizatorilor, 
risipiți în eforturi. Există însă, 
uneori, și o optică contrarie, 
în sensul prudenței exagerate 
manifestate în fața unor ac
tivități primite cu rezerve ne
justificate. Este cazul cenaclu
lui „Atlantida" a cărui tristă

CENACLUL
STUDENȚESC

tr-un număr atît de mare ; 
imaginea pe care o întrețin 
însă este mult depărtată de 
cea pe care, cu adevărat, ar tre
bui să o lase. O mare parte de 
vină revine și organizatorilor 
Nu știm căror rațiuni ezoterice 
le datorăm superstiția unor con
silii A. S. din multe facultăți 
care se cred obligate să cultive 
..formele" fără a cerceta dacă 
există un „fond" necesar pe care 
forma — și nu-i vorba numai 
de cenacle — să-1 îmbrace. Res
pectivele consilii, <$e regulă. își 
propun să facă o tflie și una de 
acțiuni, cu un cuvînt diversifi
care, — între altele *> cenacle — 
lucruri pentru care există dosa
re și documente înspăimîntătoa-

al
de 
cu

odissee o vom relua, poate, 
tădată ca pe un exemplu 

‘ ce nu trebuie să se întîmple 
un cenaclu.

încercînd să surprindem, chiar 
și ipostatic, modalitatea de func
ționare a cenaclului ,,Junimea", 
cenaclu] Facultății de limba și 
literatura română, nu intențio
năm să sugerăm că el ar repre
zenta tipul ideal de existență, 
deși pentru moment, este sin
gurul cenaclu care încearcă să 
acopere o necesitate reală ivită 
în viața literară a studenților 
bucureșteni. „Junimea" este de
parte de a fi un model simbo
lic — cel puțin în acest ultim 
avatar — pentru că, e ciudat, 
îi lipsesc autorii, autorii de ta-

lent care să se constituie în acel 
grup despre care, în altă parte, 
aminteam. Cauza esențială de 
altfel, ține însă de o altă or
dine — să-i spunem ontologică 
— care ne depășește obiectul. 
Deși handicapul lipsei de autori 
talentați este destul de serios, 
ni se pare totuși simptomatic 
afluxul foarte puternic de stu- 
denți-autori aparținind altor 
facultăți (filozofie, drept, arte 
plastice, științe economice, con
strucții etc.), care invadează șe
dințele de lucru ale „Junimii". 
De ce ? Pentru că „Junimea" 
este singurul cenaclu studențesc 
la ale cărui lucrări participă și 
critici literari — N. Manolescu, 
D. Micu, S. Bratu, M. Martin 
și alții — care aduc nu numai 
greutatea unei opinii autorizate, 
ci și un stil critic dublat de gust 
și cultură. însăși participarea 
acestora funcționează asemeni 
unui discret control critic, pre- 
întimpinind acele malformații 
care amenință orice sistem ne
dirijat, scos — din motive di
ferite — în afara unei îndrumări 
necesare. Deși am putea men
ționa un lung șir de nume ale 
unor cenacluri, nu îndrăznim a 
ne angaja să o facem conside- 
rînd această menționare ca pe 
o invitație de participare la lu
crările acestora, invitație care 
nu intră în intenția noastră și 
pentru motivul că nu conside
răm că acele cenacluri sînt în
tr-adevăr ceea ce ar trebui să 
fie (cu o reținere la cenaclul de 
traduceri al facultăților de limbi 
slave și germanice. „Tudor Via- 
nu“, pentru cele ale facultăților 
de filozofie și drept, 
„Lucian Blaga" 
breanu"). , Este 
ca cineva să-și 
derea — cel mai
— unei critici de direcție nece
sară pentru ca un cenaclu să 
fie într-adevăr un cenaclu și nu 
altceva.

respectiv 
și „Liviu Re- 
necesar, poate, 
asume răspun- 
adesea refuzată

MAREA FORȚĂ
A LENINISMULUI

Se împlinesc azi 46 de 
ani de la moartea lui Vla
dimir llici Lenin, marele 
discipol și continuator al 
lui Marx și Engels, condu
cătorul revoluționar al lup
tei proletariatului pentru 
eliberarea de exploatare și 
asuprire, pentru libertate 
socială și națională, pentru 
victoria socialismului și 
comunismului în lume. Nu
mele său a devenit un sim
bol al devotamentului față 
de cauza clasei muncitoare, 
al fermității revoluționare, 
al perspicacității politice 
și al gîndirii cutezătoare. 
Lenin a avut o contribuție 
hotărîtoare în crearea par
tidului revoluționar al cla
sei muncitoare, punînd ba
zele concepției privind 
rolul, sarcinile și structura 
partidului de tip nou, me
nit să organizeze și să con
ducă lupta proletariatului 
pentru cucerirea puterii și 
construirea noii societăți, 
în fruntea partidului revo
luționar al proletariatului 
din Rusia, el a condus spre 
victorie Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie și 
a fondat primul stat so
cialist din istoria omenirii, 
creînd astfel condițiile ne
cesare
poporului sovietic în dez
voltarea economiei, știin
ței, tehnicii și culturii, in 
construirea socialismului 
și comunismului. Opera sa 
este un exemplu de dez
voltare și îmbogățire în 
spirit creator, străin de osi-

ficare, a materialismului 
dialectic și istoric, a eco
nomiei politice marxiste, 
a socialismului științific,

Memoria marelui con
ducător al proletariatului 
este păstrată și cinstită azi 
nu numai în Uniunea So-

marilor realizări ale

în conformitate cu cerin
țele noii perioade istorice 
a imperialismului și revo
luției proletare victorioase.

vietică și în țările socialis
te, ci de întreaga omenire 
progresistă, pentru care nu
mele lui V.I. Lenin- rămîne

o pildă veșnic vie. Cu atît 
mai mult in acest an, cind 
se sărbătorește centenarul 
nașterii sale.

In țara noastră, prin gri
ja partidului, opera lui 
Lenin a fost tradusă, edi
tată și răspindită 
și s-a acordat o 
deosebită studierii 
cării învățăturii 
leniniste de 
membrii de partid, de că
tre masele populare. Hotă- 
rîrea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân privind aniversarea 
in România a centenarului 
nașterii lui Vladimir llici 
Lenin prevede numeroase 
acțiuni și manifestări prin 
care oamenii muncii din 
țara noastră vor sărbători 
acest eveniment. Organele 
și organizațiile de partid, 
de masă și obștești, precum 
și instituțiile culturale des
fășoară o largă activitate 
de propagandă pentru răs- 
pîndirea ideilor marxist- 
leniniste, popularizarea 
politicii interne și externe 
a partidului nostru, pentru 
dezbaterea amplă a pro
blemelor legate de con
struirea socialismului in 
România. Partidul, clasa 
muncitoare, întregul nos
tru popor aduc omagiul lor 
memoriei lui Vladimir llici 
Lenin.

Publicăm cu acest prilej 
însemnările de călătorie 
ale trimisului nostru spe
cial, care a vizitat locuri 
unde a trăit și activat 
Lenin.

continuu 
atenție 

și apli- 
marxist- 

către toți

și-au

îmi 
înce-

Iarna, contemplate de pe cheiurile 
gării maritime din Leningrad, ghe
țurile sub care se leagănă apele

Golfului Finic oferă privirilor un orizont 
difuz, iluminat din timp în timp și din 
loc în loc, cu zgîrcenie, de irizări ar
gintii. Orice rază de soare, însă, filtra
tă de sumbrul cer nordic, împrumută 
culoarea oțelului și sclipătul valurilor 
îndepărtate, din zarea bîntuită de spăr
gătoare de gheață, poate fi foarte bine 
asemănat cu un sclipăt de săbii, cu un 
joc fulgurant pe care oțelul și-l oferă 
sieși. Și, totuși, sub cerul fumuriu al Le
ningradului, culorile n-au murit; dimpo
trivă, printr-o supremă disimulare 
convertit strălucirea în duritate.

Copleșit de acest peisaj auster, 
reîntorc privirile către contururile 
țoșate ale orașului care 
poartă numele marelui Lenin 
și îndrăznesc să-mi închipui, 
eludînd o eventuală ne
dreaptă acuză de impietate, 
că un astfel de oraș, prin 
însăși istoria lui agitată, re
fuză o subordonare univo
că. Cel puțin în măsura în 
care îl amintește pe Lenin, 
alcătuirea lui restituie me
moriilor noastre și imaginea

„ maiestuoasă a lui Petru cel 
Mare, și profilul dramatic al 
lui Kutuzov, și tulburătoarea 
iragedie a lui Pușkin și, trep
tat, pentru că orice istorie 
unitară este în același timp 
și indivizibilă, abia prin re
memorarea șirului prelung 
al personalităților care i-au 
obliterat existența, orașul se 
pătrunde de conștiința pro
priului apogeu. Dincolo de 
decor întrezărim acțiunea 
care i-a justificat măreția, dincolo de 
acțiune persistă suflul inalterabil al eve
nimentului crucial și abia atunci cînd ne 
învăluie suflul evenimentelor în vîrtejul 
cărora orașul a convenit să-și desăvîr- 
șească istoria, înțelegem că parametrul 
în funcție de care judecăm un trecut ră
mîne, indubitabil, acel al prezenței a- 
cestui trecut în actualitate. Or, în orașul 
de pe malurile Nevei, sub 
septentrional, cu adevărat 
se dovedește a fi în primul 
ța lui llici.

Ca într-un panoramic din 
parte integrantă, edificiile 
lui își dezvăluie fațadele întocmai cum 
o carte și-ar dezvălui paginile și ceea 
ce spun reprezintă mai mult decît un sim
plu artificiu de logică metaforică. Pala
tul de Iarnă, coloana lui Alexandru, 
Smolnîi, Gara finlandeză, Palatul Ta- 
vriceski, palatul Mariinski și Porțile Nar- 
vei, apoi acel edificiu plutitor din oțel 
cenușiu pe care îl numim crucișetorul 
„Aurora", ancorat pentru totdeauna la 
cheiul de piatră al Nevei, și, în sfîrșit, 
ceea ce nu mai este un edificiu, ci un 
spațiu vast al pietății lucide : Cîmpul lui 
Marte, locul de veci al martirilor revo
luției... Deasupra tuturor, zgomotul re
verberat al loviturilor de tun, amorsate 
în incinta cetății Petropavlovsk, anunțînd 
jumătățile zilei, aruncă o amplă cupolă 
sonoră și mă întreb dacă acest inefabil 
ecou contemporan al zgomotului tunu
rilor „Aurorei" izbutește să cuprindă sub 
arcuirea lui evocatoare și îndepărtatul 
Razliv. Revin, apoi, între zidurile marelui 
oraș și e rîndul străzilor și al bulevar
delor să-și dezvăluie puterea rememora
toare : pe splaiul Nevei mă întîmpină 
Palatul de marmură, filiala din Lenin
grad a Muzeului Central „V. I. Lenin",

cerul acesta 
covîrșitoare 

rînd prezen-

care facem 
Leningradu-

clădirea cu numărul 
casa cu numărul 

edificiul

toate semnifi- 
ale celui care 
Octombrie pe 

sfîrșit, pe stra- 
fața locuinței

sa îl ilustrează, conferin- 
ideilor sale nemuritoare, 
acesta de vedere, monu- 
îi perpetuează memoria, 
atît replica în bronz și

pe strada llici 
7/4, pe strada Lenin 
52/9, pe strada Sovietskaia 
cu numărul 17, pe strada Serdobolskaia 
— fațada cu numărul 1, 
cînd locuințele succesive 
a îndrumat Revoluția din 
drumul ei victorios. Și, în 
da Herson mă opresc în
cu numărul 5 și pășesc peste pragul în
căperii în care Lenin, în frămîntatul an 
1917, înainte de a se muta în cabinetul 
din Smolnîi, a redactat Decretul asupra 
pămîntului.

Dar este timpul, îmi spun, să pătrund 
dincolo de decor, în intimitatea prezen
ței în actualitate a celui pe care lenin- 
grădenii, cu familiaritatea caracteristică 
slavilor, îl numesc llici. Și această pă

LUI ILICI

trundere, ciudat, îmi este facilitată nu 
atît de mulțimea încăperilor, a obiecte
lor și a documentelor rememoratoare, 
cît de faptul că, acum, în preajma săr
bătoririi centenarului nașterii celui care 
a fost și este Vladimir llici Lenin, tot 
ceea ce îi evocă existența respiră con
știința întregului, a ansamblului care in
clude edificii, încăperi, obiecte și docu
mente și care, totodată, prin însăși a- 
ceastă incluziune generoasă, își justifi
că copletitudinea de principiu. O logică 
infailibilă reunește într-o imagine unita
ră toate datele istoriei vii a Leningradu
lui și cheia de boltă a acestui impre
sionant- edificiu — figura luminoasă a 
lui Vladimir llici Lenin — își lasă am
prenta asupra tuturor detaliilor care i 
se subsumează. Prezența lui llici, cu alte 
cuvinte, aici, la Leningrad, se revendică 
a fi o prezență de conținut, și mai mult, 
o esență a timpului furtunos pe care

personalitatea 
du-î armătura

Din punctul 
mentele care 
reconstituie nu
piatră a trăsăturilor sale fizice, cît ges
turile simbolice prin care revoluționarul 
care a fost Lenin se integrează în isto
ria orașului. Proiectată pe frontonul gal- 
ben-crom al palatului Smolnîi, imaginea 
care ne întîmpină este aceea a unui vi
zionar, în piața Gării finlandeze, înălțal 
pe turela stilizată a unui automobil blin
dat, îl cunoaștem pe mesagerul cuvinte
lor concise și răspicate, iar într-una din 
sălile de lectură ale bibliotecii publice 
„Saltîcov-Șcedrin", fermitatea minera
lă a marmurei se convertește în gravita
tea proprie privirilor celui care medi

tează asupra destinului isto
ric al poporului său. Bustu- 
rile și compozițiile din mu
zee, la rîndul lor, deschid 
largi ferestre spre cel ce a 
fost omul Lenin, revoluționar 
și tovarăș de viață, gîndi- 
lor profund și om de acțiu
ne, unul dintre cei mulți ală
turi de cei mulți, și, în virtu
tea logicii istoriei, în fruntea 
celor mulți și, în primul rînd, 
în fruntea muncitorilor și sol- 
daților Petrogradului dezlăn
țuit, care, în urmă cu peste 
o jumătate de secol, anun
țau lumii nașterea unei noi 
ere. Iar semnifacția adincă 
a tuturor acestor însemne ale 
aceleeași imagini-simbol re
zidă, înainte de toate, în for
ța emoțională cu care locui
torii orașului-erou le contem
plă, în capacitatea leningră- 
denilor de a le învălui cu

efluviile unei memorii lucide.
Am în față o fotografie aburită de 

trecerea anilor, care, în urmă cu cinci 
decenii, a surprins în cadrul ei drep
tunghiular imaginea unor membrii ai 
Gărzilor Roșii stînd de strajă în fața 
ușii cabinetului lui Lenin, în palatul
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£
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ușii cabinetului lui , ... ,_____
Smolnîi, în zilele lui octombrie 1917. Fe
țele lor, la o cercetare sumară, nu ex
primă nimic în plus față de ceea ce ex
primă fețele tuturor sentinelelor lumii, 
dar, privită retrospectiv, veghea celor 
doi muncitori din Petrogradul revoluțio
nar, adăugîndu-se la veghea celui pe 
care-l întrezărim dincolo de canaturile 
ușii cu numărul 67, exprimă însăși esen
ța orînduirii pe care a legitimat-o Re
voluția din Octombrie. O veghe perpe
tuă, neobosită, cu care se confundă în
săși veghea de ieri și de azi a locui
torilor mult-încercatului oraș de pe ma
lurile Nevei.

MIHAI PELIN

Simpozion „Lenin in memoria contemporanilor"
ln cadrul ciclului de 

manifestări dedicate sărbă
toririi centenarului naș
terii lui V. I. Lenin, marți 
seara a avut loc, la Casa 
prieteniei româno-sovietice 
din Capitală, simpozionul 
intitulat „Lenin în memo
ria contemporanilor".

Cu acest prilej, dr. Ion 
Bahici, lector la Academia 
de științe social - politice 
„Ștefan Gheorghiu", de pe

lingă C.C. al P.C.R., a evo
cat mărturii ale unor mili- 
tanți revoluționari români, 
precum și ale unor oa
meni de cultură din țarc 
noastră care l-au cunoscui 
pe Lenin. In continuare 
prof. univ. Mihai Novicov 
ji criticul de artă Florian 
Potra, au relevat oglindi
rea personalității marelui 
conducător al proletariatu-

lui de pretutindeni, în 
creația literar-artistică.

In încheiere, asistența 
în rîndurile căreia se aflai 
membri ai Ambasadei U 
niunii Sovietice la Bucu 
rești, a vizionat filmul do
cumentar „Lenin în Sama
ra" și filmul artistic „Sal
vele Aurorei", producți- 
ale studiourilor sovietice

(Agerpres)



Chemările care marchează

cea dea 40-a aniversarea 

Partidului celor ce Muncesc

din Vietnam
HANOI —* Ziarele din 

R. D. Vietnam au publicat che
mările prin care este marcată cea 
de-a 40-a aniversare a Partidu
lui celor ce Muncesc din Vietnam.

în chemări, se cere membrilor 
de partid, forțelor armate și în
tregului popor să se unească 
strîns în jurul Comitetului Cen
tral, pentru „a îndeplini testa
mentul sfînt al președintelui Ho 
Și Min“, pentru apărarea patriei 
și înfrîngerea agresorilor, pentru 
unificarea pașnică a țării, pen
tru îndeplinirea sarcinilor eco
nomice și construirea socialismu
lui.

Chemările salută lupta popu
lației din sudul Vietnamului, sub 
conducerea Frontului Național 
de Eliberare și a Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud.

Sînt adresate calde mulțumiri 
partidelor, guvernelor și popoare
lor din țările socialiste pentru 
sprijinul multilateral acordat 
luptei poporului vietnamez îm
potriva agresiunii americane și 
pentru construirea socialismului. 
De asemenea, sînt aduse calde 
mulțumiri mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, po
poarelor și oamenilor iubitori de 
pace din întreaga lume pentru 
sprijinul dat poporului vietnamez 
tn lupta sa.

în încheiere, .j|e exprimă spri
jinul hotărît al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam pentru 
lupta clasei muncitoare și po
poarelor din lume pentru pace, 
independență națională, demo
crație și progres social.

• APĂRĂTORII locotenentu
lui William Calley, principalul 
militar american acuzat de comi
terea, la 16 martie 1968, a ma
sacrului din satul sud-vietnamez 
Song My, au pierdut luni prima 
manșă a „bătăliei1* judiciare an
gajate în fața Curții marțiale 
de la Fort Benning (Georgia). 
Audierea de luni a fost fixată la 
cererea apărării de a se reveni 
asupra acuzației privind împuș
carea de către clientul lor a u- 
nui copil sud-vietnamez de 8 ani, 
acuzație ce se adaugă celei ini
țiale privind asasinarea a 109 
civili Ia Song My. Judecătorul 
de instrucție care a condus șe
dința a respins cererea apărării.

T*

R.D. GERMANA. Fabrica textila „Modearuck

Situația din Cipru
• Au
unui

fost arestate opt persoane • 
complot dejucat? • Interviul 

Makariospiscopului

din Nicosia a anunțat 
că luni au fost arestate

Planul
arhie

ORIENTUL 
APROPIAT

din viața tineretului lumii

HANOI. — într-o declarație 
dată publicității de un reprezen
tant al Ministerului 
Externe al R. D. Vietnam se a- 
rată că, în ziua de 17 ianuarie, 
avioane strategice americane de 
tipul „B-52" au bombardat par
tea de nord a, zonei demilitari
zate, provocînd victime în rîn
dul populației locale. Zona de
militarizată a fost, • de asemenea, 
supusă bombardamentelor în zi
lele de 13 și 14 ianuarie.

Guvernul R. ET. Vietnam, se 
arată în declarație, condamnă în 
mod hotărît aceste acțiuni agre
sive și cere încetarea ' raidurilor 
aeriene, care constituie atentate 
la suveranitatea și securitatea 
R. D. Vietnam.

Afaoeriloi

Poliția 
oficial __ . _
opt persoane, acuzate de a fi 
atacat duminică noaptea postul 
de poliție al portului cipriot Li- 
masol. Ministrul afacerilor inter
ne și ministrul apărării s-au de
plasat în cursul după-amiezii la 
Limassol, pentru a urmări desfă
șurarea anchetei. Poliția a inten
sificat operațiunile de cercetare, 
percheziționînd automobilele și 
unele locuințe.

Autorii atentatului comis du
minică noaptea, după ce au mo
lestat polițiștii de gardă, au luat 
cu ei arme și muniții. La Nicosia 
se apreciază că este vorba de un 
nou raid — al treilea de la în
ceputul anului — al membrilor 
organizației clandestine „Frontul 
național".

în momen-piscopului Makarios
tul sosirii sale la Nicosia după 
turneul întreprins într-o serie de 
țări din Africa.

• Președintele Ciprului, arhi
episcopul Makarios, a acordat 
luni seara postului de radio Ate
na un interviu’ în cadrul căruia 
a menționat că guvernul de la 
Nicosia va lua „măsuri severe" 
împotriva organizației teroriste 
„Frontul național". Activitatea 
acestei organizații clandestine, a 
precizat Makarios, face mult rău 
Ciprului. Acțiunile sale nu pot fi 
calificate altfel decît ca o „tră
dare națională",

La Palatul Națiunilor s-au 
deschis marți lucrările ce
lei de-a patra sesiuni a Co
misiei pentru articole ma
nufacturate de pe lingă Or
ganizația Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvolta
re (U.N.C.T.A.D.) Pe ordinea 
de zi figurează probleme 
privind eliminarea obstaco
lelor tarifare și netarifare, 
practicile comerciale restric
tive și încurajarea accesului 
produselor manufacturate și 
semifinite ale țărilor in curs 
de dezvoltare în țările indus
trializate. Găsirea de posibili
tăți în vederea liberalizării 
comerțului cu produse manu
facturate și semifinite ale ță
rilor în curs de dezvoltare 
constituie obiectivul principal 
al sesiunii.

Lucrările au început prin- 
tr-o analiză a tendințelor și 
evoluției recente a comerțu
lui cu articole manufacturate 
și semifinite.

La sesiune participă dele
gați ai celor 45 de țări mem
bre ale comisiei, printre care 
și România.

• Potrivit relatărilor ziarului 
cipriot „Ta Nea", al cărui di
rector este dr. Lyssarides’ medi
cul personal al președintelui 
Makarios, membrii gărzii națio
nale cipriote au dejucat planul 
unui complot, pus la cale de or
ganizația teroristă , „Frântul na
țional", privind asasinarea arhie-

Curente spaniole
Informații din capitala spaniolă semnalează paralel cu ac

tuala puternică mișcare grevistă, „vizibile frămîntări în diferite 
zone ale opiniei publice și ale scenei politice" (NEUE ZURCHER 
ZEITUNG).

Departe de a se fi atenuat, conflictul care opune studenți
mea autorităților madrilene cunoaște manifestări acute. 80 la 
sută din studenți — relevă cotidianul elvețian DIE TAT citind 
„surse bine informate spaniole" — au părăsit în fapt sindicatul 
universitar dependent de guvern. Mulți dintre ei au aderat la 
„sindicatele independente" (S.D.E.) și ia Federația democratică 
a studenților spanioli (F.U.D.E.), nerecunoscute de autorități, și 
care militează pentru un învățămînt democratic. Alții s-au ală
turat unor organizații studențești ilegale social-democrate sau 
comuniste. Este de remarcat faptul că sindicatul oficial (Aso- 
ciacion Profesional de Estudiantes) a fost părăsit chiar și de 
unele cercuri studențești care fac parte din mișcarea falan’gistă 
(partidul franchist). Așa cum relevă, de altfel, majoritatea ob
servatorilor, aceste fenomene se încadrează în tendințele de 
lărgire a frontului forțelor care militează pentru reînnoirea vie
ții publice spaniole.

E semnificativ și faptul că, alături de „Comisiones Obreras" 
(comisiile muncitorești) care, deși ilegale acționează practic in 
toate unitățile productive militând pentru interesele vitale ale 
muncitorimii, au apărut în ultimele luni așa-numitele „Corni- 
siones_ Civicas" care grupează medici, juriști, profesori, artiști, 
acționind ca organizații de gen sindical în afara sindicatelor 
oficiale „verticale".

Un element interesant semnalat în aceste împrejurări este 
multiplicarea frămîntărilor și disensiunilor din sînul mișcării 
falangiste. Au atras atenția în acest sens incidentele care au 
marcat, pentru al patrulea an consecutiv, conferința anuală, a 
„Cercurilor Jose Antonio" care grupează o parte a mișcării 
falangiste. în cadrul Conferinței s-a votat o rezoluție în care 
se protestează împotriva tendințelor „de a se readuce monarhia 
pe scara de serviciu" (aluzie la succesiunea lui Don Juan) și 
se proclamă regimul republican drept cea mai bună soluție 
pentru Spania de mîine, relevîndu-se „necesitatea asigurării 
libertăților fundamentale ale individului". Documentul respectiv 
exprimă totodată „neliniștea față de angajarea Spaniei în me
canismul militar al Statelor Unite". Tonul la această conferință 
— scrie corespondentul madrilen al lui NEUE ZURCHER ZEI
TUNG — a fost și mai ascuțit decît cel de la Conferința anuală 
precedentă care a surprins și atunci. Accentele critice la a- 
dresa structurilor actuale s-au făcut mai amplu auzite. în 
orice caz, apreciază corespondentul citat, rezoluțiile acestei 
reuniuni marchează și fac mai vizibilă o alunecare spre nemul
țumire și chiar spre opoziție a unei părți a mișcării falangiste".

în această lumină e semnificativă și reacția conducătorilor 
mișcării falangiste care s-au grăbit să condamne tendințele ex
primate la Conferința cercurilor Jose Antonio drept „uri factor 
de dezagregare". Pentru prima oară, s-a recurs la măsuri coer
citive, închizîndu-se temporar cîteva din localurile cercurilor și 
anunțîndu-se studierea de rigori disciplinare împotriva acelor 
conducători ai cercurilor care patronează sau încurajează ac
țiuni centrare normelor stabilite de conducerea mișcării (falan
giste n.r.)’.

Tn același timp, în cercurile politice madrilene n-a trecut 
neobservat faptul că, din dispoziția noului secretar general al 
mișcării falangiste, Fernandez Miranda, întregul „aparat" al 
mișcării a încetat de a mai purta faimoasele „cămăși albastre" 
Semnificația renunțării la „camisa azul" care a reprezentat un 
fel de simbol al falangismului spaniol nu trebuie interpretată, 
desigur, mai mult decît ca un gest limitat. Nu e mai puțin ade
vărat, însă, că, așa cum apreciază unii observatori ai scenei 
politice spaniole, gestul lui Fernandez Miranda reflectă presiu
nile mereu mai puternice pentru renunțarea la structuri ana
cronice, la un sistem politic depășit.

E. R.
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• DUPĂ atentatul 
DE LA BEIRUT.

BEIRUT. — Ministrul de ex
terne al Libanului, Kamal Jum- 
blatt, a convocat luni seara o 
reuniune a Consiliului securită
ții interne, pentru a examina 
consecințele atentatului pus la 
cale de persoane neidentificate 
în apropierea unui spital și a 
unei școli din cartierul evreiesc 
din Beirut. Marți, o delegație a 
șefilor forțelor de securitate din 
Liban, condusă de Kamal Jum- 
blatt, a prezentat comunității 
evreiești din Beirut, „regretul 
guvernului libanez în legătură 
cu acest atentat" — informează 
agenția Reuter.

★
Organizația palestiniană de re

zistență „Al Fatah", ale cărei 
comandouri își desfășoară activi
tatea pe teritoriul libanez, de
nunță și condamnă, la rîndul său, 
atentatul criminal pus la cale 
împotriva școlii și a spitalului 
din cartierul evreiesc din Beirut

[forturi pe scară internațională
pentru ajutorarea populației din Nigeria

încheindu-și vizita în Franța, 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a părăsit marți după-a- 
miază Parisul, îndreptîndu-se 
pe calea aerului spre New York, 
în timpul vizitei sale, U Thant 
a fost primit de președintele 
Franței, Georges Pompidou, și 
a avut o întrevedere cu J. Iiip- 
kowski, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe 
Francez. Secretarul general al 
O.N.U., care anterior a făcut o 
scurtă vizită în Nigeria în ca
drul unui turneu african, a dis
cutat cu personalitățile france
ze problema ajutorului destinat 
populației care a avut de sufe
rit de pe urma conflictului ni
gerian.

înainte de a părăsi Franța, 
U Thant a răspuns la întrebări
le puse de ziariști în legătură cu 
problema nigeriana. El a decla
rat că are deplină încredere în 
faptul că guvernul federal va 
coopera cu Națiunile Unite și

cu instituțiile sale specializate 
în operațiunea de ajutorare a 
populației civile.

Președintele Federației Mon
diale a Crucii Roșii, Jose Bar
roso Chavez a anunțat în ca
drul unei conferințe de presă 
că un număr de 234 000 de re- 
fugiați aflați în zonele nigerie- 
ne devastate de război au trecut 
în grija acestui organism. In 
afară de aceasta, a adăugat 
Chavez, Federația a pus la dis
poziția Crucii Roșii nigeriene 
20 000 de tone de alimente, 300 
de vehicule și mai multe mili
oane de dolari. El a menționat, 
de asemenea, câ guvernul de 
la Lagos a remis Crucii Roșii 
nigeriene 3100 000 de dolari, 
sumă destinată ajutorării per
soanelor ce au avut de suferit 
de pe urma războiului. Fede
rația Mondială a Crucii Roșii 
reunește 113- organisme națio
nale.

Operațiunea „Salvarea Veneției"
Pericolul care amenință 

frumosul oraș al lagune
lor, Veneția, devine an de 
an lot mai alarmant. Fe
nomenului de sculundare 
și de perisabilitate datorită 
amplasării lacustre i s-a a- 
dăugat în ultima decadă și 
activitatea unui puternic 
complex industrial, cel de 
la Marghera, situat în a- 
propierea „orașului dogi
lor", care aruncă în atmos
feră tone de substanțe to
xice ce periclitează, prin 
depunere, conservarea 
cilor de mii de opere 
artă.

ze- 
de

șiDacă luăm în considerare ț 
forajele de extracție din peri
metrul cîmpurilor petrolifere 
descoperite în urmă cu cîțiva 
ani la numai cîteva mile de Ve
neția, foraje de extracție ce fa
vorizează tașarea construcțiilor 
ridicate pe piloni de lemn, ima
ginea privind situația actuală a 
Veneției apare intr-adevăr în
grijorătoare. Un semn al acestei 
stări de lucruri îl constituie și 
„dezertarea" locuitorilor (expre
sia aparține ziarului LE FIGA
RO) spre alte orașe ce Ic pot 
asigura locuințe mai sănătoase 
și fără asemenea eforturi finan
ciare deosebite pentru menține
rea stării normale a imobilelor 
cum sînt necesare la Veneția.

Inundațiile din noiembrie 1966 
au agravat și mai mult situația.

clara Francesco Valconover, su- 
perintendentul galeriilor și o- 
biectelor de artă, în fiecare an 
6 la sută din operele sale sculp
tate în marmură, 5 la sută din 
renumitele fresce și din mobi
lierul „stil venețian" și circa 3 
la sută din picturile în ulei sau 
pe lemn. In opt ani circa 10 000 
de capodopere au fost distruse...

Abia recent un comitet com
pus din 50 de experți și-a dus 
la capăt cercetările teoretice și 
practice, încheindu-se primele 
contracte cu societăți particula
re pentru reconstruirea unor di
guri parțial distruse în 1966. 
Primii scafandri au coborît în 
apa lagunei contribuind la efec
tuarea analizelor chimice. Gu
vernul italian a alocat cîteva 
sute de miliarde de lire. S-a so
licitat totodată concursul Orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură 
(U.N.E.S.C.O.). Prin votul una
nim al conferinței generale, or
ganizația a răspuns favorabil a- 
cestui apel și a încredințat di
rectorului general, Rene Maheu, 
o misiune de informare, apoi de 
studiu, în vederea cooperării cu 
autoritățile italiene, urmărind 
elaborarea unui plan general de 
salvare a orașului-muzeu. Efor
tul conjugat, urmat de reuniuni 
internaționale ale unor perso
nalități calificate, a fost recent 
in parte finalizat.

bine sistematizată, a facilitat 
trecerea la acțiuni concrete. Re
prezentantul U.N.E.S.C.O. a ce
rut deja notabilităților Veneției 
să prezinte Ia rîndul lor o listă 
de monumente aflate în cel mai 
mare pericol pentru începerea 
restaurării chiar în acest an. In 
1970 va spori numărul specialiș
tilor ce vor efectua anchete so- 
cio-cconomice și de urbanism 
pentru a încetini și, eventual, 
chiar a opri, prin adoptarea ul
terioară a unor măsuri, exodul 
alarmant al populației veneție- 
ne spre alte orașe. De asemenea, 
se are în vedere creșterea nu
mărului de burse acordate tine
rilor arhitecți dornici de a par
ticipa la salvarea Veneției

Unele soluții de ordin general 
au și apărut. Printre acestea se 
pot enumera : controlul activi
tății complexului industrial de 
la Marghera, limitarea activității 
de forare etc. La sfîrșitul anului 
trecut a stîrnit senzație soluția 
propusă de Pietro Gazzola, pre-

ședințele Comitetului internațio
nal al monumentelor și orașelor 
istorice. El a propus bararea 
prin ecluze a strîmtorii Gibral
tar. Prin acest mijloc — susține 
autorul — Mediterana, deci și 
Adriatica cu laguna venețiană, 
nu va fi supusă fenomenului ge
neral de creștere a nivelului 
mărilor și oceanelor globului și 
deci Veneția va fi salvată de 
unul drn principalele pericole — 
înghițirea lentă a construcțiilor 
datorită creșterii apelor.

U.N.E.S.C.O., ajutat de statele 
membre, a contribuit la salvarea 
renumitelor temple ale Nubiei, 
din Valea Nilului. Operațiunea 
de salvare a Veneției, unul din 
vechile centre ale civilizației și 
culturii europene, solicită însă 
conjugarea unor eforturi mult 
mai mari, căci, fără îndoială, 
sarcina este de astă dată de o 
complexitate și o amploare fără 
precedent.

IOAN TIMOFTE

Agonia lentă 
a orașului unic

Cu opt ani în urmă, un con
gres internațional atrăgea aten
ția asupra „agoniei lente a aces
tui oraș unic". De atunci ope
rațiunea de salvare se desfășoa
ră — după aprecierea unor spe
cialiști — într-un ritm lent. Și, 
Veneția pierde, după cum de-

16000 de opere 
de artă in pericol
U.N.E.S.C.O, a terminat efec

tuarea unui amplu inventar per- 
mițînd alcătuirea unui fișier de 
mari proporții ce însumează 
16 000 opere de artă și 500 mo
numente aflate în diferite stadii 
de degradare. Paralel, a fost ti
părit un /volum cu aceste fișe în 
care s-au adăugat, la sugestia 
specialiștilor, informațiile nece-- 
sare restaurării sau asigurării 
bunei conservări a lucrărilor de 
artă. Această largă documentare. Veneția gondolelor trebuie salvata !

se-• MARȚI, 20 ianuarie, la 
diul Ambasadei R. P. Chineze 
din Varșovia a avut loc cea de-a 
135-a întîlnire din cadrul con
vorbirilor dintre ambasadorii 
R. P. Chineze și Statelor Unite, 
între însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Ambasadei Republi
cii Populare Chineze în R. P. 
Polonă, Lei Yuan, și ambasado
rul S.U.A. în Polonia, Walter 

■Stoessel jr.
• MARȚI au început la Praga 

lucrările conferinței științifice 
internaționale cu tema „noțiu
nea leninistă a rolului conducă
tor al partidului — principiu 
fundamental al construcției so
cialiste". Conferința, care este 
organizată de Școala Politică 
Superioară de pe lingă C.C. al 
P.C.C. cu prilejul centenarului 
nașterii Iui V. I. Lenin, va dura 
patru zile. La lucrări participă

• SECRETARUL DE STAT 
al S.U.A., William Rogers, va 
vizita 10 țări africane în cursul 
lunii februarie, s-a anunțat ofi
cial la Washington. în cursul

cercetători științifici și activiști 
politici cehi și slovaci, precum 
și delegații ale școlilor superioa
re de partid din Bulgaria, 
R. D. Germană, Mongolia, Po
lonia, Republica Socialistă Ro
mânia, Ungaria și U.R.S.S. Dele
gația română este condusă de 
doctor docent Aron Petric, pro
rector al Academiei de științe 
social-politice 
ghiu".

Conducătorul 
ne a prezentat 
gătură cu rolul conducător al 
P.C.R. în etapa construcției so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

„Ștefan Gheor-

delegației româ- 
un referat în Je-

• MARȚI SEARA, ambasado
rul Valentin Lipatti, delegatul 
permanent al Republicii Socia
liste România la U.N.E.S.C.O., a

prezentat în ședința plenară a 
Academiei diplomatice interna
ționale din Paris comunicarea : 
„Programul de cooperare euro
peană al U.N.E.S.C.O.". Vorbito
rul a înfățișat principalele rea
lizări ale acestui program și per
spectivele sale. El a evocat pe 
larg contribuția României la în
deplinirea programului amintind 
inițiativele guvernului român în 
cadrul cooperării europene și re
gionale, în Blacani, cît și diver
sele acțiuni concrete întreprin
se de Comisia națională română 
pentru U.N.E.S.C.O.

De asemenea, el a amintit co
ordonatele politicii externe a 
României, pusă în slujba păcii 
și cooperării europene și inter
naționale.

Oameni pe Lună 
și... 3000000 

analfabeți
„Trimitem oameni pe Lună și, în același timp, întâmpinăm 

dificultăți pentru a învăța să scrie și să citească trei milioane 
de analfabeți care mai există în țara noastră" — a declarat 
James Allen, împuternicit pentru problemele educației în S.U.A. 
El a făcut aceste reflecții în legătură cu prezentarea unui „plan 
național de alfabetizare", elaborat de actuala administrație, 
care-și propune să ducă la lichidarea totală a analfabetismu
lui în S.U.A. pînă la sfîrșitul anului 1970. Proiectul prevede al
fabetizarea celor trei milioane de cetățeni nord-americani cu 
ajutorul „voluntar" al unor juriști și reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri.

Dar abia a devenit cunoscut acest plan și au apărut primele 
dificultăți. Principala constă în reducerea fondurilor alocate 
inițial pentru lupta împotriva analfabetismului de la 90 la 50 
milioane dolari. Ștergerea din bugetul federal al educației a 
sumei de 40 milioane dolari a fost explicată prin necesitatea 
„reducerii inflației". Juristul californian August Hawkins a men
ționat și o altă greutate, atunci cînd a analizat cine sînt anal- 
fabeții și cine sînt chemați să-i învețe să scrie și să citească. 
„Imensa majoritate a celor trei milioane de analfabeți _— a 
subliniat el — provin din rîndurile negrilor și ale așa-numitelor 
„minorități etnice" din țară. Cum se poate spera ca juriști, 
comercianți și alți oameni de afaceri, adică cei care îi supun 
discriminării, să-i alfabetizeze ?".

In cercurile organizațiilor din S.U.A. care luptă pentru drep
turile civile se afirmă că alfabetizarea celor trei milioane de 
americani presupune o muncă poate la fel de dîrză ca și aceea 
întreprinsă pentru eradicarea discriminării rasiale în școlile 
din statele sudiste unde segregația a fost interzisă prin consti
tuție în urmă cu... 180 de ani !

S-a

la
Scene fără pre

cedent s-au petrecut 
recent în fața unei 
noi școli medii ce a 
fost deschisă în car
tierul „Kennedy" din 
capitala Columbiei, 
Bogota. Zeci de co
pii și chiar oameni 
maturi au fost ră
niți, au suferit le
ziuni sau contuzii în 
momentul în care 
porțile s-au deschis 
pentru a se începe 
înscrierile. încă din 
timpul nopții cîteva 
mii de persoane, co
piii și părinții lor, au

ini im pl at 

Bogota •••
format un șir lung 
în fața școlii pentru 
a ajunge să obțină 
un loc în acest insti
tut de învățămînt. 
Cînd funcționarii 
din secretariat și-au 
început activitatea, 
s-au produs buscu
lade și adevărate 
bătăi între părinți. 
„Interesul pentru e- 
ducarea copiilor a 
provocat disperarea 
părinților" — au co
mentat ziarele din 
Bogota aceste inci
dente neobișnuite.

Lipsa școlilor me

dii a căpătat în ul
timii ani proporțiile 
unei crize în Colum
bia. Potrivit datelor 
statistice, două tre
imi din copiii care 
termină clasele ele
mentare nu au po
sibilitatea să-și con
tinue studiile. Ace
sta este și unul din 
motivele pentru care 
ocuparea unui loc 
într-o școală medie 
dă naștere, în sen
sul propriu ai cu- 
vîntului, unei ade
vărate bătălii.

P. NICOARĂ

Argentina in fața
unor acțiuni greviste

ministrația. După cum rEÎevă 
A.P., se pare că eforturile preșe
dintelui Ongania în această di
recție nu au dat rezultate pînă 
în prezent. Opoziția a venit din 
partea membrilor peroniști ai con
ducerii C.G.T., care au respins 
acest plan, amenințînd că, dacă 
nu vor fi sporite salariile și nu 
\e va opera o schimbare în poli
tica economică a guvernului, ei 
vor lansa un mare plan de lup
tă, care să cuprindă greve și 
alte forme de protest.

Guvernul argentinian al pre
ședintelui Juan Carlos Ongania 
se află în fața a trei conflicte 
majore de muncă, toate pe punc
tul de a se declanșa în această 
săptămînă.

Este vorba mai întîi de greva 
hotărîtă de sindicatul marinarilor 
din flota comercială, prevăzută 
să înceapă astăzi. Sindicatul acu
ză pe proprietarii de nave și gu
vernul că au încălcat principa
lele prevederi ale contractului 
colectiv de muncă. Potrivit apre
cierilor agenției A.P., greva va 
duce la suspendarea întregii ac
tivități a principalelor porturi ar- 
gentiniene. Pe de altă parte, în 
provincia Tucuman autoritățile 
se află în fața perspectivei unei 
greve generale de solidaritate cu 
muncitorii de la o fabrică texti
lă locală, care au ocupat atelie
rele în semn de protest împotri
va hotărîrii administrației de a-i 
concedia.

în sfîrșit, probleme deosebite 
ridică și greva hotărîtă pentru vi
neri de puternica Federație a 
medicilor argentinieni (care nu
mără peste 30 000 de membri).

Aceste conflicte apar pe fun
dalul dificultăților ivite în legă
tură cu încercările guvernului de 
a crea o nouă confederație sindi
cală, care să coopereze cu ad-

UN SONDAJ
CONCLUDENT

BONN 20 (Agerpres). — Un 
sondaj al opiniei publice, efec
tuat de Institutul Wickert din 
Tubingen, relevă că 79 la sută 
din cetățenii R. F- a Germaniei 
in virstă de peste 18 ani spri
jină ideea unor tratative cu 
R. D. Germană în vederea nor
malizării relațiilor dintre cele 
două state germane. Se sub
liniază că un sondaj similar 
efectuat în luna decembrie in
dica un procent de 70 la sută 
dintre cetățeni în favoarea a- 
cestei idei.

acestui turneu, el se va opri în 
Maroc, Tunisia, Etiopia, Kenya, 
Zambia, Congo (Kinshasa), Ca
merun, Nigeria, Ghana și Libe
ria.

România la expoziția
internațională de mobilă

BONN 20 — Corespondentul 
Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : La Koln a avut loc des
chiderea Expoziției internațio
nale bienale de mobilă, organi
zată pe o suprafață de 
155 000 mp și avînd participarea 
a numeroase firme producătoare 
de mobilă, din 25 de țări. Re
publica Socialistă România par
ticipă cu un stand bogat. Un 
număr de 17 întreprinderi ro
mânești producătoare de mobi
lă prezintă garnituri complete 
de sufragerii, dormitoare, ca
mere de zi, mobilier de birou.

Intr-o convorbire avută cu 
directorul general al expoziției, 
Carl Ferdinand von der Heyde, 
acesta ne-a declarat : „Vă rog 
să adresați prin intermediul pre
sei române caldele mele felici-

țări tuturor firmelor producă
toare de mobilă din România, 
ale căror exponate sînt prezen
tate astăzi aici. Față de anul 
1962, primul an al participării 
României la această expoziție 
internațională, succesele înregis
trate sînt impresionante. Ele vin 
să oglindească procesul rapid de 
industrializare a României. Mo
bila expusă nu constituie un 
simplu decor. Din toate puncte
le de vedere, atît al concepției, 
cit și al realizării, ca corespunde 
tuturor exigențelor, celor mai 
diferite gusturi. încă o dată, fe
licitări pentru România".

încă din prima zi a deschide
rii expoziției, firmele românești 
de comerț exterior au înregis
trat importante contracte pentru 
livrarea de mobilă la export.
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• IN FAȚA unui tribunal din 
Miinchen a început luni proce
sul intentat unor foști ofițeri 
SS acuzați de a fi participat, 
în timpul celui 
război mondial 
mai multor mii de persoane pe 
teritoriul Uniunii Sovietice 
vremelnic ocupat de naziști.

de-al doilea 
la asasinarea a

® Decretul privitor la crearea 
Consiliului de guvernămînt, 
care va exercita toate puterile 
executive, semnat 
Isa Bin Sulman Al 
marchează importante 
bări constituționale în 
tul Bahrein, situat în 
Persic. Consiliu] format 
membri este prezidat de șeicul 
Khalifa Bin Sulman, fratele 
emirului. Postul de radio Ku
weit informează că alte două 
decrete, ale emirului Bahrainu
lui, vizează reorganizarea ad
ministrației și numește șefii 
noilor departamente adminis
trative. După emiterea acestor 
decrete, emirul Isa Rin Sulman 
Al Khalifa a făcut o declarație 
în care a subliniat că „aceste 
reforme sînt primele dintr-o 
serie de măsuri ce urmăresc 
transformarea Bahrainului in
tr-un stat modern".

de emirul
KhaJifa, 

schim- 
eniira- 
Golful 
din 12


