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Industria — salt calitativ 
ÎN NOUL CINCINAL

PE ȘANTIERE :
• ÎN CIUDA TIMPULUI NEFAVORABIL, A PRECIPITAȚIILOR CĂZUTE A

ÎN PRIMA SĂPTĂMÎNA, ACTIVITATEA PE ȘANTIERE SE DESFĂȘOARĂ SA-W 
TISFĂCĂTOR. CONSTRUCTORII SÎNT HOTĂRÎTI SĂ SE ÎNSCRIE, CU ORI-ft 
CE EFORT ÎN GRAFICUL LUCRĂRILOR. W

• DE CE ÎNTÎRZIE SĂ SOSEASCĂ PE ȘANTIERE MATERIALELE CON-® 
TRACTATE CU FURNIZORII

• ÎNCĂ DE ACUM SE IMPUNE MAI MULTĂ EXIGENTĂ ÎN FOLOSIREA 
TIMPULUI DE MUNCĂ AL OAMENILOR, AL UTILAJELOR.
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Primul cîntecel...

Foto : V. BOGDĂNEȚ

:A fi revoluționar, azi

Ploaia începuse încă din seara 
precedentă și avea să persiste, cu 
rare Întreruperi. în tot cursul, 
zilei. Și totuși, deși vremea este 
neprielnică lucrului în aer liber, 
constructorii de la extinderea 
Uzinei de utilaj chimic din Plo
iești, apartinind întreprinderii 
speciale de construcții montaje- 
Brazi, iși continuă, susținut, ac
tivitatea. Echipa de fierari con
dusă de tînărul Nicolae Clocea 
execută armarea plăcilor postu
lui trafo a halei de rulmenți. 
Cofrarea grinzilor cornișe de la 
cazangeria Inox constituie obi
ectul activității formației de be- 
toniști a lui Uie Gheorghe. Oa
menii din echipa lui Iordan Bo
gan pun la punct rețelele ter
mice exterioare. Indiferent spre 
ce loc al șantierului ne îndrep
tăm pașii, peste tot se impune 
atenției aceeași hotărîre de a nu 
încetini ritmul alert al acestui 
început de an. Lucru explicabil 
și obligatoriu dacă ne gîndim că 
la sfirșitul lui ’70 planul de in
vestiții a cunoscut o neîndepli- 
nire de peste un milion lei. Din
tre cauzele care au determinat-o 
reținem : lipsa forței de muncă 
din primul semestru — 40 de

V ■ '■ '1 i -
Orașul Tîrgoviște devine în anii noului cincinal o adevă

rată cetate industrială. Aici vor începe să producă în anii 
imediat următori trei obiective economice de primă mărime. 
Este vorba de Uzina de oțeluri aliate, de Uzina de strun
guri și Uzina „Romlux" producătoare de corpuri de iluminat 
electric. Care este atmosfera, cum se desfășoară activitatea 
pe cele trei șantiere de pe noua platformă industrială a ora
șului Tîrgoviște în primele zile lucrătoare ale noului an ? 
Care sînt realizările acestor zile ? Sînt cîteva întrebări, 
care ne-am propus să căutăm răspunsul.

• Uzina
„Romlux"

închipuiți-vă o constelație for
mată din 140 de milioane becuri 
aprinse. Adăugați la aceasta 2,4 
milioane de lămpi cu vapori de 
mercur și 45 milioane tuburi 
fluorescente, toate aprinse și veți 
avea, dacă închipuirea poate cu
prinde așa ceva, producția anua
lă a viitoarei uzine „Romlux“ din 
Tîrgoviște. Dacă locuitorii țării 
ar împărți frățește această pro-

(Continuare în pag. a Vll-a)

la

• Uzina de
strunguri

Plouă fără întrerupere și da
torită noroiului, pe șantier nu 
se poate pătrunde decît cu 
cisme de cauciuc. Avansăm

I. MORARU

BUCUREȘTI

PETRU PÂNZARU: „A 

te înscrie neșovâitor de 

partea noului".

De aici, spiritul revoluționar — ca o continuă 
tendință de transformare, de înnoire, de perfec
ționare — devine sinonim cu aspirațiile noastre, 
cu tinerețea și idealurile ei.

Sîntem urmașii unei generații care a instau
rat, prin luptă și sacrificii, valorile sociale în 
care credem, care sînt puse în. slujba progre
sului și realizării umane. Sîntem continuatorii 
unei generații, care înscrisese pe stindardul exis
tenței ei, spiritul revoluționar ca o coordonată 
de bază. Spirit revoluționar care, în accepția sa 
dinamică ni s-a transmis, l-am asimilat prin 
eduLația șî experiența noastră de viață. Ce în» 
seanină, îfi condițiile în care tinerețea noastră 
este/cheiStă să continue a înfăptui idealurile 
majore s< «ciale ale înaintașilor noștri, A FI 
REVOLUȚIONAR ?

Spiritul revoluționar ca și idealul, ca și 
conștiința politică fac parte din univer
sul nostru intim, din lumea de trăiri, de 

W valori si de manifestări vitale. Față de generația 
' astăzi matură, noi trăim tulburătoarea poveste 

;enicuiui viupiui... „în virtutea noilor con- 
— se spune într-o cercetare a idealului ti

neretului, efectuată de Institutul de filozofie al 
• Academiei — și a însușirilor proprii, acumu

late parte sub acțiunea educativă, parte dintr-o 
experiență critică originală, tînăra generație de- 

A plasează țimitele vechiului cadru problematic, 
■ scapă diiv strîmtoarea) relativ rigidă, a sche

melor și ți$e să regînpjească existentul dintr-un 
A punct de vedere astfel modificat".

A regîndi acest existent înseamnă, acceptînd 
sensul persistent uman al noțiunii, a revoluționa.

• a ucenicului vrăjitor... 
ditii — se spune într-c

' / f Ț } T.
Revenim pe cîteva din șantie

rele întreprinderii de construcții- 
montaj din Capitală urmărind 
ca și cu două luni în urmă rit
mul de lucru în aceste zile, de 
început de an. în ciuda timpu
lui nefavorabil — ieri, mercurul 
termometrului a coborît în Ca
pitală mult sub zero — la fie
care punct de lucru am întîlnit o 
activitate intensă, pentru ca lu
crările să înainteze cit se poate 
mai mult, mai bine și mai re
pede.

Am adresat întîi întrebarea 
maistrului Uie Dragomir, șeful 
lotului Viitoarea din Ferentari 
din cadrul șantierului 1.

— Vrem să predăm blocurile 
38 și 39 cu două luni și jumătate 
înainte de termen, iar pe cele- Q 
lalte două, 36 și 37 cu două luni 
mai devreme; conform planului, 
aceste lucrări ar urma să fie gata A 
pe la sfirșitul lui martie. Dar se

M. JUSTIN

în așteptarea
manualului

(Continuare în pas. a Vll-a)

GH. GH1DRIGAN

(Continuare în pag. a Vll-a)
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FALSA
TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

școlar ideal

FI

OVIDIU TRĂSNEA: „Un 

efort susținut de cu

noaștere, de instruire și 
pregătire în toate do

meniile".

INOCENTA 
A IPOCRIZIEI

în urmă cu cîtva timp, la Deva 
a avut loc un proces. Două mi
nore _ n.N. și O.V. — au fost 
judecate pentru prostituție. Au 
fost chemați și martorii, prezen
țe obișnuite, indispensabile, se 
știe, în orice proces. Postura în 
care apar aceștia se deosebește 
însă de aceea a unor simpli 
martori, asistenți pasivi : ei au 
participat direct la desfășurarea 
întîmplărilor care au făcut o- 
biectul dezbaterilor din instanță ; 
mai mult, fără ei aceste intim- 
plări nici nu ar fi fost posibile 
Ne propunem deci să dezvăluim 
identitățile celor care au par
ticipat la săvîrșirea infracțiunii 
de prostituție și care au fost 
chemați în instanță ca martori. 
Cu alte cuvinte vom intenta un 
proces (publicistic) martorilor.

OMUL DE BAROU 
ÎNTREȚINE PROSTITU

ȚIA
Dacă l-ai vedea pe Herșcu 

Foighel în compania tinerei

N. N. și a mamei sale, n-ai ști ce 
să crezi. E soțul respectabilei 
doamne ? Greu de presupus, 
pentru că are cu vreo 20 de 
ani mai mult decît aceasta. E 
cumva bunicul tinerei ? Ipoteza 
pare verosimilă. Dar nu, res
pectabilul domn nu e nici bu
nic, nici tată, ci amant. A cu
noscut-o printr-o prietenă a a- 
cesteia și s-a „îndrăgostit11 su
bit de ea. Frecventele vizite la 
domiciliul lui nu au durat însă 
prea mult, căci N.N. a făcut 
imprudența să-i prezinte într-o 
zi pe prietena sa O.V. .Dacă
O. V. și N N. n-ar fi fost ares
tate, cu siguranță că sentimen
tele amoroase ale lui Herșcu 
Foighel ar fi călătorit încă mult 
pe acest lanț al prieteniilor. 
Dar o verigă s-a rupt pe -neaș
teptate, firesc, și Herșcu Foi
ghel a fost pus în situația să-și

OCTAVIAN STOIC 
căpitan de miliție

AL. BĂLGRĂDEAN
(Continuare în pag. a Vl-a)

Blocurile 38 și 39, din Ferentari, se pregătesc să primească, nu peste mult timp, noii locatari. 
In imagine doi tineri zugravi-vopsitori, din echipa lui Constantin Mocanu, „cea mai bună din 

cadrul I.C.M.-5". Foto: O. PLEC AN

In anul 1970, Ministerul în- 
vățămîntului a practicat dezba
terea ca metodă de lucru în pro
blemele modernizării procesu
lui instructiv. Cu alte cuvinte, 
a apelat la inteligența și expe
riența colectivă a celor ce slu
jesc școala pentru a determina 
un curent de opinie și a scoate 
la lumină cele mai interesante 
puncte de vedere posibile a fi 
materializate. Dintre aceste dez
bateri, ne referim astăzi la cea 
consacrată instrumentului prim 
al învățăturii — manualul șco
lar.

Discuția în jurul acestei pro
bleme a avut loc nu de multă 
vreme șl ea merită continuată. 
Remarcăm : nu este pentru pri
ma oară cînd se discută și se 
realizează o consultare în jurul 
manualului școlar ideal. Remar
ca nu conține un reproș; în 
mersul evolutiv al școlii, ma
nualul va fi mereu subiect de 
dezbatere, întrucît trebuie su
pus, la rîndu-i, perfecționării.

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Un laureat al Premiului Nobel declară „Scînteii tineretului"

Acesta este primul răspuns primit — pe care îl publicăm în pagina a IV-a a ziarului — la 
ancheta noastră internațională „EXISTĂ UN SECRET AL CELEBRITĂȚII ?" și aparține omului 
de știință britanic D.H.R. Barton, laureat al Premiului Nobel pe anul 1969.

Pînă în prezent ne-au răspuns Lord John Boyd Orr, Lester B. Pearson, Walter Rudolf Hess, 
George Porter, Max Delbruck, Linus Pauling, Emilio Segre, Arne Tiselius, Sir Macfarlane Bur
net, Andre Lwoff.

prof. univ. dr. docent 
IOAN CETERCHI 

vicepreședinte al Academiei 
de Științe social-politice

Revoluția nu se termină cu 
etapa de cucerire a puterii, ci 
ea se continuă, în plan superior, 
prin procesul de realizare, de 
concretizare a idealurilor, a 
obiectivelor pentru care a fost 
cîștigată puterea. în aceste con- 

. diții de dezvoltare pașnică, nor
mală spiritul revoluționar ră
mîne o permanență, o necesitate 
tradusă însă în alte cuvinte : a 
da maximum din ceea ce poți, 
din ceea ce ai, în domeniul de 
activitate care te preocupă. Ac
celerarea procesului de perfec
ționare socială este și ea o luptă, 
o străduință continuă revoluțio
nară. Este lupta cu formalismul, 
cu comoditatea, cu pasivitatea, 
cu individualismul, este, așadar,

GALINA ENIȘTEANU
(Continuare în pag. a Vll-a)

IOAN CETERCHI: „Par-

ticipare activă, angaja
re conștientă în slujba 

progresului social".

TAMARA DOBRIN : „A 

te opune individualis

mului și a tot ceea ce 

contravine organizării
eficiente a colectivifâ-

Ții
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CULTURA
SCRIITORULUI

de DAN ZAMFIRESCU

Tn ultima vreme s-a ivit în publicistica literară o pro
blemă nouă : aceea a culturii scriitorilor. Cel care i-a dat 
un ascuțiș polemic, vizînd pe unii colegi de generație, 
a fost Petru Popescu, licențiat al Facultății de limbi și litera
turi germanice și autor a două romane (unul în curs de 
apariție) care-i dau dreptul să ia loc printre scriitorii din 
tînăra generație al căror nume, după opinia noastră, va 
rămîne.

Și la Petru Popescu, al cărui certificat de intelectualitate 
și solidă cultură este indiscutabil, și la alții, care au mai 
puține motive să apară în această ipostază, se observă însă 
un anumit orgoliu al culturii. Fără îndoială cînd nu duce 
la manifestări hazlii (cineva, dornic să ne epateze cu 
cunoștințele jale, cita printre lecturile lui Cantemir Patro- 
logia Greacă a lui Migne și Istoria conciliilor al lui Mansi, 
ambele din... secolul XIX !) este foarte lăudabilă dorința 
tinerilor de a-și însuși cultura, protestul lor' împotriva cole
gilor de breaslă și generație incapabili să citească din 
literatura străină ceea ce nu se traduce, sau ignoranți cu 
privire la propria literatură națională. Dar nu e mai puțin 
adevărat că simpla etalare de cunoștințe și chiar reala 
asimilare a unei mari cantități de „cultură" nu este sufi
cientă spre a determina marea creație.

Cultura, spunea G. Călinescu, este „cea mai înaltă pre
gătire în anume scop" și ceea ce contează în primul rînd 
este claritatea cu care scriitorul își fixează acest scop, 
consecvența cu care și-l urmărește. Oricît de cult ar fi 
scriitorul român de azi, nu-mi inspiră deloc încredere în 
viitorul lui și al literaturii noastre în clipa în care, consta- 
tînd în cartea lui de versuri ori de proză vidul absolut, îmi 
răspunde : dar așa se scrie pretutindeni în lume ! N-ai 
citit pe... (și urmează cascada de nume). Cultura, infor
mația literară dau roade numai atunci cînd sînt integrate 
de un puternic nucleu coagulant generat de legătura orga
nică dintre personalitatea scriitorului și personalitatea co
lectivă a culturii națiunii din care face parte. întîia formă 
și cea esențială a culturii fiind simțul imperativelor ascen
siunii acestei culturi. Există o tradiție semimilenară a scrii
torului român cărturar, de la Neagoe Basarab și pînă la 
G. Călinescu, dar nu este greu de constatat că secretul reu-

(Continuare în pag. a Vll-a)
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r. v. A
Seara de teatru TV de marți 

12 ianuarie, ora 20.15 prezintă în 
premieră „Vilegiatura" de Con
stantin Stoiciu, in regia artistică 
a lui Andrei Blaier și scenogra
fia Doinei Levința. Distribuția : 
Șerban Cantacuzino, George 
Mihăiță, Gh. Aurelian, Nineta 
Guști, Marga Tuîoveanu, Cor- 
neliu Coman, Ioana Blaier. Iu
lian Necșulescu, Candid Stoica, 
Andrei Codarcea. Titi Colum- 
beanu, Elena Columbeanu.

Autorul scenariului, 
STANTIN STOICIU, 
al ziarului nostru,
punde în avanpremieră :

<TTT7
JILXJUjljI

□7

CON- 
redactor 

ne răs-

— Art Buchwald. cunoscutul 
pamfletar, zicea că a lua un in
terviu unui confrate, e ca și 
cind ai dansa cu propria soră. 
Dar, dat fiindcă sințem confrați 
doar în gazetărie, dă-mi voie să 
mă refer Ia activitatea dumita- 
le de scriitor și să te intreb cite 
ceva despre „Vilegiatura" de la 
emisiunea Teatru TV. Piesa a- 
ceasta e recenta ?

— Extrem de recentă, am pro
pus-o de curind, televiziunii ; 
de fapt, nu e o piesă pentru 
teatru, ci un scenariu de film, 
neașteptat de rapid aprobat și 
intrat in producție. A fost cea 
mai operativă colaborare, iar sti
lul de lucru al televiziunii mi 
s-a părut perfect. Regia lui An
drei Blaier, cu care colaborez a 
treia oară a fost. cred, o altă 
cauză a operativității eficiente 
și o garanție, sper, a reușitei...

pînă la urmă să și-l afle, să se 
așeze. Ei au insă tot timpul o 
anume prospețime a sp.ritului, 
pe care și-o păstrează, sau tre
buie s-o păstreze chiar cînd 
contactele sînt dure. Spuneam 
că eroul meu — Anselm în pie
să — prin comportarea lui rupe 
existențele monotone. De 
din prea plin sufletesc, 
propune adesea să fie 
pentru unul din tovarășii 
este. Iar Adrian, tot tînăr 
care pornise intr-o liniștită 
legiatură — este ultimul 
pentru care Anselm a fost 
ricit. Contactul cu astfel de 
periențe este o fascinație.
seim este de fapt un vis al fie
căruia. poate un ideal...

— Cine va interpreta acest 
dificil rol ?

— George Mihăiță care a ju
cat in „Reconstituirea". Iar 
„băiatul cuminte" este Șerban 
Cantacuzino. Distribuția nu-mi 
aparține. Blaier hotărăște ; eu 
ofer textul, iar el, în chip prie
tenesc. îl respectă întocmai. A- 
vind acum de partea sa și un 
platou bine utilat și modalități
le tehnice specifice televiziunii, 
care cred că sînt deosebit de fa
vorabile pentru scenariile de te
leviziune : poți insista infinit 
pe chipul uman, poți anula ar- 
tifieialitățile curente ale cinema
tografului...

— Cum a ieșit finalmente 
spectacolul ?

— Nu știu, n-am văzut între
gul. Am să-l vizionez ca toți 
telespectatorii, marți seara. Pre
fer așa.

pildă, 
el își 
fericit 
lui. Și

vi- 
om 
fe- 
ex- 
An-

V. TĂNASESCU

SCFWÂ

DANIELA NU DĂ IN
TERVIURI

Teatrul „Ion Creangă" pre
zintă miercuri, 13 ianuarie, o 
premieră mult așteptată: „Pres
tigioasa Lorcdana", spectacol 
unde autoarea Anca Bursan, îm
parte răspunderea regiei ou Ion 
Lucian. Piesa are șase perso
naje tinere, trei fete și trei bă
ieți, interpretate de Daniela A-

nencov, Gabriela Vlad și Jea- 
nine Stavarache și Șerban Can- 
tacuzino, Romeo Stavăr, Mihai 
Butnaru.

Daniela Anencov răspunde., 
neașteptat invitației rubricii 
noastre :

— Interviu ? Nu dau. Eu iau 
interviuri.

— Lui Așchiuță, e adevărat. 
L-ați reluat spre bucuria copii
lor. Dar Daniela a crescut. Mai 
aveți răbdare pentru Așchiuță?

— EU sînt un veșriic copil. 
Altfel nu i-aș iubi pe oopii cum 
ii iubesc, altfel n-aș putea face 
teatru pentru copii.

— Candoarea, zicea Călinescu, 
nu trebuie pierdută niciodată.

De data aceasta, cu „Loredana" 
teatrul nu se mai adresează în
să copiilor, ci adolescenților. 
Cum se descurțft Daniela în 
noul rol?

— La început m-am înfrico
șat. Așa cum mă cunoaște lu
mea, ar fi exact rolul care nu 
nii se potrivește. Ea prima ve
dere, desigur. Mona; personajul 
meu este extrem de complex. 
Nu mai joc rolul unei eterne 
fete cuminți. Mona nu e tot
deauna veselă cum mă știu 
spectatorii și mai ales telespec
tatorii.

— Dar pentru ce vîrstă este 
scrisă piesa încredințată totuși 
teatrului dumneavoastră ?

— Piesa e scrisă pentru tine
ret, jucată de tineret' ceea ce

nu infirmă specificul teatrului 
„I. Creangă". Partiturile acto
ricești propuse de textul drama
tic sînt extrem de interesante. 
Cei șase tineri sînț șase tipuri, 
extrem de diferite, pe care poți 
să-i accepți sau nu, dar, tipuri 
vii, existente cu adevărat as
tăzi.

— Adolescenți ?
— Nu, depășind această vîrs

tă. Tineri absolvenți de faculta
te care-și fac intrarea in via
ță : unii fericiți, alții dezamă
giți, unii temători, alții plini de 
îndoieli... Așa dar probleme 
graj.’e, care, sperăm că vor fi 
urmărite de către tineri reflec- 
tînd, așa cum fac și aceste per
sonaje, reflectînd deoi împreu
nă cu ele. Cum am făcut și noi 
actorii, cum am făcut și eu cu 
Mona....

— Și întru totul ați reușit ?
— Simt că e bine. Ajutați, 

toți, de regizori. Autoarea, o 
persoană extrem de deschisă la 
nou, a fost tot timpul alături de 
noi. Important însă, este ceea 
ce spun spectatorii. Am avut o 
vizionare cu public și discuții 
cu acest public tînăr. Prima 
„înfățișare" a fost entuziastă : 
tinerii ne-au dat sugestii, ne-au 
spus unde s-au recunoscut și 
unde nu, cu cine anume s-au i- 
dentificat...

— Deci premiera, miercuri 13. 
Nu sînteți, desigur, supersti
țioși.

— Deloc ! Sperăm într-un real 
succes —teatrul nostru are ne
voie de un asemenea succes. Și, 
firește, nu numai la premieră; 
ne interesează opinia tinerilor 
pe termen lung...

să elisabetană, unde încercăm 
un joc direct, un joc ce se vrea 
al adevărului, un joc unde tem
peramentul, forța dramatică și 
sinceritatea . primează. Un spec
tacol violent, nu pentru că asta 

* e moda, ci pentru că așa ne ce
re partitura, scrisă pentru oa
meni puternici, care își înfrun
tă pasiunile cu o forță pe care 
nu o poate stăvili decit moar
tea".

Așadar, regia spectacolului : 
Sanda Mânu, lector Victor Mol
dovan, decor — costume Tr. Ni- 
țșscu. Distribuția, care se bucu
ră de concursul Ruxandrei Si- 
reteanu, cuprinde actorii-stu- 
denți : Margareta Krauss, Liviu 
Bîrlădeanu. Gelu Nițu, Marius 
lonescu, Mircea Crețu, Stelian 

'Stancu, Mugur Arvunescu, Mir
cea Diaconu, Mircea Bibac, 
George Mihăiță, Lucian Muscu- 
rel, Carmen Strujac.

POATĂT/V

T. V.

TEATRU ELISABETAN 
ÎN PREMIERĂ LA CA- 

SANDRA
„Diavolul alb", piesa drama

turgului englez John Webster 
se va juca în premieră vineri 
seara la Teatrul Casandra.

Regizoarea SANDA MÂNU, a 
cărei clasă de actorie va pre
zenta săptămîna viitoare piesa 
aoestui scriitor contemporan cu 
Shakespeare, recomandă astfel 

. spectacolul pentru cititorii noș
tri : „Diavolul alb" este o pie-

— Să ne întoarcem la piesă 
— eu o numesc totuși piesă de 
teatru : sentimental vorbind, 
„Vilegiatura" este o plecare sau 
o sosire ?

— O plecare, bineînțeles. Am 
plecat și., eu, la rîndul meu, de 
la un erou real, artificier de 
meserie. Nu știu cit adevăr din 
v;ața lui există in piesa mea, 
dar eroul „Vilegiaturii" e un 
ins a cărui condiție spirituală 
este atît de explozivă, incit 
starea asta, ideală aproape, un 
prea plin existențial, trebbie ne-J 
apărat împărtășită și altora. In.' 
tîlnirea cu un astfel de om nil 
poate lăsa pe nimeni lipsit de 
neliniște. In acest sens piesă 
e o pledoarie pentru plecare...

— Către ce simbol ?
— Plecare in sens de neliniști 

creatoare, desigur, nu de ple
care in vacanță, de vilegiatură. 
E vorba de plecări severe.

— Dar lucid vorbind, ce este 
„Vilegiatura" ?

— Tot, o plecare. De fapt, ne
liniștile sint lucide și nu ex
presie a unei fragilități psihice 
sau un exces de sensibilitate. 
E vorba de nemulțumiri luci
de : omul acesta, eroul meu, 
împinge la asemenea nemulțu
miri. pe cei din jurul lui cu 
existențe prea sigure, monotone.

— Eroul este așa dar tînăr ?
— Da, in piesă e vorba de ti

neri, dar nu tineri de excepție, 
bolnavi de ei înșiși, ci de tineri 
obișnuiți.

— Cu o existență neliniștită, 
insă.

— Așa sint toți tinerii pînă se 
așază undeva pe lume, pînă își 
află adevăratul loc. Și trebuie

Două interesante simfonice o- 
cupă locul principal in agenda 
de concerte a săptămînii. La 
Studioul de pe strada Nuferilor 
vom putea asculta joi seara pri
ma audiție a piesei lui Aaron 
Copland „Appalachian Spring", 
Simfonia a 3-a de Saint-Saens 
si Simfonia spaniolă de Eduard 
Lalo.

Solist — violonistul Ștefan 
Ruha. Dirijor : Thor Johnson 
din S.U.A.

La Ateneu, in concertele de 
vineri și sîmbătă ale Filarmoni
cii „George Enescu" au fost 
programate „Variațiunile Sim
fonice" de Mircea Basarab, Con
certul pentru vioară și orches
tră Nr. 2 de Prokofiev (solistă 
una dintre marile speranțe ar
tistice — violonista Gabriela 
Ijak, recent laureată a unui pre
stigios concurs de la Geneva) și 
Simfonia a 6-a „Patetica" 
Ceaikovski.

Dirijor : Mircea Basarab.
Din suita de manifestări 

săptăminii mai amintim un 
cert de... muzică clasică al 
mației „Musica Nova" și un in
teresant program de sonate pen
tru pian și vioară de Beethoven 
interpretate de Valentin Gheor
ghiu și Mihai Constantinescu in 
cadrul ciclului de concerte pen
tru elevii bucureșteni, „întâlnire 
cu artiștii Filarmonicii".

INVĂTĂMÎNTUL PRO
FESIONAL SI CLASA A 
X-A A SCOLII GENE
RALE

La Ministerul învățămîntu- 
lui, sub conducerea tovarășului 
ministru Mircea Malița, a 
avut loc ieri ședința de lucru 
a Consiliului învățămintului 
profesional.

Bucurîndu-se de reprezen
tarea ministerelor și departa
mentelor de resort, consiliul a 
luat în dezbatere o importan
tă problemă aparținind siste
mului învățămintului profe
sional din țara noastră, au fost 
analizate proiectele privind 
modalitățile optime de organi
zare a învățămintului profe
sional în condițiile în care, în- 
cepind cu acest an, școlile ge
nerale vor da primii absolvenți 
ai clasei a X-a.

Punctele de vedere expri
mate de către numeroșii parti
cipant la discuții vor consti
tui un material de studiu cu 
ajutorul căruia se vor putea 
mai bine contura planurile de 
învățămînt, programele școla
re, manualele, durata școlari
zării, sistemele diferențiale de 
pregătire in funcție de dificul
tățile meseriilor, regimul de 
încadrare în producție a ab
solvenților formelor de învă
țămînt profesional.

cest gen în țară. El este găzduit 
de „Hanul Roșu“, clădire folosită 
ca loc de popas de negustorii ar
deleni și munteni ce circulau pe 
vremuri pe acest străvechi drum 
comercial. Muzeul cuprinde prin
tre altele primele scrisori ale 
poștei românești, metrul etalon 
din 1867, „ocaua lui Cuza“ în ori
ginal.

ÎNTINERIREA GĂINILOR !
După o anumită vîrstă, (64 de săp- 
tămîni), producția de ouă și pro
centul de ecluziune scade la găini 
sub limita rentabilității. Ceea ce 
echivalează pentru galinacee cu 
trimiterea la abator. Medicul ve
terinar N-icolae Frățilă, de la 
I.A.S. Sibiu, a aplicat la ferma 
din Cisnădie o metodă ds reînti
nerire a păsărilor care constă în 
șocarea echilibrului lor biologic : 
ținute în întuneric și private de 
apă și hrană timp de 10 săptă- 
mîni pînă cînd au slăbit la o 
greutate minimă, găinile au în
ceput să fie apoi realimentate 
după o rețetă originală. Timp de 
7 săptămîni păsările au dat din 
nou o producție normală de ouă. 
Eficientă economic, metoda a în
ceput să fie extinsă și în alte ju
dețe.

LA VATRA BORNEI vor sosi 
în acest an 15 000 de oaspeți. Se 
apropie de sfîrșit construcția unui 
nou complex sanatorial cu o ca
pacitate anuală de 3 500 locuri.

PESTE 100 DE BLOCURI — CU 
aproape 6 000 de apartamente — 
vor alcătui noul cartier Mănăștur 
din Cluj. în acest an, aici se vor 
muta 840 de familii iar în 1972 
încă 2 000.

de

ale 
con- 
for-

I. s,

Fotografi profesioniști și amatori, DACA nu ați reținut
CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA

rulează

Capitol (orele 8,45; 10,45;

AL „SCINTEII TINERETULUI
...- • - - ■ —

AVIND C A TEMĂ

condiții ce au fost publicate în numărul nostru de JOI 7 IANUARIE
v

„SCÎNTEIA TINERETULUI" de LUNI 11 IANUARIE cînd vom republica 
REGULAMENTUL SI PREMIILE.

SĂPTĂMÎNA VIITOARE

DENTIGUM. — aceasta este de
numirea unei noi gume de meste
cat avînd o acțiune profilactică 
contra cariilor. Primul milion de 
pastile a fost deja livrat comer
țului de către Combinatul indus
triei locale din Timișoara. „Den- 
tigum“ contribuie la mărirea re
zistenței emailului dentar și Ia 
modificarea florei microbiene bu
cale. Noul produs a rost brevetat 
ca invenție.

MUZEUL TRANSPORTURILOR 
LA „HANUL ROȘU". Lingă Văle
nii de Munte, a fost deschis Mu
zeul transporturilor, unicul de a-

ÎNCEPUT DE TRADIȚIE
încă de acum trei ani, tinerii 

mecanizatori din județul Prahova 
s-au hotărît să se întîlnească o 
dată pe an pentru a se cunoaște 
mai bine, pentru a învăța unii 
de la alții. Consecvenți propriei 
lor înțelegeri, circa 200 de meca
nizatori din județ s-au regăsit zi
lele trecute la sediul I.M.Ă. Băr- 
cănești,

Azi, ultima zi a întâlnirii pre
vede ca punct culminant și des
fășurarea fazei județene a „olim
piadei mecanizatorului*4, ceea ce 
dă un și mai pronunțat caracter 
practic întregii manifestări.

„Săptămîna mecanizatorului** 
i-au zis organizatorii ei — comi
tetul județean U.T.C. și Consiliul 
județean al sindicatelor. Prin 
conținutul său profund ancorat în 
actualitate, această acțiune se 
înscrie la loc de frunte între mo
dalitățile specifice care caracteri
zează atmosfera de lucru intens a 
acestei perioade în pregătirea și 
întîmpinarea Congresului nos
tru.

D. M.

Producție a studioului M. Gorki 
după F. DOSTOIEVSKI

regia : L KULIDJANOV
Cu : luri Taratorkin, Viktoria Fedorova, Irina 
Goșeva, Innokenti Smoktunovski, Evgheni Le

bedev

Producție a studiourilor din R.P. Bulgaria

Regia : VLADIMIR IANCEV

Cu : Stefan Danailov, Janna Bolotova, V. Peh- 
livanov, V. Rețepter, E. Leonov

• • • DOTARE COMF1 ETA. 
Administrația Liceului „V. Hori
tă" din Rimnicu-Vîlcea a se
sizat miliția că din depozit 
i s-au furat patru paturi. Hoțul 
și-a luat și lenjeria... 37 de cear
șafuri. Spre surprinderea eu- 
chetatorilor, ca și a direcției, s-a 
constatat imediat că autorul fur
tului era N. Hodină (din ștr. 
Someș nr. 19) care in noaptea 
respectivă efectuase serviciul 
de pază la liceu !

• • • LEMNELE USCATE 
DUPĂ SORA. I. B„ asistentă 
medicală la spitalul din Costești, 
și-a lăsat cei doi copii, Aida (de 
3 ani) și Caria (de 2 ani), dor
mind in casă. A îndesat bine 
soba cu lemne ca să duduie. Nu
mai că în spatele sobei erau 
puse la uscat alte buturugi. De 
la căldură ele au luat foc incen
diind și o porțiune din perete, 
în mai puțin de trei ore, de la 
fumul produs, cei doi copii au 
murit aslixiați.

• ■ • TOTUȘI NU A DISPĂ
RUT. încercind să traverseze 
șoseaua, D. I. in virstă de 17 
ani. a fost lovit, in comuna 
Șpanțov, jud. Ilfov de un auto-, 
turism care a dispărut imediat 
după accident. In mai puțin de 24 
de ore, șoferul care a fugit a foTt 
identificat — Radu Tudor (22 
ani) conducătorul autocamione- 
tei TV 22 B 235.

• • • TRAIA DIN CREDULI
TATEA ALTORA. M. F. din O- 
radea a reclamat că la domici
liul său s-a prezentat un necu
noscut care i-a propus să-i 
procure, deșeuri pentru foe ce- 
rind un avans de 400 lei. Fără 
să încerce măcar să afle iden
titatea negustorului de ocazie 
M. F. i-a dat banii. Cînd după 
un timp și-a dat seama că a fost 
escrocat a anunțat miliția. Cer
cetările au stabilit că era vorba 
de Enteric Lukacs, din comuna 
Tildeag. Bihor care, din prime
le cercetări rezultă că a mai în
șelat anul trecut cel puțin două 
persoane. De remarcat că E. L. 
nu e încadrat în cimpul muncii 
și a mai fost condamnat de 8 ori 
pentru infracțiuni asemănătoare.

UHSWL ȘI PĂPUȘĂ ; _______
la Patria (orele S; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), " ' ■- ' ~ •"
12,45; 15; 17,15).

ȘOIMII : rulează la Capitol (o- 
rele 19,15; 21).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30, 16; 18,30; 20,45), Bucu
rești (orele 8,30; 10,30; 12,30: 14,30: 
16,45; 19; 21).

ȘARADA : rulează la Festival 
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30),
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,15; 20,30).

CIRC FĂRĂ FRONTIERA : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Grivița (ore
le 9,30; 12, 15,30; 18; 20,30), ' '
(orele 15,30; 18; 20,30).

PENTRU PACE ȘI COLABO
RARE INTERNAȚIONALA — film 
dedicat participării președintelui 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea generală a 
O.N.U. șl vizitei tn Statele Uni
te; Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
Satu Mare, Maramureș șl 
Prieteni de vatră veche — rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9; 11: 13: 
15; 17; 19; 21).

B. D. INTRA IN ACȚIUNE : 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15;

14,30; 17,30; 20,30), Melodia (orele 
8,45; llflfrM3,30; 16;—18,30; 20,45).

IDIOTUL : rulează la Central 
(orele 8,30; 11J 13,30; 16; 18,30; 121).

ATENȚIE, BROASCA ȚESTOA
SĂ : rulează la Lumina (fttele 
9,30—13,30 în continuare).

CAPCANA : rulează la Lumina 
(orele 16; 18,30; 20,45).

MAYERLING : rulează la Doina 
(ora 19) — Program pentru copii 
(orele 9—16 în continuare), Cosmos 
(orele 15,30; 19).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30, 16; 18,15; 20,30).

KING KONG EVADEAZĂ : ru. 
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

POVEȘTILE PITICULUI 
BO : rulează la Buzesti 
15,30; 18).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE: 
ză la Buzești (ora 20,30),

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI: ru
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare); Popular (orele 14; 
16.15; 18,30; 20,45).

VAGABONDUL ; rulează la Bu- 
cegi (orele 9, 12,30; 16, 19,30), Flo- 
reasca (orele 9: 12,30; 16; 19,30), 
Miorița (orele 9; 13,30; 16; 19.30).

100 DE CARABINE ■ rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18. 20,15).

CAPITANUI. FLORIAN : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 15 30. 18: 20,15).

LACUL LEBEDELOR rulează 
la Drumul Sării (ora 20).

AMINTIRI BUCUREȘTF.NE: ru
lează la Drumul Sării (orele 
16; 18).

BIM- 
(orele

rulea-

11,15;

Arta

județele
Sălaj;

5 n .
SECHESTRU DE PERSOANĂ : 

rulează- Ia Ferentari ’ (orele ’15,30; 
17.45; 20).

OMUL DIN SIERRA ; rulează la 
Gk'ulești (orele 15,30; 18; 20,30), Vii
torul (orele 16; 13).

PROCESUL : rulează la Viito
rul (ora 20).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,30).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Pacea (orele 
15,45; 18: 20).

VÎNATOARE DE VRĂJITOA-
, RE : rulează la Crîngași (orele 16; 

18; 20).IN ----------------- --------------------
ALE 
rulează la Aurora (orele 9: 11,15; 
13,30. 15,45; 18; 20,15) Tomls (orele 
9; 11,15;
I lamura
20.30).

CE S-A 
JANNE. 
15.30; 18,

GHIARELE INVIZIBILE 
DOCTORULUI MABUSE;

13,30: 15,45; 18; 20,15) ;
(orele 9; 11.15: 16; 18.15;

INTIMPLAT CU BABY 
rulează la Moșilor (orele 

20.15).
CĂLUGĂRITĂ DIN MONZA : 

rulează la Flacăra (orele 
17.45; 20).

CIMARON : rulează la 
(orele 15.30; 18; 20.15).

DEPARTE — ..........  '
bântuită : 
(orele 15 30; 19)

FEMEIA SA SE TEAMA DE 
BĂRBAT : rulează la Progresul 
(orele 15,30; 18; 20.15).

DANSATOAREA DIN SINGA
PORE : (ora 9) ; SERENADA
MEXICANA) • (orele 10.30; 12,30:
14.30) ; TOTUL SE INTIMPLĂ 
NOAPTEA : (orele 16,30; 18,45) ;
REGULA JOCULUI : (ora 21) : ru
lează la Cinemateca — Union.

15,30;

Vitan

DEZ-DE LUMEA ____
rulează la Rahova

PE ECRANE

Producție a studiourilor poloneze

Regia : Andrzej Piotrowski

Cu : TADEUSZ JANCZAR, GALINA POLSKIH 
LEON NIEMCZYK.

SÎMBĂTĂ, 9 IANUARIE 1971

Opera Română : DON PAS
QUALE — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : PRINȚESA CIRCULUI
— ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I.L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
O SCRISOARE PIERDUTA - 
ora 15 ; CAMERA DE ALĂTURI — 
ora 20 ; (Sala Studio) : TRAVESTI
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) . 
METEORUL — ora 20 ; (Sala 
Studio) : TRANSPLANTAREA I- 
NIMII NECUNOSCUTE — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : NIC- 
NIC —- ora 20 ; Teatrul Mic : 
PRIMARUL LUNII $1 IUBITA 
SA — ora 20 ; Teatrul „C.T. Not
tara" (B-dul Magheru) : CRIMA 
ȘI PEDEAPSĂ — ora 19,30 : 
(Sala Studio) : CERCUL MORȚII
— ora 20 ; Teatrul Giulești : 
NUNTA LUI FIGARO — ora
19.30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
VRĂJITOAREA — ora 
Teatrul „Ion Vasilescu" : 
RE DE CACTUS — ora 
Teatrul „Ion Creangă" : 
DANA — ora 10 ; TOATE PÎN 
ZELE SUS — ora 16 ; Teatru) 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei) : GU 
LIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 
ora 10 . , NOCTURN III — ora
21.30 . (Str. Academiei) : STROP
DE ROUĂ ; BROTĂCELUL — ora 
10 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : LA GRADINA CĂRĂ
BUȘ — ora 19,30; (Cal. Victoriei): 
SONATUL LUNII — ora 19.30 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română : 
PE ARIPILE RAPSODIEI — ora 
19,30; Circul „Globus": ARENA TI
NEREȚII — ora 10 și 19.30 ; 
dioul IATC : CARAGIALE... 
NU TEATRU — ora 20.

19.30 ; 
FLOA-

19.30 ; 
LORE-

Stu- 
DAR

DUMINICĂ. 10 IANUARIE 1971

Opera Română : COPPELIA — 
ora 11 ; TOSCA — ora 19.30 ; Tea
trul de Operetă : SOARELE
LONDREI — ora 10,30 ; StNGE 
VIF/NEZ — ora 19,30 ; Teatru) 
Național „I.L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : ENIGMA OTILIEI — 
ora 10.30 ; HEIDELBERGUL DE 
ALTĂDATĂ — ora 15,30 ; REGE
LE LEAR — ora 20 : (Sala Stu
dio) : MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 10.30 : CUI I-F. 
FRICĂ DE VIRGINIA WOOLF ? 
— ora 15,30 : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : LFONCF SI T.F.NA — 
ora 10 ; IUBIRE PENTRU TUBI- 
B.E — ora )5 : UN TRAMVAI 
NUMIT DORTN'CĂ — ora 20 ; 
(Sala Studio) : PURICELE ÎN U-

A sirii ș,, '
RECHE ora ,19,39 ; ACEȘTI 
NEBUNI .FĂȚARNICI ■— ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : CHER AN
TOINE — ora 10,30 ; DISPARI
ȚIA LUI GALY GAY — ora 15 ; 
CROITORII CEI MART DIN VA- 
LAHIA — ora 20 ; Teatrul Mic : 
DANSUL SERGENTULUI -------
GRAVE — ora 20 ; Teatrul 
Nottara" (B-dul Magheru) : BĂR
BAȚI FÂRA NEVESTE — ora 
10 ; REBELUL — ora 19,3»; CIND 
LUNA E ALBASTRĂ — Ora 15.30; 
(Sala Studio) : NĂZDRĂVANUL 
OCCIDENTULUI — ora 10,30 ; O 
LUNĂ LA ȚARĂ — ora 16 : 
SUS PE ACOPERIȘ ...IN SAC - 
ora 20 ; Teatrul Giulești: TANGO 
LA NISA — ora 10 ; GÎLCEVILE 
DIN CHIOGGIA — ora 15 și 
19,30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
MAZEL-TOV — ora 19,30 ; AC
TUL DE CĂSĂTORIE — ora 11 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : FETE
LE DIDINEI — ora 19,30 ; Tea
trul „Ion Creangă" : COMOARA 
DIN INSULA PIRAȚILOR — ora
10 și 16 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Cal. Victoriei) : GULIVER — 
ȚARA PĂPUȘILOR — ora 
NOCTURN III — ora 21,30 ; 
Academiei) : TIGRIȘORUL 
TRE — ora 11 ; Teatrul ,,C. 
nase“ (Sala Savoy) : MICUL 
FERN — ora 11 și 19,30 ; 
Victoriei) ; LOGODNICELE 
TERIZEAZA LA PARIS —
11 ; SONATUL LUNII — 
19.30; Ansamblul „Rapsodia —_ 
mână" : PE ARIPILE RAPSODI- 
EI — ora 19,30; Studioul I.A.T.C. : 
DIVERTISMENT ’70 — ora 20 ; 
Circul „Globus" : ARENA TINE
REȚII — orele 10; 16 și 19,30. 
Teatrul „Al. Davila- (la Sala Pa
latului) : ACCELERATUL 402 — 
orele 16 șl 20.

MUS- 
„C.I.

ÎN 
ii ; 
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PE- 
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A- 
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ora 
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SÎMBĂTĂ, 9 IANUARIE 1971

PROGRAMUL I
• 17,00 Emisiune în limba ger

mană • 18,15 Bună seara, fete! 
Bună seara, băieți ! o 19,15 Publi
citate • 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici • 19.30 
Telejurnalul de seară • 20,00 Tele- 
enciclopedla • 20,50 Interpret! în
drăgiți de muzică populară • 
21,15 Film serial : Incoruptibilii
• 22,05 Telejurnalul de noapte
• 22,15 Săptămîna sportivă
• 22,30 Intermezzo coregrafic cu 
Magdalena Popa « 22.40 Concertul 
tinereții cu : Corina Chiriac, 
Ruxandra Ghiață, Cătălina Mari
nescu. Viorel Baltag, George Ena- 
che și Ana Petria.

PROGRAMUL II

• 20,00 La fîntîna dorului 
• 20,30 Reflector • 20,45 Artă plas
tică. Bienala de pictură și sculp
tură București ’70 ® 21,00 Buletin 
de știri 21,05 Seara melomanu
lui • 21,55 Publicitate 9 22,00 Re
portaj pe glob. Printre luptătorii 
din Guineea Bissau • 22,30 Film 
serial „Vidocq" (ultimul episod) 
9 23.00 Studio dans — pe muzică 
de Johann Strauss cu baletul de 
Ia „Volksoper" și orchestra Filar
monicii din Viena.

DUMINICA, 10 IANUARIE 1971

PROGRAMUL I

• 8,45 Matineu duminica! pen
tru copil și școlari 10,00 Viața 
satului $ 11,30 Amfiteatru muzical
• 12,00 De strajă patriei 12,30 
In reluare, la cererea telespecta
torilor. Leni Escudero ® 15,00 
Emisiune în limba maghiară
• 16.30 Studioul ,.N‘‘ q 13,00 Cin- 
tare patriei * 19,20 1001 de seri. 
Emisiune pentru cel mici ® 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 Re
plici despre... replici * 20,25 Film

Draga mea, Clementine 
Telejurnalul de noapte 
Sport • 22,30 serată

artistic. 
• 22,00 
« 22,10 
Strauss.

PROGR AMUL II

• 20.00 Lumea copiilor ® 20.25 
Seară de teatru TV : Michelange
lo de Al. kirițescu • 21,15 Buletin 
de știri e 22,00 Carnet bucu- 
reștean * 22,10 Reluarea serialului 
de sîmbătă seara.
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Uniunea Tineretului Comunist organi zează nemijlocit acțiuni m sprijinul procesului 
lie producție activități politico-educative, cultural-artistice, distractive, sportive și turistice, de pregătire a ’ tineretului pentru apărarea patriei, corespunzător particularită
ților de vîrstă și profesii, preocupărilor specifice diferitelor categorii de tineri, contri
buind astfel la lărgirea orizontului de cunoștințe, la formarea multilaterala a ti e- 
retuluî".

Mai larg formulat, avem astfel 
expus, în Proiectul de Statut al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
imperativul deosebit de impor
tant al desfășurării unei activi
tăți proprii de către fiecare or
ganizație U.T.C. Un asemenea 
deziderat se suprapune realității 
din ce în ce mai complexe sub 
acest aspect, faptului că in ulti
mii ani intr-un număr sporit de 
organizații se poate regăsi par-

ticularizat fenomenul caracteris
tic organizației noastre in an
samblu. prin precizarea rigu
roasă a scopurilor specifice și a 
modalităților sale de lucru. Tot 
mai mult. în practica muncii 
curente, numeroase organizații 
demonstrează intr-un mod inte
resant, din ee în ce mai complet, 
mai elocvent, ce înseamnă a avea 
o activitate proprie.

fapte de muncă și viață , membrii co- 
surnarul 'numărului viitor al ga- 

î“ Foto: P. T1NJALĂ

Uzina de piese auto din Sibiu. La masa de lucru, 
legiului de redacție discută 1.....^.’

zetei lor „Ritecus

ale uteciștilor din județul Sibiu care demonstrează convingător

ce Înseamnă Pagină realizată de

ION TRONAC

ACTIVITATE PROPRIE
Trei opinii

pentru 

o definifie
VIOREL GRAMA — secreta

rul comitetului U.T.C., între
prinderea „Drapelul roșu" : .

— Succint, „activitate proprie 
înseamnă exercitarea unei con
tribuții specifice, prin mijloace 
specifice, adecvate caracterului 
organizației, care-i. dau persona
litate în contextul interferenței 
acțiunii mai multor factori. Prin- 
tr-o activitate care să definescă 
personalitatea organizației se îm
plinește și cerința evitării para
lelismelor. se asigură eficiența 
corelării, a conjugării acțiunii 
tuturor factorilor care concură, 
vizindu-i pe tineri, la realizarea 
scopurilor educative, formative. 
Activitatea proprie presupune 
ca suma acțiunilor propuse și 
întreprinse să fie pornită din 
inițiativa organizației, rod al 
eforturilor sale, al gîndirii și 
atitudinii membrilor ei.

IONEL SOCOBEANU. secretar 
al Comitetului județean Sibiu al 
tr.T.C. :

— Una din accepțiile cele mai 
importante decurge din existența 
organizațiilor de bază, prin a 
căror activitate specifică, în pri
mul rînd. este condiționată acti
vitatea proprie a organizațiilor 
de la nivelurile iniediat supe
rioare (pe întreprindere mai 
ales), ca urmare a generalizării 
experiențelor pozitive, prin 
cumularea problemelor, reali
tăților ce se impun atenției 
în cadrul activității de zi cu 
zi a verigilor de bază ale 
vieții de organizație.. Fluxul 
activității presupune, de la 
acest nivel în sus, cunoașterea 
exactă a oamenilor, problemelor, 
cadrului complex de muncă și 
viață prin care se dezvoltă ulte
rior varietatea acțiunilor de or
ganizație. Odată cu analiza șl 
sinteza realităților, se iau hotă- 
rîri organizatorice proprii, ope
rative, fără a se aștepta perma
nent indicații și instructaje, se 
întreprind acțiuni și o dată ve
rificate cele mai bune sînt ex
tinse. Așadar — răspunsuri pro
prii ale organizațiilor, adică ale 
tinerilor, prin tineri, la proble
mele si preocupările tineretului, 
cunoscute direct, nemijlocit.

VASILE GOLBAN, instructor 
ăl C.C. al U.T.C. pentru județul 
Sibiu ;

— Consider că aspectul e- 
sențial ce trebuie avut în vedere 
este acela al întrunirii caracte
rului de ACTIV pentru totalita
tea acțiunilor, intervențiilor, mă
surilor întreprinse de oricare 
organizație U.T.C. Desigur, aces
tea au cu adevărat activitate în 
măsura in care prin tot ceea ce 
se face se dau. structural, rezol
vările imnuse de cerințele speci
fice de vîrstă, pregătire profe7 
sională, categorie socială, ca și 
de varietatea de dorințe și pre
ferințe ale tinerilor ce constituie 
fiecare organizație U.T.C. Acti
vitatea proprie decurge ca atare 
intr-un fel tocmai prin asemenea 
condiționări permanente, dar pe 
de altă parte din tendința con
tinuă de a face ca aceste răspun
suri date diferitelor cerințe să 
fie adecvate sarcinilor, telurilor, 
răspunderilor organizației de. ti
neret. diferentiindu-se de conți
nutul și modalitățile acțiunii al
tor factori, si in același timp să 
fie deosebite, individualizate de 
la o organizație U.T.C. la alta. 
La Sibiu. întilnim un efort, atit 
de concepție cit și organizatoric, 
de a individualiza specific, pro
priu. activitatea la nivel jude
țean. Intr-un climat de inițiative 
ale Comitetului județean Sibiu a! 
U.T.C.. activitatea, acțiunile pro
prii cu care intervine fiecare or
ganizație U.T.C. se corelează uni
tar și armonic.

Cu astfel de premise acceptate, 
se nasc insă mai multe întrebări:

1. Ce se poate face pentru a realiza acțiuni proprii, nemij
locite, în fiecare organizație U.T.C. ?

2. Care elemente, pîrgnii, le punem în mițeare pentru ca 
obiectivele, programul de muncă al organizațiilor U.T.C. să fie 
transpus în practică, meritînd numele de activitate proprie ?

3. Prin ce mijloace stimulăm efortul de gîndire la scara 
fiecărei organizații ?

4. Cum se racordează inițiativa organizatorică la cerințele, 
posibilitățile tinerilor ?

5. Undo intervine pasiunea, curajul, perseverența în a birui 
și dificultățile inerente ?

La aceste întrebări, secretari 
ai comitetelor U.T.C. dintr-o se
rie de întreprinderi și școli si- 
biene, precum și activiști ai Co-

Evldent, sâ 
mai ales să

CORNEL ROMAN, secretarul 
comitetului U.T.C. al Uzinei 
„Independența" :

— De fiecare dată, acționând 
organizatoric, tindem să consoli
dăm certitudinea tinerilor că or
ganizația U.T.C. nu numai ia cu
noștință de propunerile și cerin
țele lor de muncă și viață, ci și 
dă rezolvări. Astfel, sugestii și 
solicitări comunicate fie in ca
drul organizat al adunărilor ge
nerale sau la diferite dezbateri, 
ca și în discuțiile de la om la 
om, au primit răspunsuri promp
te, de calitate. în legătură cu 
economisirea judicioasă a mate
riei prime și materialelor am 
inițiat acțiunea cu caracter de 
întrecere „Să lucrăm cu metal 
economisit". S-a ridicat proble
ma bazei materiale a propagan
dei tehnice pentru difuzarea ra
pidă a noutăților în masa largă 
a muncitorilor — am transfor
mat gazeta organizației U.T.C. a 
întreprinderii și intr-o tribună 
de informare tehnică a tineretu
lui. publicind. la inceput pentru 
strungari, apoi pentru alte me
serii. traduceri, studii și sinteze 
din literatura tehnică de specia
litate, alcătuite de tinerii noștri 
ingineri. La fel. prin înființarea 
„cercului inginerilor și tehnicie
nilor". prin inițierea „lectorate
lor economice" (popularizarea 
noțiunilor economice de bază în

mitetului județean Sibiu al 
U.T.C. dau, prin opinii și fapte, 
răspunsuri semnificative.

cunoști, dar 
dai rezolvări

căți ștergător-parbriz și vor co
lecta 25 t fier vechi ; organiza
țiile de bază nr. 4 și nr. 5 s-au 
angajat să realizeze prin muncă 
voluntar-patriotică '212 bucăți a- 
mortizoare A.T.-7 și alte 500 de 
diferite tipuri ; tinerii din orga
nizația nr. 13 și-au propus să 
realizeze suplimentar 10 prelate 
S.R.-113, totalizind astfel o eco
nomie de circa 42 000 lei ș.a.m.d."

Prezențî, 
nu oricum, 

ci în primele 
rînduri!

Tot ceea ce

CORNEL ROMAN

rîndul tinerilor muncitori de că
tre cadre de tineri economiști), 
mijlocirea dialogurilor „față in 
față" despre calitate și rebuturi 
intre meseriașii care concură la 
realizarea acelorași produse (lă
cătușii cu sudorii ; strungarii cu 
forjorii și turnătorii) organizația 
noastră a dat tot atîtea răspun
suri specifice unor preocupări 
ale tinerilor.

A nu aștepta 
altcineva ce

VALENTIN GHERGHEL, se
cretarul comitetului U.T.C., U- 
zina dc piese auto :

— Ca tineri și ca uteciști din
tr-o întreprindere industrială ne 
întilnim în preocupări, s,copuri, 
chiar modalități de acțiune, co
mune și altor organizații, U.T.C. 
Cu toate acestea, tot ceea ce rea
lizăm are — intr-un fel firesc, 
dar și pentru că gîndim și ac
ționăm pentru a concretiza ca
racteristic deziderate generale — 
amprenta distinctă a personali
tății organizației U.T.C. de la 
U.P.A.S. Am organizat un con
curs cu premii în excursii „Cea 
mai bună organizație din, 28". cu 
bilanțuri lunare, pe baza unui 
punctaj acordat în funcție de în
registrarea lipsurilor și întîrzie- 
rilor, a rebuturilor, a tinerilor 
sub normă, a inițiativelor in 
sprijinul producției etc. Am 
organizat olimpiadele pe me
serii și cu participarea fac
torilor de care depinde, o 
dată cu acordarea premiilor, și 
promovarea profesională, ca ur
mare a rezultatelor obținute de 
cei examinați. Raidurile anchetă 
privind comportarea în produc
ție le organizăm „Cu reflectorul 
tineretului", atit ziua cit și in 
schimbul de noapte. Avem uh 
ansamblu folcloric — „Junii Si
biului" — bine cunoscut nu nu
mai în județ. Cu fonduri cumu
late prin acțiuni de muncă vo-

să-ți spună 
ți trebuie

VALENTIN GHERGHEL

luntar-patriotică am proiectat să 
ne cumpărăm în curind un auto
buz. pentru excursii și vizite do
cumentare.

Recent, am dat curs solicitării 
unor organizații de bază U.T.C. 
de a li se consemna, spre cu
noștința întregii întreprinderi, 
angajamentele luate în cinstea 
celui de al IX-lea Congres al 
U.T.C. Așa a apărut încă o foaie 
volantă, care consemnează : „cei 
60 de tineri din organizația de 
bază U.T.C. din secția parbriz 

>r realiza peste plan 300 bu

„TINERETUL ȘI CREA
ȚIA TEHNICĂ", lucrare <le 
propagandă tehnică edi
tată de Comitetul județean 
Sibiu al U.T.C. Din sumar 
spicuim : „Eficiența econo
mică a cercetării științifice"; 
„Metode pentru stabilirea 
aproximativă a proporțiilor 
optime intre fazele de lu
cru ale unui proces continuu 
pe bandă" ; „Confecționarea 
matrițelor de injectare prin 
galvanoplantie". s „Principii 
noi in proiectarea și execu
tarea matrițelor de decupat, 
tăiat și îndoit tablă" ; „Ce 
este ergonomia"; „Henri 
Coandă" ; „Tezaurul inteli
genței românești" ; „Clubul 
tehnic al tinerilor ingineri 
și tehnicieni"; „Concursul 
tinerilor inovatori — ediția 
1971“ ; „Noutăți editoria
le" ; „Noutăți tehnice" ; 
„Puterea negativismului".

ca proprii, am colaborat îndea
proape cu numeroși activiști 
nesalariați (circa 1 000), specia
liști dornici să ne ajute. Reali
zate la sugestii venite de "jos,

din unele acțiuni am tăcut ut» 
etalon, un model organizatoric 
pentru organizațiile U.T.C. din 
oraș, sau chiar-din județ.

Cutezanța de a încerca
și ceea ce nu pare ușor

co

oferi tinerilor
să aibă atributele tinereții

IOANA HIHN, secretar al 
miletului orășenesc Cisnădie al 
U.T.C. :

— Efortul de inițiativă trebuie 
să se grefeze, totdeauna, pe ce
rințele, posibilitățile tinerilor, 
dar și pe pasiune, curaj, îndrăz
neală și perseverență in a bi-.-ui 

și dificultăți inerente, depășind 
minima rezistență. Am lansat 
astfel întrecerea noastră de 
muncă. între cele 26 organizații 
de la Uzinele textile, fixind cri
terii ca „nici un tânăr sub nor
mă", „îngrijirea model a utila- 
jelcc", „organizarea și înfrumu
sețarea locului de muncă" și al
tele. La „Mătasea roșie", după 
un raid prin secții, s-a realizat 
filmul „Fată-n față cu cauza". 
„Clubul de informare tehnică" 
are numeroase secții, pe catego
rii profesionale și specialități. 
La „gazeta tineretului" din în
treprinderea „11 Iunie" tinerii 
întreabă (prin cutia de scrisori) 
iar specialiștii răspund. Prin 
munca tinerilor, la inițiativa co
mitetului U.T.C.. in căminul de 
băieți s-au efectuat importante 
amenajări care au dus la crește
rea gradului de confort în came
rele de locuit. Intr-un alt bloc, 
nou, se desfășoară concursul per
manent „Cea mai frumos ame
najată cameră", inițiativă utecis- 
tă. La sugestia tinerelor, comite
tul orășenesc U.T.C. a reușit să 
organizeze mai multe cursuri de 
croitorie și artă culinară, finali
zate periodic și prin expoziții 
publice.

IOSIF GOTA, activist al Comi
tetului județean Sibiu al U.T.C. :

— Se renunță tot mai mult la 
așteptarea „dădăcelii", comite
tele comunale U.T.C. lucrează 
adesea singure, cu maturitate. La 
Alțîna s-a reușit ca numeroși ti

neri să fie antrenați la muncă în 
sectoarele de bază ale C.A.P., se 
ține o evidență permanentă a 
participării la lucru, cantitativ și 
calitativ, a fiecărui tinăc. Ape- 
lind Ia sprijinul cadrelor didac
tice, s-a dezvoltat o bogată ac
tivitate cultural-artistică prin 
formații de dansuri, brigadă, 
grupuri vocale. Ființează un cerc 
pentru tinerele mame. Două zile 
pe săptămînă tinerii fac sport și 
în sala de gimnastică a școlii 
comunale. Tot din organizația 
comunală Alțîna U.T.C. a pornit 
ideea mini-campionatelor locale 
— Ia fotbal, handbal, volei și at
letism.

NICOLAE ȚIGĂNILĂ, secre
tarul comitetului orășenesc Ag
nita al U.T.C. :

— Practic, teritoriul de afir
mare a inițiativei este nelimitat, 
date fiind multiplele atribuții în
credințate organizației de tineret, 
în ce privește baza materială, li
mitele survin numai o dată cu... 
limitarea perseverenței comite
telor și organizațiilor U.T.C. La 
noi in oraș, nu există o proble
mă a fluctuației tinerilor la lo
cul de muncă. Diferite neajun
suri, solicitări se rezolvă opera
tiv, cu multă solicitudine, prin 
colaborarea cu factorii de con
ducere tehnic-o-administrativă și 
sindicat. Am obținut o sală co
respunzătoare. amenajînd-o ca 
club și in fiecare săptămînă 
avem un program interesant, 
atractiv, o dată cu instituirea 
concursului „Cea mai reușită 
joie e tineretului". Acum, par
curgem etapa finală pentru rea
lizarea, numai prin posibilitățile 
organizațiilor U.T.C.. prin mun
că voluntar-patriotică. a unui 
ștrand modern și a tribunei sta
dionului.

A face din inițiativă 
tradiție și din tradiții 

noi inițiative

MIHAI FRANC, secretarul or
ganizației U.T.C., întreprinde
rea „Balanța" :

— Aș exemplifica modul în 
care înțeleg noțiunea de activi
tate proprie, prin ceea ce s-a 
întreprins în 1970 de către or
ganizația U.T.C. a uzinei pentru 
realizarea sarcinilor economice 
anuale. In plus față de între
cerea organizată de sindicat, 
de măsurile tehnico-admini- 
strative și alte acțiuni de
clanșate in întreprindere, comisia 
social-profesională a comitetului 
U.T.C. a lansat,, printr-o „che
mare" adresată de organizațiile 
de bază de la sculerie și montaj- 
2. o întrecere cu 7 obiective : 
Realizarea și depășirea cu 15 la 
sută a sarcinilor de plan zilnice; 
Nici o absentă nemotivată sau 
întirziere ; Folosirea din plin a 
celor 480 minute ale zilei de lu
cru ; Numai produse de bună ca
litate ; Respectarea disciplinei 
tehnologice ; Economii de metal; 
Respectarea normelor de tehnica 
securității muncii. Bilanțurile 

s-au efectuat. în fiecare organiza
ție de bază, cu prilejul zilelor 
de 1 Mai. 23 August și 30 De
cembrie. In același timp, consi
der semnificativ faptul că am 
realizat în cadrul acțiunilor de 
muncă patriotică 55 000 ore și 
s-au colectat 1 230 t. fier vechi, 
depășindu-se cu mult angaja
mentul.

O latură importantă în conso
lidarea activității proprii a orga
nizației U.T.C. a uzinei o consti
tuie și in prezent acțiunile în 
sprijinul producției, dar inițiate 
specific, de către fiecare organi
zație de bază U.T.C. Dintre ini
țiativele cele mai interesante, se 
remarcă hotărirea tinerilor ute
ciști de la serviciul tehnic- 
proiectare de a proiecta și releva 
un nou tip de cintar dinamome- 
tric de uz casnic, care să fie fa
bricat în uzină, pentru prima 
oară. Colaborind cu ei. cei din 
organizația de bază U.T.C. de la 
sculerie s-au angajat să reali
zeze S.D.V.-urile necesare.

ANA CRISTIAN, secretara co
mitetului U.T.C. Fabrica „Liber
tatea" :

— Ceea ce realizăm pe baza 
cunoașterii atente a faptelor și 
opiniilor tinerilor este cu adevă
rat util și întrunește atributele 
tinerescului. Pe baza rezultatelor 
tinerilor în îndeplinirea norme
lor de producție, am organizat 
mai multe concursuri generale 
de măiestrie nrofesionalăljcons- 
■.tatind- astfel Tjjai exact nivelul 
de calificare al fiecărei tinere. 
Am avut. în același timp, argu
mente pentru a solicita organi
zarea unui curs de ridicarea ca
lificării și a desemna exact pe 
cele care să-l frecventeze. Tot 
noi, comitetul U.T.C., am inițiat 
în secții întilniri cu directorii fa
bricii, conferințe practice de ex
plicare a unor termeni ca „re
ducerea prețului de cost", „be
neficii". „rentabilitate", o cam
panie anti-deșeuri. cu inscripții 
la fiecare loc de muncă.

La gazeta noastră satirică cei

criticați au și obligația de a răs
punde public în scris. Aș adăuga, 
totodată, inițiativa de organizare 
a mai multor cercuri de gospo
dărie, etică și etichetă.

ILIE GELU. secretarul comite
tului U.T.C., Liceul „Gheorghe 
Lazăr" :

— Avem în școală o societate 
literară condusă de elevi, un 
cerc auto, altul de. radio. Multei 
lecții de fizică și chimlefite Ia»f 
cern în laboratoarele untfr în- 
treprinderi. Dar ceea ce străbate 
tot mai perseverent din cotidian, 
pentru a se impune atenției, sînt 
acțiunile autonome ale claselor, 
inițiativele lor — un proces mai 
nou. în plină afirmare. Sînt de 
notat inițiativa elevilor unei clase 
a Xl-a de a organiza ei o amplă 
acțiune cultural-artistică, cu pri
lejul Zilei recoltei, editarea de 
către cei dintr-a XH-a D a u- 
nei gazete satirice. Fiecare re
uniune săptăminală a clubului 
școlii este acum organizată ca 
șezătoare.

ANA CRISTIAN ILIE GELU

Atenție și receptivitate
la toate ideile, observațiile 

și sugestiile uteciștilor
ILARIE MUNTEANU. prim 

secretar a! Comitetului munici
pal Sibiu al U.T.C. :

— Situînd discuția în planul 
modalităților proprii, cred că nu 
pot fi contrazis atunci cînd a- 
firm că am fost autorii, mar
torii și cei dintîi beneficiari 
ai unor premiere care contc- 
ră fără îndoială o personali
tate distinctă organizației mu
nicipale Sibiu a U.T.C. S-a 
realizat, aici, concursul tine
rilor inovatori, finalizat și prin
tr-o expoziție' a celor mai inte
resante creații. Acțiunilor de 
muncă voluntar-patriotică li se 
conferă legătura directă cu pro
fesia tinerilor. Așa am realizat 
integral un teatru de vară de 
1 500 locuri, o tabără turistică. 
Avem în oraș, ca adevărate ins

tituții ale educării multilaterale 
a tinerilor un „Polit-Club". un 
cerc de astronomie, un club de 
jazz, activează un Ansamblu ar
tistic al tineretului, cu o bună 
faimă artistică, pentru care se
lecțiile sînt deosebit de exigente, 
iar afluența de tineri foarte 
mare. La intervenția Comitetu
lui municipal U.T.C.. pentru e- 
levi, s-a reușit înființarea unor 
cercuri de mașini-unelte, auto, 
chimie, fizică și electrotehnică 
pe lîngă marile întreprinderi ale 
orașului. Un amănunt : pentru 
uteciștii din școlile generale am 
obținut ca donație trei automo
bile. pentru lecții de conducere 
auto. Remarc că, în realizarea 
tuturor acestor acțiuni ca și a 
multor altora despre care vorbim

EMIL VINĂTORU, șeful sec
ției pentru problemele tineretu
lui din economie a comitetului 
județean U.T.C. :

— Activitatea proprie este un 
sistem complex sinonim atribu
țiilor specifice cu care a fost in
vestită organizația U.T.C. Latu
rile sale se îmbină, conlucrind 
într-un proces permanent de tre
cere de la concepție la selectarea 
ideilor și modalităților, la acțiu
nea propriu-zisă, apoi la o anu
mită opinie asupra valorii ei (în 
raport de aprecierea tinerilor, de 
nota experimentării practice) și, 
în sfârșit. generalizarea în ca
doul organizației județene, dar și 
în afara ei. Diferitele inițiative 
s-au integrat acestui proces. Și. 
alte acțiuni timide, incipiente, 
au fost dezvoltate la nivel 
județean, superior calitativ și 
ca grad dc cuprindere și 
reprezentare, în inițiative cu 
larg răsunet. S-a deschis o 
expoziție complexă, permanen
tizată, a realizărilor tine
rilor din economie, fiind în ace
lași timp o primă sursă de con
tact mai larg, a elevilor cu 
varietatea produselor industriei 
județului, în scopul orientării 
școlare și profesionale. Ea va de
veni în curînd și o modalitate de 
valorificare a unor produse exe
cutate din deșeuri.

Tot astfel, concluziile unor 
caiduri-anchetă au dus la ideea 
organizării unui „Cine-tehnic- 
club", care va realiza reportaje 
filmate despre comportarea tine
retului în producție. Va fi editat 
un „Almanah al tinerilor mese
riași" — revistă de popularizare 
a celor mai valoroase inițiative 
ale organizațiilor și tinerilor care 
au obținut rezultate remarcabile 
în activitatea profesională, de 
creație tehnică și în acțiunile de 
muncă patriotică.

ION BRAICU, secretar al Co
mitetului județean Sibiu al 
U.T.C. :

— Luînd ca reper școlile, deși 
situația este general valabilă, ar 
fi de făcut precizarea că activi
tatea proprie a organizațiilor 
presupune un cadru relativ fix, 
delimitat prin regulamente, in
strucțiuni, ghiduci, calendare de 
acțiuni elaborate ierarhic supe
rior și obligatorii. Dar caracterul 
lor pregnant metodic, orientativ, 
înseamnă posibilitatea și cerința 
afirmării fanteziei, inițiativei or
ganizatorice în concretizarea ori
cărei recomandări, cu ingeniozi
tatea și mijloacele materiale ac
cesibile. considerate potrivite 
pentru o anumită organizație 
U.T.C., fiecărei colectivități de 
tineri. Cercurile artistice din 
școlile profesionale sibîene au

transformat localurile în adevă
rate expoziții de artizanat sau 
ale meșteșugurilor și această 
realitate a determinat comitetul 
județean U.T.C. să treacă la or
ganizarea „Casei breslelor" unde 
asemenea obiecte de uz casnic 
sau personal, ca și lucrări în fier 
forjat, sau pirogravuri și sculp
turi in lemn să fie expuse și 
valorificate comercial. Con
cursurile „Să ne cunoaștem ju
dețul", pentru anii I ai școlilor 
profesionale sînt deja la a Il-a 
ediție, conștituindu-se ca tradiție 
școlară, ca și expozițiile anuale 
de obiecte, din fiecare școală — 
„Mozaicul meseriilor" — pe ra
muri industriale. Tot în școli, in 
afara concursului cultural-artis
tic republican se desfășoară 
concursul de muzică ușoară și 
populară, cu fază locală și jude
țeană. O tendință mai nouă este 
aceea de a organiza sesiunile de 
comunicări ale cercurilor pe ma
terii in ansamblul unor sărbători 
complexe, de ziua școlii, alătu- 
rind manifestări cultueal-artis- 
tice și distractive, întreceri spor
tive și altele.

VIOREL MĂRGINEAN, secre
tar al Comitetului județean Si
biu al U.T.C. :

— Căutarea ineditului, a nou
tății, însoțită de exercițiul gîn
dirii și fanteziei de organizator 
nu poate să ocolească domeniile 
sportului, turismului, acțiunile 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, efortul acesta 
de înnoire prin activități „în pre
mieră" exercitindu-se cu perse
verentă insistență în a deschide 
,.usi închise" chiar și pentru dez
voltarea bazei materiale la dis
poziția Organizațiilor U.T.C. Ast
fel, s-au lansat competiții locale, 
ala județului — „Cupa tineretu
lui școlar" (fotbal, volei, hand
bal. triatlon) : „Cuca speranțe
lor" (fotbal), competiții în cadrul 
întreprinderilor — „Unirii", „Eli
berării". „16 Februarie", „30 De
cembrie" — întîlniri între echipe 
comunale și din municipii. La 
Birta. în fiecare iarnă organizăm 
tabără de schi. In toate locurile 
de agrement am creat dotări 
pentru jocuri de tenis și exerci
ții la aparate de forță simple. 
S-a constituit o largă mișcare de 
inițiere a tineretului în orienta
rea turistică, în așa fel incit 
există azi multe întreprinderi 
care la concursurile tradiționale 
participă cu 40—50 echipe. La 
Păltiniș, în decembrie și martie, 
obligatoriu — „Carnavalul ză
pezii" și „Balul fetelor". S-au 
înființat baze turistice proprii la 
Ocna Sibiului și pe litoral. 
Cercurile de moto-turism au in 
program „Circuitul României în 
7 zile". Etc., etc.

Tot ceea ce gî nd ești, tot ceea ce întreprinzi să definească 

personalitatea organizației
NICOLAE GĂITAN, prim se

cretar al Comitetului județean 
Sibiu al U.T.C. :

— înțeleg prin activitate pro
prie întreaga muncă desfășurată 
pentru înfăptuirea hotărîrilor de 
organizație, inclusiv proprii, fără 
tutelă din afară, fără impulsuri 
exterioare. Aceasta dă fiecărei 
organizații profilul distinct, per
sonalitate, constituie ansamblul 
activităților ca o entitate proprie, 
cu acțiuni specifice domeniului 
in care se desfășoară. Se expri
mă în fiecare acțiune însăși va
loarea tineretului din județ — 
harnic, priceput, sensibil la nou 
și avid de perfecționare — re-

numele său, al organizațiilor 
U.T.C.

De ani de zile, ființează în ju
deț organizații U.T.C. puternice, 
care și-au spus cuvîntul. au adus 
probleme și modalități noi in 
munca de organizație. Cadrul 
activității proprii a fost foarte 
mult lărgit și perfecționat ca ur- 
mace a Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie—decembrie 
1967 și a măsurilor adoptate de 
Consfătuirea pe țară a Uniunii 
Tineretului Comunist. O dată cu 
încredințarea unor noi atribuții 
în educarea tineretului, s-a sub
liniat de atunci cu insistență ce
rința de a întreprinde o bogată

suită de acțiuni concrete, cu ros
turi bine definite în existența 
tinerilor, deschizind larg drumul 
inițiativei creatoare. O dată cu 
formarea județului și constitui
rea organizației U.T.C. județene 
s-a gîndit mult și s-a umblat 
mult printre tineri. în teren. Ni
mic n-a fost conceput „din bi
rou", ci in permanentă racordare 
la realități, cu consultarea facto
rilor colaboratori. Am avut ast
fel în față un catalog cuprinză
tor de probleme și propuneri de 
activități, unele acceptate, altele 
nu. dar s-au cristalizat preocu
pări. acțiuni de realizat — o 
muncă asiduă a îmbinat prezen

tul cu viitorul. Planurile de lu
cru anuale, defalcate trimestrial 
au stimulat un adevărat concurs 
intre secțiile comitetului jude
țean, între membrii activului, 
deseori era greu de ales între 
mulțimea de acțiuni propuse, 
pentru a păstra echilibrul de an
samblu al activității. Secțiile au 
preluat acțiuni ale organizațiilor 
și au transmis totodată spre ge
neralizare modele de activități, 
consolidîndu-le ca tradiții, s'us- 
ținînd prin totalitatea pîrghillor 
de îndrumare și control activita
tea proprie a fiecărei orgamza- 
ții. afirmarea prezenței sale spe
cifice în rezolvarea problemelor

sociale, economice, de viață, la 
fiecare loc de muncă. Nu de 
mult, conferința județeană a fă
cut încă o dată demonstrația că 
avem organizații U.T.C. bine 
consolidate, cu prestigiu recu
noscut, adevărate laboratoare de 
gîndire creatoare și acțiune orga
nizatorică novatoare. Modul în 
care acestea acționează, dă re
zolvări, atestă de fapt capacita
tea organizației noastre de tine
ret de a pune și soluționa pro
bleme, iar noile programe de 
activități reprezintă sinteze va
loroase ale experiențelor, o bază 
solidă pentru noi afirmări de 
valoare.



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 4 SlMBĂTĂ 9 IANUARIE 1971

r în exclusivitate? 
lirntni

„Scmtcifl tineretului^

L AUREAȚI
AI PREMIULUI 
NOBEL RĂSPUND 
LA ÎNTREBAREA:

Anchetă internațională realizată de CAROL ROMAN

D.H.R. BARTON
brita- 

s-a născut la 
septembrie 1918. 

sa bio- 
dedi- 

in 
și ca

Savantul 
nic 
8 
întreaga 
grafie este 
cată cercetării 
chimie, ca 
tedrei.

Activitatea
a

sa 
fost 
prin 
de-a 

anilor a 
numeroase distinc
ții și medalii ști
ințifice dintre care 
amintim : Medalia 
Societății Chimi
ce Corday-Morgan, 
Medalia Fritzsche 
a Societății Chi
mice Americane 
etc.

Savantul este 
președinte al sec
ției de chimie or
ganică din Uniu
nea' internațională

meritorie 
răsplătită 
obținerea 
lungul

de chimie pură 
aplicată.

In anul 1969 i-a 
fost decernat „Pre
miul Nobel“ pen
tru „Analiza con- 
formațională" — 
studiul modului 
de aranjare în 
spațiu a atomilor 
care formează o 
moleculă, 
tul 
acela
bazele 
derne 
ționale 
calul 
publicat 
1950 în 
„Experention", des- 

*..J drumul a- 
conforma- 

în studiul 
află, la 

actuală, mii 
cercetători.

Savan- 
britanic este 

care a pus 
teoriei mo- 

conforma- 
epo- 

articol 
anul 

revista
chizînd 
nalizei 
țțonale 
căreia 
ora 
de

se

„SÎNT UN VEȘNIC

NEMULȚUMIT

DE MINE..."
de D. H. R. BARTON

Orice tînăr este un deschizător de drumuri, în 
felul său. Pentru că atunci cînd el deschide ochii 
și începe să ia aminte la ceea ce se petrece în 
jurul său, nu se mulțumește doar cu faptul că 
află. El dorește să fie parte din mediul în care 
s-a zămislit; de aceea, mai mult poate ca în 
trecut, omul tînăr de la mijlocul secolului XX, 
are opțiuni la o vîrstă extrem de fragedă, își ex
primă puncte de vedere, se afirmă, vrea să în
semne ceva atît pentru ei, cît și pentru seme
nii săi.

Răspunsul meu la interesanta anchetă a zia
rului „Scânteia tineretului'* vrea să afirme chiar 
din prima frază o idee : sînt de acord că un om 
tînăr trebuie să urmeze pildele înaintate ale unor 
oameni, să înțeleagă sacrificiul omenirii pînă ce 
a ajuns la actualul stadiu de dezvoltare; dar în 
același timp nu are voie nici un moment să se 
împace cu „tipare", cu ceea ce a găsit de-a gata. 
Viața, societatea, mediul direct nu sînt un proces 
închis. Dimpotrivă, este de ajuns să te socotești 
chiar și o clipă un copil fericit al soartei, să în
cetezi să scormonești cu interes universul infor
mațional care te bombardează neîncetat, pentru 
ca la 18 ani să fii de-acum un om bătrîn...

în numele vîrstei, în numele oamenilor, în nu
mele viitorului — n-ai voie nici o clipă să te 
mulțumești cu ceea ce ai dobîndit tu, ori ți-a 
fost oferit de mediul în care te dezvolți; focul viu 
a! căutărilor, al dorinței de împlinire torențială 
și plenară trebuie să te macine neîncetat, zi ca 
și noapte, acasă, în atelier, ori la institut.

îmi cereți să vă relatez un moment care a în
semnat un pas decisiv în viața mea... O aseme
nea clipă de viață o consider atunci cînd am des
coperit că niciodată nu voi putea fi mulțumit cu 
ceea ce am realizat. N-aș dori să fiu înțeles gre
șit : evident, există împliniri care, atestate fiind 
de societate, îți indică faptul că te afli pe un 
drum real în căutările tale. Dacă atunci ai zăbo
vit ceva mai mult de o clipă, ai și început să 
te pierzi, să te distrugi. Pentru că clipa care ur
mează trebuie s-o continue, s-o decanteze și s-o 
cristalizeze pe cea care a fost...

La vîrsta de 16 ani mi-a murit tatăl. A fost o 
grea lovitură dată de soartă, la începutul vieții. 
X-aveam de ales : a trebuit să părăsesc școala 
în favoarea lucrului manual la întreprindere. Vre
me de doi ani am lucrat într-o făbricuță oare
care — mărturisesc, spre disperarea mea. Orici
ne poate să-și imagineze că un tînăr dorește cît 
n>ai mult posibil de la viață, chiar și imposibilul, 
dar în primul rînd să învețe. în acele clipe de 
nemulțumire pentru că eram oprit din zbor, am 
luat aminte la travaliul unei întregi lumi cu care 
făceam cunoștință și anume mediul muncitorilor 
manuali. M-a impresionat profund gravitatea cu 
care-și îndeplineau obligațiile, răbdarea de care 
dădeau dovadă în diferitele împrejurări solici
tate de producție, extraordinara grijă pentru de
taliu, pentru amănunt. întotdeauna am spus-o 
și o repet și acum : niciodată n-aș fi ajuns să ob
țin un premiu Nobel dacă mi-ar fi lipsit această 
perioadă din autobiografie, cînd am îpvățat din 
practică și m-am format cu mentalitatea că amă
nuntul, detaliul, lucrul mărunt, ori cum i s-o mai 
fi spunînd în orice limbă de pe glob, este cru

cial pentru orice întreprinde omul, constituind — 
după părerea mea — o cheie de boltă a civili
zației. N-aș dori să fac exces de zel, dar această 
perioadă care, repet, m-a nemulțumit atunci, în 
anii tinereții, a reprezentat un pas decisiv pe 
drumul afirmării mele de mai tîrziu în dome
niul chimiei.

Doream să știu și să dau mai mult decît o 
puteam face atunci. Nopți după nopți am con
tinuat să mă pregătesc. Am intrat la facultate, 
am obținut o diplomă cu calificative excelente. 
Dar nici în facultate nu m-am simțit în mediul 
meu. îmi lipsea activitatea care să mă lege de 
lumea concretă prin intermediul cercetărilor și al 
studiilor directe. într-un laborator personal im
provizat, am început munca de cercetător. Ziua 
mă pregăteam la cursuri, noaptea îmi notam ob
servațiile obținute în urma experimentării a zeci 
și sute de reacții chimice, care mă impresionaseră 
doar cu cîteva ore înainte, cînd despre ele afla
sem la orele din facultate. Și neîncetat' mi se 
părea — ulterior mi-am dat seama că eram ne
drept — că profesorii îmi ascundeau esențialul, 
amănuntele cele mai palpabile ale unor experi
ențe care mi se păreau fundamentale pentru pre
gătirea unui chimist. De aceea, noaptea încer
cam să le duc mai departe... Această dublă ac
tivitate de student și cercetător mi-a adus satis
facția de a putea publica, încă în facultate fiind, 
primele șase lucrări, dintre care două s-au dove
dit ulterior a avea o importanță cu totul deose
bită pentru munca de cercetare științifică. Ca să 
reiau prima mea frază — îmi deschideau un 
drum al meu.

■ în ultimul an al războiului, dețineam o poziție 
bună în lumea chimiștilor britanici, fiind bine 
remunerat pentru munca mea într-un punct de 
conducere în industria chimică. Dacă m-aș fi 
complăcut în acea situație sînt convins că astăzi 
aș fi fost un om cu foarte mulți bani, dar ex
trem de nefericit, deoarece aș fi abandonat o ca
riera de cercetare încununată de anumite succese. 
Și ce poate bucura mai mult un om decît să știe 
că este unul dintre aceia care au izbutit să miște 
chiar și cu un micron bariera cunoașterii, în în
fruntarea veșnică cu natura !

în aoel an, în 1945, am găsit — din nou — că 
munca mea mă plafona. O constatare mă tulbura : 
nu aveam suficiente cunoștințe pentru a obține 
unele rezultate în care speram. M-am întors la 
universitate ca asistent, cu un salariu mai mic 
de jumătatea celui pe care-1 avusesem mai îna
inte. Vreme de patru ani, am învățat însă chimie 
fizică și anorganică, de care aveam mare nevoie 
în cercetările mele de chimie organică. Interesul 
meu deosebit față de chimia fizică nu a consti
tuit un efort zadarnic, pentru că mi-a folosit 
drept cadru care, combinat cu cunoștințele mele 
de chimie productivă naturală, mi-a dat posibili
tatea să realizez binecunoscuta lucrare asupra 
analizei conformaționale pentru care am primit, 
c.îțiva ani mai tîrziu. „Premiul Nobel".

...Au urmat ani îndelungi de noi cercetări, noi 
studii, noi preocupări, noi frămîntări, noi nemul
țumiri... Ce pot să vă mai spun : sînt un mare 
nemulțumit ! însă tocmai de aceea mă consider 
a fi un om tînăr.

Pînă azi știam că Geo Saizes
cu este un hun regizor de film 
(ba chiar și de teatru, de cînd 
a pus în scenă ultima piesă a 
lui D. R. Popescu). Iată-l însă 
acum că s-a apucat de o treabă 
nouă. A ecranizat pentru televi
ziune piesa lui Victor Ion Popa: 
„Ciuta" — și cum zic franțuzii: 
„dintr-o lovitură de încercare a 
făcut o lovitură de maestru". A 
fost ceea ce mi-aș permite să nu
mesc : o ecranizare de gradul 
doi, sau ecranizare sută la sută.

Mulți cineaști cred că a ecra
niza o piesă e mult mai ușor de
cît a face un film după un sce
nariu. Argumentul fiind că tea
trul prea tare seamănă cu fil
mul ; că și el practică decupajul 
în scene; că și la el avem, ca și 
în film, combinația de specta
col, de audiție și de dialog. Că 
ecranizatorului i se dă textul 
mură-n gură.

Cred că cei ce cred așa, cred 
greșit. Teatrul e o artă care nu 
seamănă cu nici-o alta. Este un 
fenomen lingvistic și moral cu 
totul particular. Cum remarca 
Lanson vorbind de Moliere, per
sonajele, în teatru, vorbesc fieca
re altă limbă, altă limbă morală, 
limba avarului, a fanfaronului, a 
gelosului, a intrigantului, a don
juanului, a fandositului etc., etc. 
Partea interesantă și picantă a 
teatrului este că oamenii folo
sesc formal aceeași limbă, același 
idiom lingvistic, dar fiind subor
donat unui anumit caracter, unei 
anumite psihologii, același cuvînt 
la cutare personaj înseamnă 
ceva, iar la altul altceva.

Cînd un cineast ecranizează o 
piesă de teatru, dacă vrea ca e- 
cranizarea lui să fie o ecranizare 
sută la sută trebuie să redea pe

ecran această neînțelegere reci
procă pe care oamenii o practi
că cu ajutorul vorbirii. Majorita
tea ecranizatorilor se mulțumesc 
însă să transforme, talequale, pe 
oamenii de pe scenă în oameni 
pe celuloid. Ba chiar se fălesc 
că lucrarea lor este grozav de 
„creatoare", căci s-au căznit — 
„creator" — să elimine cît mai 
multe dialoguri și să bage cit 
mai multe imagini vizuale inven
tate de ei. Aceste „vizualizări" 
sînt însă adeseori naive și anos
te. De pildă, în loc să spui: „s-a 
făcut tîrziu, mă duc!“, genialul, 
ecranizator îți arată o pendulă

trebuie făcută în cea mai mare 
parte cu material verbal. Perso
najele trebuie puse să vorbească 
astfel înoît, încetul cu încetul, să 
nu mai fii atent la ce spun, căci 
ți-ai făcut despre fiecare ideea 
exactă și știi că-s legați ca ocna
șul de propria lor psihologie, de 
propriul lor portret și că-s deci 
osîndifi să vorbească într-un a- 
numit fel și nu intr-altul. Iată de 
ce spectatorul percepe, de la un 
titnp, sunetul vorbelor ca un 
zumzet știut, care acompaniază, 
ca o simplă gălăgie, portretul vi
zual al personajului. Imaginea 
devine, ca în pictură, „un ătat

surdă la prima vedere. O ființă 
generoasă, dezinteresată, nu se 
sinucide fiindcă și-a pierdut a- 
verea, mai ales că marea ei dra
goste ieșise nu numai intactă, 
dar adăugată și încă mai tare 
împărtășită. Atunci de ce ? O- 
chii noștri atunci se întorc spre 
celelalte personaje, la care gă
sim sau desgustătoare ticăloșie, 
sau mediocritate sufletească. Mi- 
hăilescu-Brăila a reușit să ne 
picteze, vizual, un monstru, un 
șacal sincer și absolut; Persona
jul lui Eterle, e un medic, om 
tare de treabă, dar care nu pri
cepe lucrurile decît pe jumătate.

CIUT A“
Șl” ECRANIZAREA SUTĂ LA SUTĂ

care marchează cine știe ce oră 
tîrzie. Alte ori, „vizualizarea" e 
trasă de păr. în tot cazul nu așa, 
simplist, trebuie concepută ea.

Am amintit toate acestea pen
tru că Geo Saizescu a făcut ceea 
ce numeam ecranizare sută la 
sută. El a ecranizat esența tea
trală a acelei povești. Intîmplă- 
rile unde drama vine de la neîn
țelegerea dintre oameni care vor
besc fiecare altă limbă morală, 
acele întîmplări aparțin catego
riei teatru. Această esență — tea
tru, ecranizatorul trebuie să o 
prefacă în esență-film, să o re
ducă, în ultimă instanță, la ima
gine vizuală. Treabă grea, căci

D. I. SUCHIANU

d’âme", un peisaj mental, o ga
lerie de tablouri, de priveliști su
fletești.

Subtila, tulburătoarea piesă a 
lui Victor Ion Popa este teatru 
sută la sută pentru că e fundată 
pe acea fundamentală neînțele
gere intre oameni, (meconnais- 
sance, mesentente, iată două in
traductibile vorbe franțuzești 
care exprimă asta). In acea pie
să sinuciderea eroinei pare ab-

Soția lui (Nineta Guști) le price
pe bine, dar n-are nici o pu
tere asupra evenimentelor. Mătu
șa (Eugenia Bădulescu) este o 
ființă complexă și destul de ab
jectă, capabilă de murdării, dar 
cu sincere (și inoperante) re- 
mușcări. Besoiu este licheaua 
perfectă, adică perfect fidelă, 
căci atîta vreme cît nu găsește 
să slugărească un șef mai gras, 
licheaua e osindită la fidelitate 
totală, aproape fanatică. Priete
na (Mariella Petrescu) e proto
tipul prieteniei, cu psihologie de 
umbră și opinii de papagal. In 
sfîrșit, eroul, iubitul (Emil Hossu) 
e băiatul sută la sută de treabă,

dezinteresat, generos, totuși prac- 
ticînd cu mediocritate aceste vir
tuți. Pe cind eroina (Mariana 
Mihuț) le practică cu fanatism, 
cu frenezie. Ea e singura care a 
înțeles că acea ignomimie, acea 
ticăloșie care o înconjoară o va 
întîlni toată viața, o va murdări 
toată viața. Nevoia ei de purita
te e așa de mare incit îi taie 
mijloacele de luptă. Puțina luptă 
pe care o dusese a istovit-o. E 
obosită. Nu există treizeci și șase 
de cauze de sinucidere, ci numai 
tina.- oboseala, o nesfîrșită sfîr- 
șeală. Asta o înțeleg și căprioa
rele fugărite...

Am evocat toate aceste portre
te care, fiecare altfel, zugrăvesc 
pe niște oameni care nu se înțe
leg fiindcă nu înțeleg. Am vrut 
să mai spun o dată că ei vor
besc tot timpul, conversează tot 
timpul, ca la teatru. Dar noi, 
treptat, înțelegîndu-le limba fie
căruia, nu-i mai ascultăm (căci 
știm), ci doar îi privim. Ne ui
tăm la ei, ca la film.

Iată ce a reușit să facă Geo 
Saizescu. Iată ce a reușit el să 
obțină de la niște actori care, fie
care în parte, parcă își dau pro
priul lor recital personal. Căci, 
deși adunați pe dreptunghiul e- 
oranului, ei rămîn izolați ca niște 
străini, ca niște necunoscut! unul 
altuia. Și potopul de cuvinte se 
transformă în neputincioasele 
sforțări de comunicare, acompa
niament în cheie de fa a melodi
ei care este imagine vizuală.

Felicităm pe Geo Saizescu 
pentru această performantă, fe
licităm juriul care a premiat-o, 
și mai așteptăm de la autor și 
alte asemenea ecranizări T.V. 
sută la sută.

baia Mare. Școala de muzică — frontispiciu.
Foto: O. ARCADIE

(Urmare din pag. I)

Noutatea, de data aceasta, a fost 
unghiul de vedere din care s-au 
făcut investigațiile. Cele două 
materiale prezentate de minis
ter au direcționat discuția la 
care ne referim pe cîteva repe
re :

• corespunde ritmului actual 
cu care se succed noutățile ști
ințifice, imensei cantități de in
formații de care are nevoie 
omul contemporan manualul șco
lar clasic, suprasaturat de date, 
legende și amănunte?

• este de-ajuns un unic ma
nual pentru elev — deci cel 
care învață — și pentru profe
sor — cel care îl învață ?

• cum se poate evita, în sis
temul învâțămîntului concen
tric, repetiția — unul din viciile 
cele mai acuzate ale actualelor 
manuale ?

• cine urmează să fie autorii 
Ideali pentru manuale ideale : 
universitarii, profesorii secun
dari sau colective mixte ? Și 
care să fie sistemul lor de lu
cru și modalitățile de stimulare ?

• ar fi în folosul învățămîn- 
tului manuale la „concurență", 
urmînd ca rezultatele utilizării 
lor în școli sau clase pilot să ho
tărască primatul unuia sau al
tuia ?

Discuția nu putea da răspun
suri integrale și definitive, după 
cum nu intra în sarcina ei să re
voluționeze, de a doua zi, siste
mul conceperii și editării ma
nualelor. A asigura manuale 
pentru toți elevii noștri înseam
nă o muncă titanică — numai în 
perioada 1952—1970 au fost edi
tate 7 310 titluri într-un tiraj de 
352 439 000 de exemplare. O 
muncă perfectibilă în timp. Dar, 
dacă nu poate fi impusă extrema 
îmbunătățirii sistemului de pe o 
zi pe alta, atunci nici perpetua
rea practicii consultării fără fi
nalitate nu poate fi acceptată. 
Pentru că discuția organizată a- 
cum de minister, așa cum am 
mai spus, este o verigă dintr-un 
lanț de dezbateri, găzduite și 
de presă, privitoare la înscrie
rea directă a manualelor școlare 
în circuitul modernizării.

De data aceasta, ministerul, 
prin cele două materiale pre
zentate, a oferit participanților 
o analiză la obiect, foarte luci
dă. Nu au existat rețineri în 
ceea ce privește mînuirea criti
cii față de manualele existente.

Se recunoaște încărcătura 
inutilă pe care o conțin destul 
de multe manuale. Deschidem 
o paranteză. Un calcul ne arată 
că numai în clasele a X-a și a 
Xl-a liceale manualele totali-

zează 5 500 de pagini. Aceasta
’.......... care un an

circa 
ocupate

în 
școlar 
zile de 
numai 
manualului, ci și de lecturi și 
exerciții suplimentare, pregăti
rea lucrărilor de control, a exa
menelor. Se afirmă că valoarea 
unui manual este direct propor
țională cu dimensiunea lui re
dusă. în cazul acesta, ar însem
na că revizuirile la care au fost 
supuse unele manuale în ultimii 
ani trebuiau să fi operat și în 
acest sens. în realitate, dacă 
s-ar întreprinde o cercetare, 
s-ar constata că pe parcursul ul
timilor ani numărul paginilor 
manualelor e departe de a fi scă
zut.

Se acuză lipsa de concordanță 
a manualelor cu programele de 
învățămînt. în parte și pentru 
că unii sînt autorii programelor 
și alții ai manualelor. De aici, o 
serie de greutăți Care îl pun în 
dificultate și pe profesor și pe 
elev. Ani de-a rîndul a fost 
semnalată lipsa de întîlnire a

condițiile in 
totalizează 

muncă, 
cu studiul ‘strict al

200
nu

CR O NIC A TEA TRA L ZI
BL AGA ÎN PREMIERĂ

PE ȚARĂ
Nu am putut să cred că un o- 

raș ca Sibiul își poate găzdui 
teatrul, după atîția ani de Ia în
ființare, într-o veche sală de ci
nematograf prost amenajată. Ui
mirea mea s-a amplificat văzînd 
micile cabine-loctrințe ale actori
lor și a atins incredibilul în 
fața unei premiere pe țară cu un 
text ca „Zamolxe" al lui Blaga, 
care nu a adus în zgomotul scîr- 
țîitoarelor scaune decât or sută și 
ceva de oameni —’de fgpt dor
nici să se destindă la o comedie. 
Cunoscând foarte bine activita
tea de la Baia Mare a actualilor 
directori ai teatrului sibian. n-am 
înțeles toleranța lor față de atare 
desconsiderare a singurei institu
ții activ și profesionist artistice 
din județ, desconsiderare de care 
nu e străin desigur, nici Comi
tetul județean pentru cultură și 
artă.

Așadar, în premieră absolută, 
„Zamolxe". Sigur că atît teatrul, 
cît și regizorul invitat, Alexandru 
Tatoș, și-au asumat de la început 
riscul de a fi judecați alături de 
numele lui Blaga ; și puțini sînt 
aceia care vor ar ea curajul de a 
afirma că marele poet are super
be rostuiri de imagini lirice dar o

mai slabă știință a construcției 
destinate jocului pe scenă. Regi
zorul, autor declarat al versiunii 
scenice, acționează, nu împotriva 
textului — prin mutilări de lim
baj, adăugiri nefirești sau combi
nații cu alte texte, vulgarizări cu 
care, din păcate, a fost asociat 
uneori numele lui Blaga — ci, 
prin scurtarea lui, în favoarea i- 
deilor de valoare ce le conțin.

Alexandru Tatoș descompune 
în fața noastră un mecanism al 
istoriei condus de ciocnirea între 
meditații, — meditația practică, 
utilitară, aproape militară a re
ligiei și a dogmelor și meditația 
gravă, profund umană, dar ne- 
realistă și sceptică. Magul, dim
preună cu Vrăjitorul meditează 
lucid, sardonic, implantați parcă 
în socluri de statuie, în lăcașuri 
speciale pentru meditație, iar re
zultatul meditației lor se întoarce 
pentru a domina din nou naivi
tatea supușilor. Zamolxe este te
mător în meditație. El va să se 
întoarcă, dar pașii încearcă pă- 
mîntul ce s-a mai surpat o dată. 
El este omul, și gîndul său osci
lează de la el către natură, fără 
a face popasul religiei. Zamolxe 
este poate mai neîncrezător decît

tru a se ajunge la manualul șco
lar ideal a fost mult mai cu
prinzătoare. Și e bine că s-a 
intrat în detalii. Dar e de ajuns 
să cantonăm — de atît de mul
tă vreme — în faza constatativă? 
Chiar dacă constatările sînt fă
cute cu competență, chiar dacă 
sînt argumentate cu experiența 
altor țări. Hotărîtor ar fi tre
buit să fie capitolul care să in
cludă soluții și, cu deosebire, 
eșalonarea lor în timp ca acți
uni capabile Să producă reviri
mentul așteptat pe planul ma
nualelor școlare.

Soluții s-au oferit, chiar foar
te multe și interesante. Dintre 
ele, apare cu necesitate preciza
rea poziției manualului în învă- 
țămintul contemporan și, în le
gătură cu aceasta, diversifica
rea funcțiilor manualelor. Se 
preconizează existența unui 
manual pentru elev, reconside
rat în ceea ce privește raportul 
său cu programa. îneît elemen
tul dinamic să fie programa iar 
manualul să-și poată menține o 
relativă stabilitate, mergîndu-șe

MANUAL UL
IDEAL

unor discipline înrudite : mate
matică — fizică, matematică — 
chimie, chimie — științele natu
rii, istorie — științe sociale etc. 
— o absență a sincronizării ca- 
re-1 obligă pe profesor să facă 
o adevărată echilibristică. Și, 
după cum se prezintă încă 
lucrurile, echilibristica rămîne 
încă o metodă necesară multor 
profesori.

Din punct de vedere metodic, 
nu se poate preciza cui se adre
sează multe din manualele exis
tente, întrucît pentru elevi sînt 
prea ermetice iar pentru profe
sori prea simpliste. Și ministe
rul este de acord că ne aflăm 
încă în situația de a avea destul 
de multe manuale hibride, cu se
rioase carențe pe planul stimu
lării gîndirii elevilor, a capaci
tății lor de analiză, sinteză, com
parație, generalizare și abstrac
tizare. deci a atitudinii lor crea
tor-participative în procesul 
de învățătură.

Lista elementelor care trebuie 
supuse schimbărilor structu
rale sau îmbunătățirilor pen-

pînă la editarea unui singur ma
nual pentru întregul ciclu de 
învățămînt — soluție eficientă 
atît sub aspect pedagogic cît și 
economic. Un asemenea manual 
ar apărea dublat de Caietul de 
muncă independentă pentru 
elevi, ca un instrument de bază 
al activității școlare. în condi
țiile existenței manualului adre
sat direct elevului, apare nevoia 
unei cărți destinate profesorului 
— ca auxiliar necesar, dar nu 
unic, informării sale atît în do
meniul specialității cît și al teh
nologiei didactice. Aceste docu
mente de bază ar urma să fie 
întregite de : îndrumătoare pen
tru lucrările de laborator, cu
legeri de probleme și exerciții, 
antologii, culegeri de texte pen
tru analiză gramaticală, exerci
ții pentru limbile străine — se
parate pentru profesori și pen
tru elevi.

Am înregistrat și o optică nouă 
cu privire la autorii manualelor 
Se preferă un autor coleetiv, 
care să asigure o concepție uni
tară de la planul de învățămînt

și programă Ia seturile de mate
riale — manual, caiet pentru 
muncă independenta, cartea 
profesorului. N-a fost exclusă 
nici posibilitatea editării mai 
multor variante pentru același 
manual, alcătuite de colective 
diferite, pentru care profesorii 
să poată opta. Se sugerează in
stituirea unui 
că concursul 
mai demult ; 
bil ca sistem 
să favorizeze 
manualelor.

Soluțiile apar destul de aproa
pe de ceea ce ar constitui idea
lul în procesul editării manua
lelor. Și ele au fost completate 
de participanți cu multe idei 
noi, printre care și aceea de a 
se crea o asociație a autorilor 
de manuale. Totul este, în cele 
din urmă, ce fundament prac
tic se conturează, cind vor be
neficia elevii de manualul ideal ?

Desigur, nu o dezbatere, ca 
cea la care ne referim, putea 
elabora planul de perspectivă in 
aeSst sens. Este sarcina Editurii 
didactice — subordonată direct 
Ministerului învâțămîntului — 
să facă lucrul acesta. Dar, din 
moment ce s-a ajuns să se dis
cute cu atîta limpezime teoretică 
despre perspectivă, atunci și 
soluțiile s-ar fi cuvenit să ca
pete forme concrete. în locul lor, 
însă, au fost prezentate unele 
măsuri care par a fi de compro
mis. Astfel, pentru anul școlar 
1971—1972 se prevede apariția a 
527 titluri manuale dintre care : 
359 reeditări, 87 revizii, 25 tra
duceri, 14 prelucrări șj abia 42 
originale. Raportul dintre ori
ginal și restul este concludent, 
în situația aceasta se explică 
de ce a fost nevoie, în cadrul 
discuției, să se facă corpului 
profesoral, recomandări de 
principiu, de natură să asigure 
valorificarea a ceea ce conțin 
bun actualele manuale, șl să di
minueze, chiar să prevină, con
secințele carențelor

Școala se bizue, 
munca creatoare a cadrelor di
dactice. Dar nu se poate trece 
peste faptul că acest corp pro
fesoral este eterogen ca pregă
tire și experiență, că nu toți pro
fesorii dispun de posibilitatea de 
a se însoți în muncă și de alte 
materiale în afara manualului. 
Deci, de manualul perfecționat 
ar fi avut nevoie în primul rînd, 
și nu de recomandări care re
petă atribuțiile curente 
drului didactic.

Așadar : pe cînd un 
echitabil între reeditări 
nuale originale ? Pe cînd ma
nualul despre care s-a discutat 1

concurs (noi știam 
a fost declanșat 
n-a rămas vala- 
de lucru ?) care 
creșterea calității

semnalate, 
oricum, pe

ale ca-

raport 
și nia-

și l-a dorit Blaga. dai mai uman. 
Crîncena șarlatanie și sublimul 
sacrificiu sînt înglobate aceleiași 
meditații care descompune isto
ria lucid și, în același timp, 
poetic.

Decorul lui Helmut Sturmer și 
costumele Mirunei Boruzescu 
completează imaginea regizorală 
prin „semne" descărnate de alu
zii mărunte, într-un ritm conti
nuu, plecînd de la statuile-pă- 
puși care joacă pentru noi mer
sul istoriei și saboții de lemn des
tinați cultului, de la aparent ne
glijenta dorință de a nu ascunde 
omul care joacă, pînă la introdu
cerea mașiniștilor ■— personaje la 
vedere, care participă amorf, au
tomat, la mecanismul istoriei, toa
te acestea într-un spațiu care 
pot închide cetatea sau deschide 
baierele orizontului, prin simpla 
luminare a pereților de seîndură 
albă.

Spectacolul se dorește foarte 
lucid și angajat și reușește să 
fie, în ciuda unor imperfecțiuni 
actoricești. Se simte la unii inter
pret — slavă domnului nu în 
roluri principale ! — o neîncre
dere în generozitatea unei idei 
prezentată mai altfel decît erau 
obișnuiți. Ceea ce e mai grav, la 
unii dintre ei există chiar o opo
ziție față de spectacol. Am numi 
astfel pe Avram Besoiu în „Ghe
bosul", pe Gaga Stănescu în 
„Ostașul străin" și cei trei oșteni: 
Vasile Bojescu, Mircea Bjrlea și 
Marcel Mirea. Acestora le revine 
însă un rol plastic destul de în
semnat în spectacol, rol pe care 
profesiunea lor ar trebui să-i 0- 
blige să se achite măcar cu con
știinciozitate. Aș dori să amintesc 
apoi pe acei actori, poate îndrep
tățiți de vîrstă, să se 
noutății, 
sională compun minuțios 
tere necesare concepției 
toare : Coste! Rădulescu în „Vră
jitor" și Nicu Niculescu în „Cio
plitor", pe cei care ascunși de 
costume sau lumini nu-i recu
noști decît după vibrația parti
cipării — Marius Niță în „Ostaș 
de strajă" și Ion Ghișc în dedu
blările lui Zamolxe. Mirceâ Hîn- 
doreanu îl acceptă integral pe 
regizor și reușește astfel să creio
neze singurul personaj evolutiv 
al piesei, combinație de mustrare 
și temere, cu încredere și sînge 
rece. Bacanta, rol de atmosferă, 
de conjunctură, care cere dăruire, 
simț plastic și temperament, gă
sește interpreta potrivită în Ma
nuela Marinescu-Codrat. Femini
tatea deplină, sigură de sine, dar 
totuși plină de mister poetic a 
Zamorei reușește să fie mai în
totdeauna Eugenia Giurgiu» 
Papaiani. I-aș reproșa lui Ion Bu- 
leandră, actor pe care-1 prețuiesc 
si care în rolul Magului acoperă 
laturile de construcție lăuntrică a 
personajului — mișelia. viclenia, 
falsa, prestanță, zbuciumul amlti- 
țiosului — o anumită poză pre
concepută uneori a glasului, 0 
fixitate a gestului și a privirii, u- 
șor de înlăturat.

Zamolxe, rod al omului plus 
aspirațiile sale, hăituit de pio- 
pria-i singurătate dar hotărît de 
a se dărui, tînăr poet și deci 
vârstnic înțelept, lucid cu sine în
suși dar visător în fața istoriei, 
este în spectacol cu emoție și de
plină înțelegere, Valeriu Paras- 
chiv.

Câștigul însemnat al teatrului 
sibian, este, după părerea mea, 
asigurat de acest spectacol, con
temporan în manieră și gândire, 
care impune trupei și spectatori
lor ei un anume antrenament ne
cesar.

opună
care cu noblețe profe- 

carac- 
inova-

KADU BOROIAMJ ]
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J Ne aflăm în prima săptămînă a unui nou cincinal. Aparent *►
- o jumătate de deceniu reprezintă foarte puțin în istoria unei <► 
‘țări; dar în condițiile dezvoltării rapide a economiei, romă- <k

> lume, cinci ani

j milor 15 ani.
’ GuiU; III IIWl. *-ZVZI ><v —............... —■ --------- • W * 1

• cantitate cît mai ales într-o nouă etapă calitativă pe plan

1 strucția de mașini, în metalurgie, chimie ș.a. se va amplifica
, Sv4U OV VVU niMvywtw pz! —■— — — • ------- •----- - ------- ----- .

■ citate, capabile să valorifice la un nivel superior resursele
1 noastre de materii prime și capacitatea noastră de creație, 

în schimbul universal de valori ne vom înscrie astfel în rîn-
• durile furnizorilor tehnicii de vîrf ce înglobează într-un volum
1 mic de materiale un mare volum de materie cenușje. Auto- 

i' iată doar cîteva din domeniile , principale ^care vor 

mor cuceriri recente ale științei, introducerea 
i, reciclări ale cadrelor. Urmărind tendințe ce

• MAȘINILE-UNELTE: comandă -program, telecomandă, înaltă 
precizie • METALURGIA: 90 la sută calitate superioară
• MECANICA FINĂ: competiție pentru microni «CHIMIA: tot 

ce nu a creat natura • ELECTRONICA : echipamente din ce 

in ce mai complexe și mai compacte «CONSTRUCȚII NAVALE: 
27 tipuri de nave, de la 4 500 t.d.w la 150 000 t.d.w.
• INFORMATICA: linii magistrale pentru transmisia datelor

► o jumătate de deceniu reprezintă foarte puțin în istoria unei
k țări ; dar în condițiile dezvoltării 2
► nești, al cărui ritm se înscrie printre cele mai dinamice din
► lume, cinci ani por însemna foarte mult. De pildă, volumul 
k global al investițiilor acestui cincinal va fi egal cu cel al ulti-
► milor 15 ani. Creștem, așadar, într-un an cît noi înșine, altă-
► dată, în trei. Dar ne aflăm nu numai în fața unui spor de

► industrial. Folosind experiența acumulată pînă acum în con-
► strucția de mașini, în metalurgie, chimie ș.a. se va amplifica 
k sau se va inaugura producția unor elemente de înaltă tehm-
► citate, capabile să valorifice la un nivel superior resursele 
k noastre de materii prime și capacitatea noastră de creație, 
j în schimbul universal de valori ne vom înscrie astfel în rîn-
► durile furnizorilor tehnicii de vîrf ce înglobează într-un volum
► mic de materiale un mare volum de materie cenușie. Auto- 
, matica, microelectronica, electrotehnica, mecanica fină, optica,
► chimia, iată doar cîteva din domeniile principale care vor
k cunoaște o dezvoltare accelerată în noul cincinal. Ele presu- 
j pun asimilarea unor cuceriri recente ale ~
• de noi tehnologii, -Ic “drc'.cr _ , ,
k se conturează în țările dezvoltate industrial ca și cerințele <
► pieții internaționale se va trece la producerea de mașini- <
► unelte, instalații tehnologice, chimice, energetice, de foraj cu < 
k un înalt grad de automatizare echipate în întregime cu apa- <
► ratură de comandă și de măsură produsă în țara noastră. <
► Crearea de înlocuitori ai materialelor deficitare, producerea 4 
k de oteluri superioare, înalt aliate se vor integra în acest <
► ansamblu de preocupări menite să asigure un progres calitativ < 
k al industriei si în special al ramurii ei cheie — construcția de < 
I mașini. Necesitățile majore ale societății noastre determină <
► orientarea cercetării științifice spre o tematică care să per- j
► mită soluționarea principalelor probleme ale industriei asigu- < 
k rîndu-se astfel valorificarea rapidă a rezultatelor obținute în <
► institute. în această pagină ca și în alte anchete științifice ce (
► vor urma încercăm să surprindem succint cîteva din aspectele < 
I esențiale ale evoluției economiei și cercetării științifice din țara «
► noastră în noul cincinal. <

MAȘINI 
UNELTE

Sînt multiple cauzele care si
tuează l’abrieația do mașini- 
unelte printre direcțiile de vîrf 
ale industriei construcțiilor de 
mașini. înainte de toate însă, 
trebuie avut in vedere că acest 
domeniu asigură... principalele 
cerințe de dotare ale înseși con
strucției de mașini. Totodată se 
tine seama și de faptul că este 
vorba de produse mult solici
tate la export. Se estimează că 
la ora actuală dacă am dispune 
de o asemenea producție, am 
găsi piață de desfacere a ma- 
șinilor-unelte în cantități de 2 
sau 3 ori mai mari față de cele 
actuale. De aceea, actualul plan 
cincinal prevede o creștere sub
stanțială a ritmului mediu anual 
in care se va dezvolta produc
ția acestei subramuri. Programul 
prioritar inițiat de Directivele 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.K. cuprinde o serie de di
recții orientate conform tendin
țelor generale ale progresului 
tehnic în acest domeniu, direc
ții ce ne-au fost prezentate de 
tovarășul ing. ION CRIȘAN, 
director general în Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini:

— In actualul cincinal se vor 
fabrica noi tipuri de mașini-unel- 
te, de o complexitate din ce in 
ce mai mare. O atenție sporită 
se va acorda producerii mași
nilor de înaltă precizie necesare 
fabricilor de tractoare, rulmenți, 
motoare electrice etc. Mașinile 
cu comandă-program vor face 
parte din gama de utilaje cu 
care vor fi dotate secțiile din 
cit mai multe unități industria
le. Mașinile de frezat și alezat, 
de rectificat, de danturat ca și 
mașini-unelte grele sau strun
gurile revolver vor completa lis
ta țjroduselor românești cu pa
rametri de funcționare supe
riori, situați la nivelul tehnicii 
mondiale. înaltul grad de auto
matizare, performanțele de 
funcționare, ca și viabilitatea 
lor in timp, vor determina o 
creștere continuă a exportului 
de mașini-unelte de fabricație 
românească.

METALURGIE
In anul 1975 se vor pro

duce peste 10 milioane de 
tone de oțel, 7,5 milioane 
tone laminate, 1 milion de 
tone d<' țevi. In această gamă 
de produse un loc însemnat 
îl vor ocupa oțelurile de ca
litate superioară, necesare 
noilor obiective ale industriei 
constructoare de mașini. Ce
rințele tot mai inalte ale a- 
cestei ramuri impun îmbu
nătățirea substanțială a struc
turii producției de metal.

Sarcinile principale, speci
fice ale metalurgiei in noul 
cincinal ne-au fost prezen
tate de către tovarășul ȘTE
FAN CONSTANTINESCU, 
adjunct al ministrului indu
striei metalurgice.

— Una dintre caracteristicile 
dominante ale dezvoltării meta
lurgiei în anii cincinalului o 
constituie diversificarea produc
ției noastre, creșterea valorii ei 
prin introducerea in fabricație a 
unor oțeluri speciale și aliate. 
Ponderea produselor noi și re- 
proiectate, îmbunătățite, va 
crește de la 15 la sută în anul 
1971 la peste 50 la sută în 1975. 

în metalurgie va avea loc 
o adevărată restructurare, o- 
rientată in direcția obținerii 
unor produse cu valoare foarte 
mare. Dintre acestea aș mențio
na benzile late din oțel, lami

nate la rece și la cald, țevi la
minate din oțel inoxidabil, table 
groase din oțeluri inoxidabile și 
refractare etc. La Uzina de oțe
luri aliate de la Tirgoviște se 
vor executa oțeluri rapide, oțe
luri pentru scule, blocuri pentru 
matrițe etc. De asemenea, în 
actualul cincinal se vor produce 

, pentru prima dată în țară fero
aliaje. Trebuie subliniat că o 
mațe parte a tehnologiilor ce 
stau la baza noilor produse sint 
realizate’în țară, pe baza studii
lor efectuate de către I.C.E.M.

Aș mai menționa că la sor
timentele ce se livrează în mai 
multe calități ponderea produse
lor de calitate superioară va a- 
junge în anul 1975 la peste 90 
la sută.

Prin aceste măsuri se vor sista 
importurile la unele oțeluri și 
produse din oțel și aliaje, 
creîndu-se totodată disponibili
tăți însemnate pentru export.

Datorită apariției noilor sor
timente de oțeluri, ca și îmbu
nătățirii finisării produselor prin 
dezvoltarea sectoarelor de ajus
tare și de tratament termic se 
vor obține însemnate economii 
de metal. Industria metalurgică 
iși va îndeplini astfel una din
tre principalele ei sarcini.

O altă caracteristică a dez
voltării metalurgiei în anii cin
cinalului o constituie lărgirea 
continuă a bazei de materii pri
me, în special prin punerea în 
valoare a resurselor interne. 
Unul dintre principalele dome
nii în care această tendință se 
va materializa va fi producția 
de cocs. Dezvoltarea 
metalurgice face ca 
de cocs să crească cu aproape 
50 la sută in noul cincinal. Pen
tru a asigura această creștere 
se va trece la sporirea cu 150 
la sută a producției de cocs 
autohton. Astfel, noua cocserie 
de la Galați, care va intra în 
funcție începind din 1972, va 
produce, la sfirșitul lui 1975, 
peste 2,5 milioane tone de cocs 
metalurgic. Vor fi valorificați 
astfel cărbunii inferiori din Va
lea Jiului. Pe baza unor cerce
tări românești efectuate la 
I.C.E.M., se va trece la produc
ția de cocs brichete, care va a- 
tinge 500—600 mii tone pe an. 
Toate aceste măsuri vor asigura 
producerea in țară a aproape 
60 la sută din necesarul de cocs 
al anului 1975.

Ministerul Metalurgiei împre
ună cu Ministerul Industriei Mi
niere se preocupă de asemenea 
de punerea in valoare a unor 
zăcăminte sărace de minereuri 
de fier. Ele urmează să intre în 
producție încă in actualul cinci
nal. Valorificarea lor se va face 
pe baza unor cercetări româ
nești executate de I.C.E.M.I.N. 
în colaborare cu I.C.E.M.

industriei 
necesarul

MECANICA 
FINĂ

Există în industria construc
toare de mașini un domeniu in 
care automatizarea producției se 
manifestă in plenitudinea ei, in 
care ochiul omenesc nu poate 
percepe abaterile de la cotele 
măsurate în microni. Este do
meniul unde precizia nu admi
te toleranțe de nici un fel. Aici 
se lucrează cu perdele la feres
tre căci însăși razele solare pot 
deveni o sursă de erori. Prin 
definiția ei, mecanica fină este 
o adevărată artă, constituind la 
ora actuală un domeniu cu 
spectaculoase salturi calitative 
în toate țările lumii cu industrie 
constructoare de mașini dezvol
tată.

Sînt motivele ce imprimă în 
actualul cincinal mecanicii fine 
un ritm mediu anual de dezvol
tare de circa 40 la sută. A- 
ceasta se caracterizează prin 
creșterea fabricării de aparate 
de măsură din cele mai moder
ne în care electronica iși are

Linia de comandă a laminorului de benzi la rece din Combinatul Siderurgic Galați.

cuvîhtul ei. Pînă în 1975 se vor 
produce pentru prima dată în 
țară aparate foarte precise ce 
oferă posibilitatea măsurării si
multane a mai multor cote.

Ritmul rapid de dezvoltare a 
producției industriale implică 
un control tehnic de calitate 
modern și sigur. Aparatele de 
selecționare rapidă a pieselor 
bune de cele necorespunzătoare 
vin să răspundă unor aseme
nea cerințe permițînd totodată 
aplicarea controlului statistic.

Datorită rolului însemnat pe 
care-i deține aparatura pneu
matică și hidrostatică in echipa
rea utilajelor complexe, se acor
dă o atenție deosebită acestui 
important domeniu al mecanicii 
de precizie. Pentru traducerea 
în viață a tuturor acestor sar
cini o mare dezvoltare va cu
noaște în următorii ani Uzina 
de mecanică fină din Capitală 
unde se vor da în folosință noi 
capacități de producție.

întreaga producție a mecani
cii fine va fi orientată spre o 
înaltă tehnicitate menită să con
tribuie nu numai la echiparea 
cu tehnică modernă, de inaltă 
eficiență, a economiei ci și la 
dezvoltarea favorabilă a comer
țului nostru exterior.

In noul cincinal chimia va 
avea un rol de prim rang în 
dezvoltarea economică a ță- 

. rii. Ea va furniza materii pri
me, înlocuitori și produse de 
chimizare — îngrășăminte și 
antidăunători, fire și fibre 
sintetice, mase plastice, colo- 
ranți, materiale anticorozive, 
medicamente etc. — consti
tuind un factor de progres 
pentru toate ramurile indus
triale. Volumul investițiilor în 
această ramură va fi de două 
ori mai mare decît în cinci
nalul precedent, aproape ju
mătate revenind petrochimi
ei. In anul 1975 producția 
chimică globală va fi cu 85— 
92 la sută mai mare decît în 
1970.

Referindu-se la schimbările 
calitative care vor caracteri
za dezvoltarea chimiei în noul 
cincinal, Ing. VASILE BE- 
LIZNA, adjunct al ministru
lui industriei chimice, ne-a 
declarat:

— Progresele înfăptuite pînă 
în prezent în dezvoltarea indus
triei chimice au permis acoperi
rea nevoilor interne in dome
niile cele mai importante ale 
economiei. Actualul cincinal va 

înregistra un adevărat salt ca

litativ marcind o însemnată di
versificare și îmbunătățire a 
performanțelor produselor noas
tre, astfel că, paralel cu asigu
rarea nevoilor tot mai mari ale 
economiei, chimia va deveni 
unul dintre cei mai importanți 
furnizori pentru export.

Dintre principalele tendințe 
de dezvoltare aș aminti crește
rea ponderii produselor eu un 
grad înalt de prelucrare, care 
au o valoare ridicată. In dome
niul producției de îngrășămin
te, care va crește de aproape 
trei ori, se va trece la fabrica
rea îngrășămintelor cu conținut 
și mai ridicat de substanță ac
tivă și în special a celor com
plexe pe bază de azot, fos
for, potasiu, precum și la fa
bricarea unor noi sortimente de 
antidăunători cu caracteristici 
superioare. Producția internă de 
mase plastice, (care, numai în 
ultimele 2 decenii, a crescut, in 
lume, de la 1,5 milioane tone la 
25 milioane tone), se va dubla 
in următorul cincinal. Creșterea 
ei se va face și pe seama fabri
cării unor sortimente noi ca po- 
lipropilena, nitril-cauciuCul, cau
ciuc poliizoprenic, copolimeri 
sintetici acrilici și stirenici cu 
valoare de întrebuințare supe
rioară. O mare atenție va fi a- 
cordată producerii de înlocuitori 
pentru metaJ, lemn, piele etc. 
Pentru construcția de mașini, 
de exemplu, numai în primii doi 
ani ai cincinalului se vor înlo
cui cu materiale plastice 259 
repere, ceea ce va aduce o eco
nomie de metal de circa 4 500 
tone. Fabricarea firelor și fibre
lor sintetice a căror utilizare a 
crescut in industria textilă, pe 
plan mondial, intre 1958 și 1969, 
de la 18 la sută la 37 la sută, va 
cunoaște și in țara noastră o 
dinamică ridicată. Producția lor 
aproape se va dubla. Vor fi fa
bricate, pentru prima dată în 
țară, fire și fibre artificiale cu 
caracteristici superioare și în
trebuințări speciale — fire poli- 
propilenice, poliamidice, fire 
profilate și texturate etc.

Producția chimică de mic to
naj va cunoaște și ea o dezvol
tare rapidă. Se vor fabrica pro
duse cu valoare însemnată : ca
talizatori, auxiliari pentru indus
tria chimică și textilă, inițiatori 
de polimerizare. stabilizatori 
pentru mase plastice, vulcacite 
și antioxidanți pentru prelucra
rea cauciucului, coloranți, medi
camente — antibiotice cu spec
tru larg de acțiune, tranchili- 
zanți, cardiotonice, chimiotera- 
pice etc. Aceste produse noi vor 
fi fabricate, in marea lor ma
joritate, după o concepție pro
prie.-

Prin realizarea acestor obiec
tive se vor acoperi consumurile 
interne și se vor crea însem
nate disponibilități pentru ex
port a cărui valoare se va du
bla. Astfel, exportul firelor de 
melană, de exemplu, va crește 
de 12 ori. cel al pOliclorurii de 
vinii de 14 ori, al cauciucului 
sintetic de 7 ori, al medicamen
telor de 8 ori.

O altă caracteristică a dezvol
tării chimiei in anii cincinalului 
o constituie lărgirea bazei de 
materii prime prin punerea in 
valoare a unor resurse proprii. 
Se află în studiu valorificarea 
bauxitelor indigene și a cenuși
lor de termocentrale pentru in
dustria aluminiului, a zăcămin
telor de potasiu, titan etc.

Pentru a susține această dez
voltare, industria chimică are 
nevoie în viitorii 5 ani de 
50 000 de cadre noi, dintre care 
43 000 de muncitori. Desigur, a- 
ceste. cifre pot părea mici in 
raport cu amploarea dezvoltării 
pe care o va cunoaște industria 
chimică. Ea se va face insă, in 
principal, pe seama creșterii 
productivității muncii — în 
proporție de aproape 70 la sută. 
Va spori gradul de automatizare 
al instalațiilor, se vor introduce 
calculatoare de proces pentru 
unele linii tehnologice de mare 
capacitate. Meseria de operator 
chimist se va caracteriza prin- 
tr-o activitate de conducere 
a unor instalații de mare com
plexitate. Pentru aceasta, gra
dul de pregătire profesională al 
tuturor angajaților din industria 
chimică va crește. Se vor utili
za in special absolvenți ai 
liceelor de specialitate. Pro
centul muncitorilor calificați 
va li, in 1975, de 94 la sută. 
Ministerul Industriei Chimice 
va lua măsuri, de asemenea, ca 
periodic, la intervale de la 1 la 
3 ani, toți angajații săi să fie 
încadrați în forme organizate de 
specializare și aducere la zi a 
cunoștințelor tehnice. In acest 
proces un rol însemnat il va 
avea viitorul Centru de perfec
ționare a cadrelor din M.I.Ch., 
care se va organiza în actualul 
cincinal.

ELECTRONICĂ
ELECTRO
TEHNICĂ

In 1962. de la un capăt la al
tul al lumii se afla de realiza
rea primului circuit integrat ce 
avea să înlocuiască clasicul sis
tem de montaj al lămpilor, rezis
tențelor și condensatoarelor. La 
7 ani de atunci, electroniștii ne 
anunțau o nouă performanță : 
1 000 de componenți intr-un mi
limetru cub. Acum, specialiștii 
iși propun să vîre in același mi
limetru cub, în anul 1975, cinci 
mii de componenți !

In acest context al primilor 
pași mari spre dimensiunile su- 
per-mici ale aparaturii viitoru
lui și-a făcut debutul cu puțini 
ani în urmă industria noastră 
electronică și electrotehnică. Am 
început cu bunuri de larg con
sum ajungind astăzi să produ
cem echipamente și instalații 
complexe. Următorii ani vor 
marca insă un salt înainte în 

acest domeniu, concretizat atît 
printr-o amplă diversificare a 
nomenclatorului de produse cit 
și prin ridicarea permanentă a 
nivelului calitativ al acestora.

In următorii cinci ani, produc
ția electronică se va dubla, iar 
cea a industriei electrotehnice 
va urma aproape același ritm de 
creștere, o atenție deosebită a- 
cordindu-se produselor repre- 
zentînd tehnici de vîrf, care în 
final vor permite o mai mare 
extindere' a automatizării. „Vom 
ajunge in actualul cincinal — 
ne punea dr. ing. D. LAZA- 
ROIU, director general adjunct 
in M.I.C.M. — ca sectorul de 
elemente și instalații de auto
matizare să poată prelua sub 
formă de livrare complexă — 
de la proiectare la montaj — 
instalațiile de automatizare pen
tru toate ramurile economiei na
ționale".

Vor fi asimilate și moderni
zate în industria electrotehnică 
și electronică peste 350 de gru
pe de sortimente, numărul de 
tipovariante crescind in 1975 cu 
5 000 față de 1970. Se va ajunge 
astfel ca la sfirșitul actualului 
cincinal electronica să aibă in 
construcția de mașini o pondere 
de circa 7 la sută.

Industria electrotehnică va 
putea asigura întregul necesar 
de produse pentru rețeaua e- 
nergetică a țârii complctin- 
du-se echipamentul și cu ten
siuni pînă la 400 KV. Se vor 
fabrica transformatoare de forță 
ce vor atinge 17 000 MV A iar 
generatoarele electrice, de cu
rent alternativ vor totaliza 2 050 
MVA. Uzina de mașini grele 
București va livra în anii aces
tui cincinal primele grupuri 
turbogeneratoare de 330 MW. 
Față de 1970 pină in 1975 pro
ducția de cabluri, conductoare și 
de acumulatoare se va dubla 
in timp ce producția de apara- 
taj de inaltă tensiune se va tri
pla.

Paralel cu aceste direcții de 
dezvoltare se are in vedere și 
creșterea producției bunurilor 
de larg consum, dîndu-se in 
funcțiune o nouă întreprindere 
specializată. Numărul aparatelor 
de radio și al televizoarelor va 
spori cu peste 50 la sută, iar al 
aparatelor electrice de uz cas
nic se va dubla.

Creșterea cantitativă a pro
ducției electronice și electroteh
nice va fi insoțitâ și de un spor 
calitativ astfel incit toate pro
dusele să devină competitive pe 
piața externă avind in vedere 
că o treime din întreaga pro
ducție va l'i destinată exportu
lui.

In realizarea acestui vast pro
gram va fi angrenat un nume
ros personal de specialitate. Noi 
scoli tehnice și profesionale și 
licee de specialitate cu profil 
electrotehnic vor lua ființă la 
Craiova. Timișoara și București. 
Se va crea astfel posibilitatea 
pregătirii cadrelor de speciali
tate care vor avea de făcut față 
acestor sarcini pe care actualul 
cincinal le trasează electronicii 
și electrotehnicii.

CONSTRUCȚII 
NAVALE

Cu zece ani în urmă se pro
duceau in tara noastră primele 
nave maritime. De atunci nu
mai Șantierul naval Galați a li
vrat 67 de vase cu capacități 
variind intre 1 500—4 500 tdw. 
Producem astăzi nave de călă
tori si petroliere, cargouri și re
morchere. Primele nave de 12 500 
tdw. au primit deja botezul cî- 
torva mări.

Dar, cum noul plan cincinal 
marchează o creștere sensibilă 
a schimburilor noastre comer
ciale. o intensificare a activ ită- 
ții de import și export, indus
triei navale îi revin sarcini deo
sebite deoarece o mare parte 
din transportul acestor mărfuri 
se face pe calea apelor.

Suplimentarea producției de 
nave in actualul cincinal se va 
face prin folosirea maximă a 
capacităților existente in șantie
rele actuale dar și prin lărgirea 
suprafețelor de lucru și a dotă
rii lor cu utilaje de înaltă teh
nicitate. Șantierul naval Con
stanța se va înscrie in catalogul 
șantierelor mari din lume aici 
realizindu-se nave al căror to
naj va atinge 150 000 tdw. Sfîr- 
șitul cincinalului va găsi gata 
de probe primul mineralier de 
60 000 tdw. Mase parte din ma
terialele și echipamentele care 
astăzi se importă vor li asimi
late in țară. Totodată, la grupul 
de uzine din Reșița va incepe 
fabricarea motoarelor de navă 
a Căror valoare are o pondere 
însemnată in costul navei (15— 
20 la sută din total).

O dată cu creșterea numerică 
și calitativă a acestor produse 
se are in vedere o accentuată 
diversificare. Un nou tip de 
navă de 7 500 tdw., cele de 15 000 
tdw. pentru transport de măr
furi de masă, noi mineraliere și 
nave de călători — iată cîteva 
din cele 27 de tipuri ce vor fi 
asimilate in următorii cinci ani. 
la sfirșitul cărora vom reuși să 
transportăm cu flota proprie cel 
puțin jumătate din mărfurile 
importate și exportate.

In acesle zile specialiștii in 
construcții navale elaborează 
un plan suplimentar care intr-o 
variantă maximă ar conduce la 
suplimentarea prevederilor ac
tuale ale cincinalului cu circa 
20 la sută, urmînd ca in acest 
fel, pină in anul 1975 să se 
poată livra flotei interne cu 20 
de nave mai mult decît s-a pre
văzut inițial.

INFOR' 
MATICA

Una dintre caracteristicile 
civilizației contemporane o con
stituie proliferarea calculatoa

• JUMĂTATE DIN PRO
DUSELE METALURGICE 
ALE ANULUI 1975 VOR 
FI NOI SAU REPROIEC- 
TATE • DIVERSIFICÎN- 
DU-SE, PRODUCȚIA DE 
MASE PLASTICE SE VA 
DUBLA ÎN ACELAȘI TIMP
• PENTRU PRIMA DATĂ 
— MOTOARE DE NAVE 
CONSTRUITE ÎN TARA
• INDUSTRIA NOASTRA 
VA ASIGURA ECHIPA
MENT DE AUTOMATIZA
RE PENTRU TOATE RA
MURILE ECONOMIEI NA
ȚIONALE • ÎN INDU
STRIA ALUMINIULUI VOR 
FI VALORIFICATE BAU
XITELE INDIGENE Șl CE
NUȘILE DE TERMOCEN
TRALE. • DIN CĂRBUNI 
INFERIORI — PESTE 2,5 
MILIOANE TONE COCS

METALURGIC.

Pagină realizată de 

IOAN VOICU 
PETRE JUNIE 

ANDREI BANC

relor, devenite indispensabile 
pentru conducerea proceselor 
moderne de producție și a pro- ’ 
ducției însăși. Dacă in 1969 in 
lume funcționau aproape 90 000 
de calculatoare, se apreciază că 
în 1975 numărul lor va fi de 
peste 2,5 ori mai mare. In ță
rile europene numărul între
prinderilor ce folosesc calcula
toare va crește de patru ori față 
de 1968 iar pină in 1980 va spori 
de încă trei ori ajungind pină 
la 280 000. Pentru a asigura do
tarea economiei noastre națio
nale cu echipament de calcul, 
intr-un timp scurt și cu eforturi 
valutare cit mai reduse, a fost 
asimilată in țară producția unui 
calculator universal de capaci
tate medie din generația a III-a 
(Felix C 256), precum și o gamă 
de mașini pentru mica și media ■ 
mecanizare a opearțiilor de 
calcul : Mureș II A. Felix 30 și 
32. în noul cincinal producția 
lor, aflată acum la debut, se va 
dezvolta rapid. Dar pentru uti
lizarea lor in condiții optime se 
impune dezvoltarea unui sistem 
unic informațional. Printre eta
pele formării lui se numără și 
recenta creare a Institutului 
central de informatică, care ur
mează să dea activității de pro
gramare un caracter organizat, 
industrial, coordonînd totodată 
și Biblioteca Națională de pro
grame. Prevederile actualului 
cincinal ptm un accent special 
pe dezvoltarea unei rețele de 
prelucrare a datelor constituită 
din centre teritoriale ca și din 
unități puternice, integrate mi
nisterelor, centralelor industria
le. marilor întreprinderi. Cu a- 
jutorul lor se va încerca consti
tuirea unor sisteme informatice 
la scară națională, in prima e- 
tapă datele circulind prin trans
misii telex sau pe benzi per
forate, magnetice etc. în peri
oada următoare, 1976—1980 ur
mează să se treacă la interco
nectarea centrelor teritoriale de 
calcul prin magistrale pentru 
transmisia de date. In cursul 
actualului cincinal incepind din 
1974 se va trece la dotarea unui 
număr sporit de întreprinderi cu 
computere și la transformarea 
treptată a centrelor teritoriale 
în bănci de date. Este greu de 
precizat acum care va fi numă
rul exact de cadre necesar pen
tru sistemul informațional in 
următorii ani dar analogiile cu 
situația dintr-o serie de țări a- 
vansate în dotarea cu calcula
toare presupune creșteri explo
zive. Dezvoltarea predării cu
noștințelor de specialitate in fa
cultățile de matematică va crea 
treptat posibilitatea introducerii 
lecțiilor de programare și in șco
lile medii. Este unul din cele 
mai noi și interesante domenii 
de activitate, aflat în avantgar- 
da progresului tehnico-științific, 
domeniu în care tinerilor din 
țara noastră le sînt astfel des
chise excepționale posibilități 
de formare și de afirmare.
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Ana și Ecaterina Pro- 
cop, Jurilovca, județul 
Tulcea :

„Dragă nene Băieșu,
Sîntem două surori, A- 

nișoara și Cati, și ne-am 
hotărit să cerem și noi a- 
jutorul dumneavoastră. 
Sîntem două surori neferi
cite și vă rugăm să ne scu
zați dacă nu vom găsi cu
vintele cele mai potrivite, 
ca să vă explicăm situația 
in care ne aflăm, însă alt 
sprijin nu mai putem găsi 
decît la dumneavoastră. 
Sîntem in vîrstă de doi
sprezece și respectiv zece 
ani. Pînă să mergem la 
școală am locuit la buni
cii noștri, care locuiau in 
vecinătate cu părinții. 
După ce am început școa
la ne petreceam tot timpul 
pe la bunici (învățînd și 
jucîndu-ne) însă seara 
mergeam să dormim aca
să. Tatăl nostru este pes
car, iar mama noastră lu
crează la C.A.P. De cînd 
locuim cu părinții noștri 
noi nu am putut găsi li
niște în casa noastră. Ta
tăl nostru vine în stare de 
ebrietate și ne bate pe noi 
și pe mama noastră. Am 
apelat în nenumărate rîn
duri la miliția din Jurilov
ca, dar ei nu au putut lua 
nici o măsură și s-au plic
tisit de noi, într-un cuvînt 
nu au ce să facă.

Am apelat la procuratu
ra din Bahadag, iar aici 
am primit în scris să des
părțim domiciliul, dar a 
trebuit să venim tot aici 
la miliție, iar tatăl nostru 
spufre că dă foc la casă, 
dar nu permite să se îm
partă domiciliul. Banii 
nu-i aduce acasă și nu ne 
dă nici alocația pe care 
ne-o acordă statul, ba din 
contră ia și banii mamei 
și-i bea pe toți. Mama a 
încercat să muncească, să 
facă numai pe placul lui, 
însă el caută motive din 
nimic și începe s-o bată 
pe mama. Muncind zi de 
zi la C.A.P., mama a pri
mit hani frumoși și a cum
părat lucruri în casă, a 
cumpărat printre altele și 
aparat de radio cu picap 
și mașină de spălat, dar 
noi în casă nu mai avem 
nimic întreg. Aparatul de 
radio e sport, mașina de 
spălat a tăiat-o cu topo
rul, pe nici un scaun nu 
se poate sta, geamurile de 
la mobilă sînt sparte. în
tr-un cuvînt nici un lucru 
nu mai este întreg. La în
ceput, cînd ne bătea tata, 
noi fugeam la bunici și ne 
adăposteam acolo, dar tata 
venea și le spărgea gea
murile. l-a spus mamei în 
nenumărate rînduri că din 
cauza bunicilor el nu poa
te trăi și că mama să nu 
se mai ducă la bunici, iar 
mama nu s-a mai dus, 
dar tata tot continuă s-o 
bată și îi taie, îi rupe și 
îi arde îmbrăcămintea, 
l-a tăiat paltonul și săraca 
mânut n-are nici palton, 
cu toate că muncește zi 
de zi. Noi nu mai avem 
decît vechituri pe noi. Din 
șauza acestei situații am 
avut goluri la școală, 
noaptea nu mai putem 
dormi, trebuie să așteptăm 
șă vină tata să înceapă să 
ne hată, să înjure, să spu
nă fel și fel de cuvinte vul
gare, iar pe mama o bate 
mai mult pe sub coaste, 
pînă aproape i se oprește 
respirația, spunînd că știe 

el pe unde s-o bată ca să 
scape mai repede de ea și 
ce nimerește (farfurii, ti- 
găi, crătiți, lemne, roțile 
de la sobă) ia și aruncă 
în noi. Clipă de clipă sîn
tem amenințate de a fi 
nenorocite pentru toată 
viața, sau chiar să murim 
și nu ne este teamă atît 
pentru noi cit pentru 
mama, deoarece dacă va 
muri mama sau va rănii- 
ne nenorocită pentru toa
tă viața, noi vom rămine 
pe drumuri și nu vom a- 
vea nici ce avem acum. 
De aceea vă rugăm din 
suflet, din toată ființa 
noastră omenească, orga
nizați o comisie să vină 
să vadă că nu mai avem 
nici un lucru hun în casă, 
să vadă în ce situație ne 
găsim și să ia anumite 
măsuri. Noi sperăm ca

Este greu de imaginat pentru mine neputința Mili
ției din Jurilovca și a procuraturii din Tulcea în fața 
acestei situații cumplite, dar, în sfîrșit, de cînd mă aflu 
în slujba acestei rubrici, am învățat să nu mă mai mir. 
Vom face deîndată o intervenție pe lîngă procuratură, 
rugînd-o să intervină în scandalul din familia dum
neavoastră și să aplice legea. Dacă lucrurile nu se vor 
rezolva, scrieți-ne și vom veni la fața locului.

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
S. loan, Timișoara :

„Citesc de multă vreme 
rubrica la care răspun
deți d-stră în „Scînteia ti
neretului" și vreau să mă 
spovedesc și eu pentru a 
vă cere un sfat tovără
șesc, căci mă aflu într-o 
dilemă din care nu pot să 
scap de vreo cinci ani în
coace.

Sint un om de 28 de 
ani, născut într-o comună 
din județul Arad. Termi- 
nind liceul m-am înscris 
la Facultatea de filologie 
din Timișoara în anul 
1961—1962, la cursurile 
de zi, pe care am termi
nat-o în anul 1969, deci 
după 8 ani de studii și nu 
după cinci, așa cum era 
normal. Situația aceasta 
se datorește faptului că în 
anul 1965, fiind în anul 
patru de studii, am fost 
declarat repetent în urma 
neprezentării mele la exa
menele restante din sesiu
nea de toamnă. De ce am 
fost nevoit să repet anul? 
O să vă spun în cîteva 
rînduri, pentru că poves
tea este lungă și mi-ar 
cere foarte mult spațiu ca 
să v-o detaliez, lat-o pe 
scurt: In anul 1963 am 
cunoscut o femeie mai în 
vîrstă decît mine, de care 
m-arn atașat fără să mă 
mai pot despărți. Ceea ce 
nu am putut să fac eu, a 
făcut însă moartea, căci 
în vara anului 1965, ve
nind. din vacanța de vară 
pentru a-mi susține exa
menele restante, am aflat 
că ea murise. Durerea a 
fost enormă pentru mine 
și nu mi-am mai putut 
reveni mult timp, din care 
cauză nu m-am prezentat 
nici la examene și am fost 
declarat repetent, pe 

prin intermediul dum
neavoastră să redobîndim 
liniștea. Noi știm că sta
tul nostru acordă nenu
mărate posibilități pentru 
fericirea copiilor, dar oare 
noi nu putem redobîndi 
liniștea de care avem oti
ta nevoie ?

Știm că legile sînt foar
te aspre, dar nu se pot 
pune în vigoare asupra ta
tălui nostru, deoarece noi 
nu avem martori fiindcă 
locuim de jur împrejur 
numai cu rude și nu în
drăznește nimeni absolut 
să se apropie de casa 
noastră cînd e tata acasă. 
Vă rugăm încă o dată din 
tot sufletul nostru de co
pii, acordați-ne și nouă 
sprijin, pentru care vă 
mulțumim din suflet. Ani- 
șoara și Cati".

de ION BĂIEȘU

urmă, recidivist fiind, am 
fost exmatriculat în anul 
patru și am primit drep
tul de înscriere în anul 
următor la secția fără 
frecvență, am intrat în 
timpul muncii, am absol
vit facultatea și în anul 
1970 am fost luat la ar
mată și mi-am satisfăcut și 
stagiul militar.

Dar am uitat să vă spun 
că de abia din anul în 
care am fost trecut la fără 
frecvență a început tot 
calvarul meu, pe care eu 
nu pot să-l înlătur, fie că 
sint prea slab din fire, fie 
că sînt fără voință, fie că 
la mijloc este o mare prie
tenie, și eu nu mai pot să 
mă despart de ființa de 
care m-am legați

Disperat fiind după 
moartea femeii iubite, am 
întilnit o femeie mai în 
vîrstă decît mine (de ce 
oare în viață am avut 
parte numai de astfel de 
prietene?) de care m-am 
atașat atît de puternic, că 
am devenit soț și soție, 
bineînțeles nelegitim, de
oarece ea era mai în vir- 
stă decît mine cu 18 ani, 
și am stat împreună 5 ani 
și jumătate, deși ne dă
deam seama amîndoi că 
într-o zi va trebui să ne 
despărțim, nu din cauză 
că noi nu ne iubeam, ci 
din cauza prejudecăților 
care există, în sensul că 
cineva nu se poate să tră
iască alături de altcineva 
dacă unul dintre ei este 

mai în vîrstă. Am termi
nat facultatea, am venit 
de la armată, mama, care 
este bolnavă în clinică de 
cancer, îmi cere să o rup 
acum cu această ființă 
fiindcă nu este pentru 
mine. Eu și ea nu ne pu
tem despărți pentru că 
am trăit împreună 5 ani 
de zile și nu ne-am cer
tat nici o dată sau aproa
pe niciodată și ne-am sim
ți și pe mai departe bine 
împreună, dar ne roade 
tot timpul gîndul că dife
rența de vîrstă este mare, 
că ce o să zică lumea, nu 
cumva o să ne pară rău 
mai tîrziu. Eu și ea nu

Scrisoarea dumneavoastră nu este lipsită de interes 
și o public mai ales pentru că se alătură multor alto
ra care vorbesc despre crizele provocate de diferența 
de vîrstă dintre bărbat și femeie în delicatul cadru con
jugal. Personal, cred că, în cele din urmă, o astfel de 
relație este, fatalmente, înfrintă de rigorile biologice ale 
vieții, dar nu insist să vă însușiți concluzia mea. Aștept 
și alte păreri de la cititori. Dacă voi primi adresa dum
neavoastră, am să vi le trimit.

Constantin C., Ploiești:

„După ezitări și frămîn- 
tări m-am decis, în sfîrșit, 
să vă scriu dumneavoas
tră și să vă solicit părerea 
în cele ce vă scriu. Avînd 
vîrstă de satisfacere a ser
viciului militar am fost 
încorporat în vara anului 
1969. Pînă la aceas
tă dată, ca orice băiat am 
vorbit și eu cu o fată. 
Sentimentele dintre noi e- 
rau destul de avansate 
deoarece doream să mă 
căsătoresc cu ea. Pe a- 
ceastă fată o cunoșteam 
de vreo 6 luni pînă la în
ceperea necazului pe care 
vreau să vi-l povestesc. Pe 
data de 7. 1. 69 am văzut 
pe această fată cu niște 
băieți decăzuți moral și a- 
tunci m-am hotărit să-i 
spun mamei ei, care lucra 
cu mine la aceeași între
prindere. Auzind cele spu
se de mine mama ei m-a 
rugat să o ajut să o gă
sească deoarece era fugită 
de acasă cu vreo trei săp- 
tămîni înainte. Și am în
ceput căutările. După 14 
zile de căutări comune, 
adică la data de 21. I. 69, 
a fost găsită de nașul ei 
și adusă acasă. Eu țineam 
foarte mult la ea și pen
tru că s-a jurat că nu va 

sîntem în stare să luăm 
o hotărîre, deși cîteodată 
ne-am gîndit că firul care 
ne leagă trebuie răsucit 
CU dușmănie, și cum de la 
prieteni nu poți cere un 
sfat, ne-am gîndit să ne 
adresăm d-voastră și să vă 
spunem că ne simțim 
foarte bine împreună, că 
nu este nimic interesat în 
prietenia noastră, dar nu 
știm dacă este bine ce fa
cem. Se cuvine oare ca să 
stea laolaltă doi oameni 
care se iubesc și nu se 
pot despărți, dar diferen
ța de vîrstă dintre ei este 
prea mare ?"

mai face niciodată am 
iertat-o. Deci am rămas cu 
ea pînă la data încorporă
rii. Pînă la plecarea mea 
am ezitat să ne căsăto
rim legitim datorită com
portărilor ei. La două luni 
după plecarea mea, Valeria, 
căci așa o chema, a ple
cat de acasă o săptămînă. 
Lucrul acesta l-a.m con
statat personal deoarece 
tocmai atunci primisem o 
permisie și venisem acasă. 
Noroc că a găsit-o un
chiul ei cu o zi pînă să 
plec înapoi la unitate. Ea, 
ca orice fată, a început să 
plîngă și să jure că nu va 
mai face niciodată și deci 
eu am iertat-o iar. Dar 
cum era de așteptat, a mai 
fugit în repetate rînduri 
de-acasă. Gred că înțele
geți cu cită greutate îmi 
îndeplineam îndatoririle 
de militar. Ultima oară a 
fugit de acasă pe data de 
8. IV. 70. Cu toate efor
turile părinților, ea nu a 
putut fi găsită mult timp 
Și de aceea au fost nevoiți 
să anunțe organele de mi

Problema e oarecum delicată. Acum un an, mi se 
pare, am mai spus niște vorbe vehemente despre acele 
fete care se prăbușesc peste capotele Fiaturilor 
Sport cu număr de Milano, pentru un cadou din ma
terial plastic, sau o promisiune de mariaj amețitoare. 
N-aș vrea să lungesc fraza și, de aceea, voi fi de acord 
cu dumneavoastră că vina o poartă părinții. Justiția ? 
Miliția ? Ne pot ajuta și ele în astfel de situații, dar 
atunci cînd e prea tîrziu.

liție. Părinții au fost ne
voiți să dea o declarație 
în acest sens. In lunile ce 
an urmat nici cu ajutorul 
organelor miliției nu a 
putut fi găsită. După vreo 
cinci luni s-a reîntors a- 
casă cu un băiat din 
București. A spus că cu el 
a fost fugită și că se va 
căsători cu el. Părinții vo
iau să o trimită la o școa
lă de reeducare, dar vă- 
zîndu-și fetița s-au răz- 
gîndit. Băiatul acela a ple
cat înapoi la București cu 
promisiunea că se va în
toarce peste cîteva zile să 
se căsătorească. Băiatul 
s-a reîntors, dar nu a mai 
avut pe cine găsi deoare
ce ea a stat doar două 
zile acasă și iar a fugit. 
Părinții iar au anunțat mi
liția și au început căutări
le zadarnice deoarece ea 
s-a reîntors tot din proprie 
inițiativă acasă pe data de 
25. XI. 70, dar de data a- 
ceasta cu un italian cu 
mașină. Deoarece părinții 
au înaintat un dosar la 
miliție în privința ei, or
ganele miliției au căutat 
să-și facă datoria, dar au 
întimpinat duioșia părinți
lor care au iertat-o din 
nou. Și acum, tovarășe 
Băieșu, indignarea îmi este 
mai mare cînd văd că nu 
s-a luat nici o măsură de 
către organele în drept. 
Cu cîteva zile înainte de 
revelion s-a reîntors în 
țară italianul cu un prie
ten, iar părinții ei au con
firmat să-i dea voie să ple
ce cu ei să facă revelionul 
cine știe unde. Italianul 
acesta i-a sucit capul (ea 
este încă minoră, are 17 
ani) cu diferite lucruri de 
îmbrăcăminte excentrice și 
diferite cadouri costisitoa
re. Dar vă întreb pe dum
neavoastră, tovarășe Bă
ieșu : organele noastre ju
ridice nu pot răspunde 
prompt acestui desfriu din 
partea unei minore dacă 
părinții nu sînt capabili să 
o educe și ea alunecă din 
cei în ce mai mult pe a- 
ce'țistă pantă a moravuri
lor ușoare ? Mă întreb : 
de ce pentru cîteva fete 
ca ea să fie pătat tineretul 
român în fața străinilor ? 
Aștept răspunsul dumnea
voastră în săptămînalul 
„De la om la om", cu ru
gămintea de a publica 
doar inițialele numelor pe 
care vi le-am scris".

(Urmare din pag. I) 

caute un nou capăt de lanț 
pentru a-și urma aventurile. 
Asta probabil nu l-a deranjat 
prea mult, pentru că știe cum 
să acționeze. De îndată ce face 
o cunoștință feminină — așa a 
procedat cu N.N. și O.V. — o 
invită acasă, îi oferă bomboane, 
ciocolată, cîte o dată și țuică, ba 
chiar și bani pentru coafor...

Pentru oamenii cu părul că
runt avem un nemărginit res
pect Tocmai de aceea dezavuam 
comportarea lui Herșcu Foi- 
ghel (vechi client al miliției, ur
mărit și pentru alte afaceri) 
care sfidează relațiile firești 
dintre cei doi poli ai vîrstei, 
împingindu-le în domeniul ab
surdului, ridicolului. Și toate 
acestea făcute cu bună știință ! 
Căci Herșcu Foighel nu e un 
cetățean oarecare, care să nu 
știe ce e aceea prostituție. 
Herșcu Foighel e avocat ! Și 
încă cu un stagiu de cîțiva zeci 
de ani în meserie. Un om care, 
presupunem, cunoaște legile ță
rii de vreme ce zilnic e pus să

le apere. Să nu fi auzit el oare 
de articolul 328 din Codul Penal 
care condamnă prostituția ? Ni
meni nu-și poate închipui așa 
ceva... în cel mai rău caz — 
își făcea calculele Herșcu Foi
ghel — pot să ajung un simplu 
martor chemat să spună adevă
rul și nimic mai mult. Ceea ce 
s-a intîmplat și se va mai ln- 
tîmpla poate. Iată, deci, cum un 
cunoscător al legii, în loc să 
vegheze la respectarea acesteia, 
să oprească din fașă orice ten
dință de a fi încălcată, se stre
coară cu abilitate pe sub bariera 
ce i se ridică, avînd grijă să 
nu se izbească de ea.

I S-A SPULBERAT RE
PUTAȚIA DE EDUCA

TOR
Facem cunoștință cu o altă 

persoană respectabilă din punct 
de vedere al vîrstei și profesiei, 
dar, din păcate, numai atît : Ni- 
colae Gherassy, inginer șef ad

junct la Șantierul Energo-montaj 
Mintia. La birou, după cum în
suși mărturisește, se ocupă din 
propria inițiativă de educația 
subalternelor, învățindu-le cum 
să se îmbrace, cum să se com
porte la serviciu și în societate. 
Cînd pleacă acasă uită însă lec
ția pe care o predă zilnic, an- 
grenîndu-se în aventuri amo
roase care nu au darul să-i o- 
noreze cei 57 de ani pe care îi 
numără. Pe N.N. și O.V. le-a 
cunoscut prin intermediul unui 
subaltern tntîlnirile au avut loc 
la domiciliul său.

— Ce e grav în asta ? întrea
bă revoltat inginerul Gherassy. 
Au fost simple vizite. N-am 
avut nimic cu ele 1 Nu le-am 
dat bani niciodată !

O asemenea negație categorică 
n-ar trebui, poate, pusă la în
doială. Dar Nicolae Gherassy își 
susține afirmația doar atîta timp 
cit e în prezența unor neavi
zați, cînd nu are cine să-1 con
trazică direct, cu probe. Fiind 
confruntat cu minorele, întîi se 
fîstîcește, apoi recunoaște legă
tura cu N.N. și-.și amintește că 
a invitat-o acasă și pe O.V. ; 
numai arestarea tinerelor l-a 
împiedicat să-și ducă pînă la 
capăt intențiile.

Nicolae Gherassy privește ru
șinat în podea. Dezvăluirile re
feritoare la foloasele materiale 
pe care minorele le-au avut de 
pe urma lui îl pun din nou in 
încurcătură ; căci, în fața evi
denței e nevoit să recunoască : 
da, le-am dat bani. Bani pentru

• •••••

localitate, locul ei a fost luat 
de N.N., apoi de O.V. Spre deo
sebire de ceilalți doi „martori", 
Mihai Fugarevici e tînăr, chiar 
foarte tînăr, nici nu și-a termi
nat stagiat.ura. E, cu alte cuvinte, 
un om aflat în pragul vieții, în 
pragul întemeierii unei familii, 
un om în care societatea a in
vestit mult dar de la care și 
așteaptă mult, nu numai rezul
tate bune în producție, ci și o 
comportare exemplară, civilizată 
Ia înălțimea titlului de inginer 
cu care l-a investit. A cunos- . 
cut-o pe O.V. ? Nu-i nimic rău 
în asta. Evenimentul putea să 
însemne chiar o apariție lumi
noasă In destinul fetei, să pro
ducă o cotitură în viața ei zbu
ciumată. Cu condiția ca ingine
rul Mihai Fugarevici să fi foit

„CU CE SÎNT VINO
VAT? EU LE-AM AJU

TAT, ATÎTA TOT"
în casa lui Elefterie Colțan, 

șeful serviciului contabilitate al 
aceluiași șantier, N.N. și O.V. 
se simțeau ca acasă. Primiseră 
cheia și intrau în apartament la 
orice oră. Uneori veneau și 
noaptea. Dar numai după ce se 
închideau restaurantele. „Nea 
Stelică", așa îi spun familiar fe
tele, nu se arăta prea mulțumit 
că e trezit din somn și scotea 
cureaua, făcînd un tărăboi de 
se auzea pe toată scara blocu
lui. Comedia asta însă avea mai 
mult rostul de a-1 informa pe 
cel de sus, adică pe inginerul

FALSA INOCENTĂ A IPOCRIZIEI
coafor, bani pentru pantofi, le-a 
dat și cîteva mese Ia restaurant... 
Și omul acesta care a participat 
la infracțiune, a vorbit, ca mar
tor, în numele adevărului !

„AM LUAT-O DE LA 
SUBALTERNUL MEU".

O singură expresie, un singur 
gest au darul să redea pregnant 
portretul moral al unui om. 
Așa s-a întîmplat cu Mihai Fu- 
garevici, inginer pe același 
șantier. Fără să vrea a spus un 
adevăr crud : pe O.V. „a luat-o“ 
de la un subaltern, pe nume Mi
hai Naște, în urma unui tîrg 
care a avut loc la restaurantul 
„Transilvania" din Deva, unde 
pentru „marfă" a plătit consu
mația, iar la serviciu l-a în
conjurat pe codoș cu favoruri.

— Cred că Mihai vroia să 
scape de ea, argumentează el 
cu o voce calmă, menită să dea 
de înțeles că asemenea relații 
sînt dintre cele mai firești.

Pentru el pot fi. înainte, lo
cuise în' același apartament cu 
o altă minoră, N.C., urmărită 
de miliție pentru prostituție. 
După ce aceasta a plecat din

integru din punct de vedere mo
ral, să fi văzut în O.V. un om 
și nu o marfă. în virtutea pre
gătirii. sale intelectuale și pro
fesionale, putea — și avea da
toria — să îndrume pașii mino
rei pe alte căi, nu s-o împingă 
în mocirlă. De la el se aștepta 
mai mult chiar decît de la cei
lalți, din simplul motiv că a- 
mîndoi aveau o trăsătură comu
nă : se aflau la începutul unui 
drum și nu trebuia să-i fie indi
ferent în ce direcție o ia cole
gul său de generație. Să spu
nem chiar, că drumul acesta pu
teau să-1 parcurgă împreună.

— S-o iau de soție 1 Imposi
bil. Eram logodit.

— Imposibil de ce ? Pentru că 
erați logodit sau din alte mo
tive ?

— Nu mă puteam căsători cu 
o femeie ca asta.

Așadar, O.V. cea dragă, încon
jurată pînă nu demult cu dez
mierdări și cuvinte alese, a de
venit acum o „asta", o ființă 
detestată, disprețuită. E firesc 
să ne întrebăm : care e adevă
ratul Mihai Fugarevici ? Cel 
de atunci, care-i făcea decla
rații de dragoste, sau cel de 
acum, care nu găsește suficien
te cuvinte ca s-o disprețuiască ?

Fugarevici, că are oaspeți. La 
început, cînd „mielușele." s-au 
speriat de curea și au luat-o la 
sănătoasa, Elefterie Colțan, om 
serios, trecut de 40 de ani, cu 
soție și doi copii (aflați la Baia 
Mare) pornea după ele și le 
chema înapoi, spunîndu-le că 
dracul nu e atît de negru pe cît 
pare.

— Sînt om milos din fire, se 
justifică el. Nu-mi plăcea să le 
văd vagabondînd. Mai ales că 
V.O. e de-a mea, din Oltenia.

In virtutea acestei mărinimii 
le dădea bani, le cumpăra o- 
biecte de îmbrăcăminte, le ducea 
la restaurant. Adică le întreți
nea, oferindu-le casă și masă, 
deși știa bine că ceea ce fac ele 
e prostituție. în loc să le ajute 
să-și găsească un serviciu — 
O.V. i-a împărtășit de multe 
ori această dorință — a preferat 
să le întrețină „pe lingă casă", 
pentru folosul lui și al priete
nilor. De altfel, aceasta e o me
teahnă mai veche a lui Elefte
rie Colțan : și-a abandonat de 
multă vreme familia tocmai pen
tru a avea mină liberă. Pe 
cînd se afla la Craiova (unde 
are domiciliul stabil) a mai fost 
implicat într-o aventură care a 
ajuns în fața instanței de jude

cată. Dar atunci nu ca martor, 
ci ca inculpat. A scăpat însă 
ca prin minune — în urma unei 
amnistii — și, după cum se vede, 
tot nu s-a învățat minte. Mai 
ales că acum n-are de ce să-și 
facă griji : martorii nu pot fi 
condamnați.

INOCENTA IPOCRI
ZIEI !

Abia acum, în fața instanței, 
cele două minore și-au dat sea
ma ce s-a întîmplat în reali
tate cu ele. Cei cu care au fost 
confruntate în fața justiției nu 
mai sînt nici pe departe cava
leri’ blînzi, cuceritori și dezin
teresați care le satisfăceau toate 
capriciile. S-au schimbat brusc. 
Privesc la ele cu desconsiderare 
și afișată jenă, se feresc osten
tativ să stea în preajma lor, în- 
cercînd să evidențieze o anumi
tă dinstanțare și superioritate 
Cînd e vorba să le caracterizeze, 
nu se arată zgîrciți la cuvinte, 
alegîndu-le pe cele mai plastice 
în a reda viciul, decăderea, 
pentru că, vezi doamne, din 
cauza lor (și numai a lor I) au 
ajuns ei In postura asta neplă
cută.

— Oamenii aceștia, constată 
O.V., ne-au creat o optică de
formată despre viață. Văzînd că 
sînt curtată de ingineri, avocați, 
medici care-mi promiteau ma
rea cu sarea, am început să cred 
că sînt mai bună decît soțiile 
lor, că sînt cineva, că posed o 
seamă de calități care îmi dau 
dreptul să trăiesc fără a munci. 
Ideea a ajuns să mă obsedeze, 
să mă împingă lâ noi cuceriri...

Observația minorei O.V. nu 
e lipsită de interes și de ade
văr. A venit în Deva cu gîndul 
de a se încadra în muncă și de 
a trăi în demnitate și cinste. 
Le-a împărtășit și curtezanilor 
aunoscuți prin intermediul lui 
N.N. această dorință, dar nici 
unul nu s-a grăbit s-o ajute. Tn 
Ioc să răspundă dacă i-ar putea 
găsi un loc de muncă, unul din 
„cavaleri" a început imediat să-i 
zugrăvească un alt model de 
viață, unul la care, afirma el, 
fata are tot dreptul să aspire 
„Ție ți-ar sta bine într-un a-

partament, singură, unde să pri
mești vizite și unde să trăiești 
pe picior mare. E greu să tră
iești astfel ? Nu..."

Nu, nu a fost greu, atîta vre
me cît in jurul ei roiau „marto
rii" de azi. gata în. orice clipă 
să-i ofere argumente mărunte 
(dar atît de importante la vîrs- 
ta adolescenței incerte) pentru o 
viață lipsită de griji, însă — cum 
nici unul dintre ei n-a avut bu
nul simț să i-o spună — o viață 
în afara demnității umane, Nici 
măcar unul dintre cei care, la 
început, în cursul anchetei, au 
părut surprinși și neștiutori, dar 
apoi, aflînd că nu li se impută 
nimic, au devenit docili și s-au 
străduit să lase impresia că dau 
tot concursul pentru descifra
rea (parțială) a adevărului. Căci, 
ce e drept, au răspuns întrebă
rilor organelor de anchetă cu 
promptitudine, au găsit întot
deauna cîte un amănunt semni
ficativ de împărtășit, ca să se 
vadă că „ei sînt oameni sin
ceri care nu au intenția să as
cundă nimic din ceea ce știu". 
O mică pretenție, în schimbul 
acestei „sincerități" a formulat 
însă fiecare : si nu se fr.-ă prea 
mult zgomot în jurul numelui 
său, căci el, om serios, țm la 
familie, e cunoscut, arc și o 
funcție, așa că ar fi bine ca totul 
să decurgă cît mai tainic pînă la 
proces. Acolo, nici o grijă, vor 
declara din nou că O.V. și N.N. 
sînt niște prostituate incorigi
bile care i-au atras în mrejele 
lor, pe ei, exploatîndu-le unele 
momente de slăbiciune. Dacă e 
nevoie, vor cere și despăgubiri 
pentru că ei — da ei ! — au 
fost victime ! O, sfîntă inocență 
a ipocriziei ! Pentru că, fără să 
trecem cu vederea culpa — rea
lă — a celor două tinere, trebuie 
să spunem răspicat că ei sînt, 
de fapt, inculpații morali ai pro
cesului desfășurat de curînd, ei 
sînt cei care, într-un fel, le-au 
adus pe O.V. și N N. în fața in
stanței, ei, martorii, cei care nu 
au avut nimic de suferit și și-au 
regăsit foarte repede liniștea su
fletească-

Ne-am simțit de aceea datori 
să-i aducem în fața judecății o- 
piniei publice, care știe să fie 
totdeauna necruțătoare cu astfel 
de specimene.
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în vederea alegerii unui de
putat în Marea Adunare Națio
nală, în circumscripția electorală 
nr. 5 Timișoara Nord-Vest, din 
județul Timiș, care va avea loc 
la 24 ianuarie 1971, a fost de
pusă, din partea Frontului Uni
tății Socialiste, candidatura ingi
nerului Ioniță Bagiu, director ge
neral al Uzinelor mecanice din 
Timișoara.

Nefiind contestată, candidatura 
a rămas definitivă.-----•-----

Cu începere de la 1 ianuarie, 
prețurile de achiziție de la popu
lație a deșeurilor și metalelor 
vechi feroase ușoare ca : tablă, 
cutii de conserve, recipienți, sîr- 
mă, fier beton, cabluri etc., se

dublează. Printr-o hotărîre a 
Consiliului de Miniștri au fost, 
de asemenea, stabilite prețuri 
pentru deșeuri, metale vechi ne
feroase și acumulatoare auto u- 
zate din plumb, în stare nedez
membrată, pentru care nu existau 
prețuri de achiziție pînă în pre
zent.

Noile prețuri vor constitui un 
stimulent pentru populație în 
vederea predării unor cantități 
sporite de astfel de deșeuri, care 
vor fi reintroduse în circuitul e- 
conomic. Se prevede că prin mă
surile luate populația poate în
casa în plus, în decurs de un an, 
suma de circa 1 400 000 lei.

(Agerpres)

TELEGRAME
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit 
din partea lui PIOTR JAROSZEWICZ, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Polone, următoarea 
telegramă :

Vă mulțumesc din inimă Dumneavoastră și Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România pentru felicitările 
și urările călduroase transmise în legătură cu numirea mea 
în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri. Folosesc 
această ocazie pentru a vă asigura că guvernul Republicii 
Populare Polone va tinde și în viitor spre dezvoltarea și 
adâncirea permanentă a colaborării frățești dintre țările 
noastre prietene, în interesul reciproc, spre 
socialismului și păcii.

binele cauzei

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
lui EDWARD HEATH, primul ministru al Marii Britanii, 
următoarea telegramă :

Impresionat de tragicul accident de la Ibrox Park, care 
a provocat numeroase pierderi de vieți omenești, exprim 
Excelenței Voastre și familiilor îndoliate profunda noastră 
compasiune și cele mai sincere condoleanțe.

RITMUL DE LUCRU PE
ȘANTIERE PLOIEȘTI

(Urmare din pag. 7)

TÎRGOVIȘTE

*> Uzina de • Uzina
strunguri „Romlux"

(Urmare din pag. I) (Urmare din pag. 1)

A FI REVOLUȚIONAR, AZI
(Urmare din pag. I)

totuși și constatăm la toate 
punctele de lucru o activitate 
febrilă de parcă nimeni n-ar 
fi observat că plouă. în ciuda 
vremii nefavorabile oamenii 
din echipa lui Ion Sorescu 
continuă să sape fundații pen
tru stația de compresoare și 
să toarne beton, să scoată apa 
și noroiul din paharele de be
ton in care vor fi monolitizați 
stîlpii halei, să lucreze ca-n 
zilele bune. Un buldozer în
lătură stratul de noroi de la 
suprafața solului pe o anumi
tă porțiune, pentru ca maca
raua să mai poată înainta cei 
cițiva metri necesari pe uscat. 
Astfel montarea grinzilor G4 
poate continua. în primele 
două zile lucrătoare ale anu
lui se montaseră fiO chesoane. 
echipa lui Stelian Dumitru a. 
făcut monolitizarea stîlpiloriîh 
fundație la hala monobloc în
tre șirul G și L, s-a turnat be
ton la cofraj, la stația de com- 
presoare și a continuat mon
tarea profilelor „V“ prefabri
cate din beton pentru fațadă. 
(Pentru prima dată în țară se 
face închiderea laterală a pe
reților unei hale cu profile 
prefabricate). Lucrind în acest 
fel încă din prima zi a anului, 
colectivul lotului „Uzina de 
strunguri" din cadrul Șantie
rului 1 Tîrgoviște este hotărît 
Să reediteze și în acest an, 
4hiar dacă planul este mult 
majorat, performanța de anul 
trecut cînd a reușit să depă
șească sarcinile de plan cu 5,5 
la sută.

De altfel și beneficiarul (a 
cărui exigență este general re
cunoscută) prin ing. Lucian 
Mititelu, directorul viitoarei 
uzine este mulțumit de calita
tea lucrărilor executate pînă 
acum, de desfășurarea activi
tății pe șantier in aceste zile, 
„în momentul de față, ține să 
precizeze tovarășul director 
dispunem de peste 80 la Sută 
din documentația necesară 
părții de construcții-montaj 
pentru întreaga uzină. Șantie
rul e aprovizionat in continua
re cu chesoane, cărămidă și 
toate materialele necesare. în- 
tr-un cuvint, sînt create toate 
condițiile ca planul pe 1971 să 
fie realizat și chiar depășit. 
Dar, ținem să precizăm. înde- 
olinirea integrală a planului 
->e anul in curs în structura 
ui de acum nu este suficientă 
centru a se asigura intrarea în 
’uricțiune a uzinei, intr-o pri- 
nă etapă în trimestrul II 1972.

— De ce ?
— Conform planului actual 

a sfirșitul anului nu vor fi 
erminate instalațiile de încăl- 
:ire. de forță, podurile rulante 
i deci nu vom putea crea 
loar pe parcursul trimestrului 

1972 toate condițiile cerute 
le intrarea în funcțiune în tri
mestrul II. Ar fi bine să se 
nalizeze posibilitățile de ma- 
orare a planului, deoarece 
onstructorul poate să execu- 
e mai mult — a rezultat asta 
in analizele noastre comune. 
Jumai în acest fel vom putea 
tinge la,sfîrșitul anului sta- 
iije fizice necesare pentru a 
" putea asigura, intrarea in 
uncțiune a primei etape la 
■rmenul planificat.
Ne-am deplasat la Ministe- 

11 Industriei Construcțiilor 
e Mașini Unde am adus în 
isouție această problemă, 
rezentînd situația aflată pe 
intier. Considerăm răspun- 
jl tov. ing. Gheorghe Scăe- 
eanu din cadrul Direcției 
enerale Mașini, piese serie, 
1 venind în întâmpinarea ce
drii exprimate mai sus.
— în funcție de desfășura

ta lucrărilor de construcții- 
iontaj pe șantier

ducție fiecăruia i-ar reveni 9 cor
puri de iluminat pe an. Dar in
trarea în funcțiune a acestei mo
deme întreprinderi la întreaga 
capacitate va avea loc abia în 
1973. Pînă atunci mai sînt foarte 
multe de făcut. Constructorul, 
Șantierul 2 Tîrgoviște, are deja 
o carte de vizită demnă de în
credere : planul pe anul 1970 a 
fost depășit cu 23,8 la sută. Dar, 
nu trebuie să uităm că în acest 
an sarcinile de plan au orescut 
de aproape 5 ori față de anul 
trecut. Nu, tinerii constructori 
nu scapă din vedere nici un mo
ment acest amănunt. In ciuda 
timpului nefavorabil ei sînt pre- 
zenți, munca se desfășoară nor
mal la toate punctele de lucru.

— Nu avem nici un absent 
riemotivat, ține să precizeze ing. 
Andrei ■ Rotam, șeful lotuțui. Se 
liîoreăză din plin, peste tot. A- 
vern o macara care așteaptă ne
mișcată sosirea grinzilor nelivra
te la timp de întreprinderea de 
prefabricate Progresul din Ca
pitală. Dar de mîine va putea 
lucra și ea pentru că o parte din 
grinzile întârziate au ajuns deja 
în gară.

— Ce s-a realizat în primele 
trei zile lucrătoare ale noului an ?

— începînd cu 4 ianuarie s-au 
turnat zilnic între 30 și 40 mc. 
betoane simple și armate, în con
dițiile speciale de tratare a beto
nului pe timp friguros. Betoanele 
sînt învelite în foi de polietilenă 
și încălzite. Astfel continuă tur
narea stâlpilor intermediari pen
tru partea etajată a corpului 
principal de fabricație. Cei 35 de 
zidari, lucrind cu mortar încălzit 
au reușit să înalțe în fiecare zi 
între 20 și 25 m.c. zidărie pe zi. 
Fierarii-betoniști, dulgherii și 
ceilalți muncitori, își continuă lu
crul în ritmul obișnuit, din pri
ma zi lucrătoare a anului.

— Dispuneți de toate utilajele 
necesare ?

— Momentan nu, dar peste 
cîteva zile Ie vom avea pe toate. 
Azi ne-au sosit un nou buldozer și 
un excavator. în zilele următoare 
vom primi încă două maoarale 
pe care le vom folosi la montarea 
grinzilor și chesoanelor.

— Stîlpii halei sînt montați în 
totalitate iar grinzile în proporție 
de 30 la sută, completează ing. 
Ioana Bădîrcă, șeful serviciului 
producție. Celelalte prefabricate 
sînt transportate deja în șantier 
și așteaptă să fie montate. Cu 
uzina „Romlux", putem spune de 
pe acum că nu vom avea bătaie 
de cap, în privința îndeplinirii 
planului.

în trimestrul II al anului viitor 
va intra deci în funcțiune prima 
etapă a noii uzine și vor începe 
să ardă primele milioane de 
becuri purtând marca Romlux.

muncitori față de un necesar de 
150 — începerea cu întirziere a 
uiior obiective din lipsa docu
mentației tehnice, nelivrarea la 
termen a prefabricatelor de be
ton armat de către întreprinde
rea de prefabricate din Călărași. 
Ne simțim obligați să precizăm 
că la 1 iulie restanțele erau mult 
mai mari inglobînd o valoare de 
peste 5 milioane lei. De la aceas
tă dată însă revirimentul cam 
îndelung așteptat, e drept — șan
tierul a fost deschis la 3 martie 
— s-a produs. în lunile care au 
urmat pînă la 1 ianuarie conco
mitent cu completarea deficitu
lui de muncitori s-au căutat so
luțiile tehnice menite să mă
rească productivitatea muncii, 
să impulsioneze mersul investi
ției. Merită să menționăm in 
acest sens că Ja atacarea lucră
rilor de la hala de rulmenți de 
pildă, renunțîndu-se la contem
plarea pasivă a absenței stîlpilor 
de rezistență din beton s-a tre
cut la 
chiar 
carea 
lucru 
țiiloc, 
schelelor mecanice destinate în
chiderilor laterale.

Cu toate că în cele două tri
mestre productivitatea muncii a 
crescut de aproape două ori. 
faptul că în prima jumătate a a- 
nului nu se'=4ealjzase decit'20 la 
sută din total, planul de inves
tiții nu a fost îndeplinit.

La Uzințtde Utilaj chijriic-tdin 
Ploiești urmează să fie pusă în 
funcțiune o capacitate de pro
ducție de 29 000 tone'an.

— Se profilează ca certa a-

prefabricarea acestora 
la fața locului. Prin ridi- 
lor s-a deschis front de 
pentru executarea funda- 
a zidăriei și montarea

■4.

ceasta posibilitate ? — întrebăm 
pe tinărul șef de lot al șantie
rului. inginerul Constantin ~ 
ghină.

— Da — ni se răspunde, 
cînd fac această afirmație 
in vedere mai multe elemente, 
în primul rînd : la ora actuală 
mi-a fost asigurată integral for
ța de muncă calificată de care 
am nevoie. Dar poate că nu a- 
cest lucru este cel mai impor
tant el faptul că muncitorii — 
și cei tineri și cei mai în vîrstă 
— sini conștienți de răspunderea 
ce le revine. De acest adevăr 
m-am convins încă o dată în fie
care din aceste prime zile ale 
lunii ianuarie. Pe data de 4 ia
nuarie, cînd ne-am reluat ac
tivitatea, din cei 142 de oameni 
absentau doar doi. (Marți aveam 
să aflu că lipsa lor de la pro
gram se datora unor motive în
temeiate). Trecind pe la locu
rile de muncă am putut lesne 
observa că nimeni nu-și pierdea 
vremea fără rost — cum se mai 
întîmplă uneori. La hala forjă 
echipa lui Ion Veselu turna cea 
de-a patra fundație. Nu mult 
mai departe, tinerii Aurel ,Ne- 
goiță și Ion Matei, împreună cu 
șeful echipei O. Gheorghe, mon
tau oel de-al doilea stâlp de re
zistență. O parte din formația 
de dulgheri a lui Uie Gheorghe 
așezau traversele pentru calea 
de rulare ; cealșlță fparțe decofra 
chgsoan,e.le, cu goluri ce se tur- 
naiseră monălit timp de o zi și 
o noapte fără întrerupere in 29 
și SO decembrie. Cină am făcut 
bilanțul Zilei am putut constat^, 
cu satisfacție, că planul opta
tiv fusese depășit. Ritmul se 
păstrează și acum și-l vom păs
tra și în continuare.

BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I)

putea începe recepționarea 
încă în cursul lui ianuarie.

va 
lor ... ...
Acest lucru devine posibil yi da
torită băieților din echipa lui 
Constantin Mocanu care execută 
finisajul interior.

îi găsim la lucru pe toți cei 20 
de tineri vopsitori și zugravi, ab
solvenți ai școlii profesionale 
despre care maistrul llie Drago- 
mir ține să adauge : „E cea mai 
bună echipă de zugravi și vopsi
tori din cadrul I.C.M. 5. în urma 
lor rămîne totdeauna un lucru de 
calitate".

Trecînd apoi în cartierul Co- 
lentina găsim aceeași atmosferă 
de lucru, aceeași străduință vi
zibilă de a realiza cît mai mult. 
Numai că, de data aceasta, mobi
lul strădaniilor e altul : construc
torii șantierului 3 au de recupe
rat serioase rămîneri în urmă. 
„Blocul OD — 52-54, ne spune 
ing. Valeriu Comoiu, șeful șan
tierului 3, trebuia dat în folosință 
în trimestrul IV 1970, dar n-am 
reușit să-l terminăm la timp. A- 
cum am concentrat acolo toate 
forțele necesare și peste o săptă
mână va putea începe recepția, 
astfel incit la începutul lunii vii
toare cor putea intra 
apartamente".

într-adevăr s-au 
toate forțele necesare 
sînt utilizate decît . 
cauza unor serioase deficiențe de 
organizare a muncii pe șantier. 
Maistrul Gabriel Constantinescu 
se vede pus în situația de a nu 
putea continua, decât în parte fi
nisajul interior pentru că între
prinderea de producere și mon
tare a ascensoarelor București nu 
s-a prezentat încă să monteze as- 
censoarele la scările 3 și 4. Apoi, 
nu sînt terminate instalațiile de 
apă și gaze. Așa că apare deja 
problematică terminarea lui, pînă

locatarii în

concentrat 
dar ele nu 
parțial din

TELEGRAME EXPRES
• întreprinderii de prefabricate 

Pînă la data de 31 decembrie 1970
Nu ați trimis decit 130. Cît timp tre- 
a vă onora contractele încheiate ?

chesoane de 6 x 1,5 m. 
buie să așteptăm pînă

din beton — Călărași, 
trebuia să livrați 200 de

carton asfaltat Berceni-Ploiești. în 
urma șă primim 500 m.p. plăci de

O-

Și am

ia 16, cum susținea mai sus ing. 
Valeriu Comoiu.

Da, s-au ooncentrat toate for
țele, dar, escavatoruJ stă făcînd 
inutilă prezența șirului de auto
basculante.

— Cine-i de vină ?
— întreprinderea de drumuri 

•ji poduri București, care nu asi
gură front de lucru autobascu
lantelor. Plăcile de beton și pie
troaiele sînt prea mari pentru a 
putea fi ridicate în autobascu
lante cu escavatorul. Se caută o 
altă soluție. Pînă atunci, mașinile 
stau 1

„S-ou concentrat toate forțele 
pentru a termina drumul de 
acces al excavatoarelor spre blocul

O.D.-52, 54“, dar autobasculan
tele stau degeaba, atîta tim-p cît 
excavatorul nu are front de lucru

Foto: O. PLEC AN

__ • în limita 
iafonului acordat, este în stu- 
iu suplimentarea planului de 
roducție, astfel incit să fie 
sigurate premisele intrării in 
moțiune la termen a Uzinei 
e strunguri Tîrgoviște. Ori- 
mi, soluția la această proble- 
ă va fi definitivată înainte 
’’sfîrșitul lunii ianuarie.

• întreprinderii de 
cursul trimestrului IV 
silon auto-portant. Pină la această dată nu ne-a sosit nici 
măcar un centimetru, impiedicînd astfel închiderea laterală 
a celor două hale de cazangerie. Timpul nefavorabil nu mai 
permite nici un fel de amînare. Urgentați deci livrarea !

• Stației de utilaje și transporturi București. în luna no
iembrie ați ridicat din șantier, pentru reparații capitale — 
un excavator macara. De atunci nu mai știm nimic de el. ÎI 
așteptăm înapoi cît mai grabnic fiindu-ne strict necesar pen
tru lucrări de mare și mică mecanizare.

afectivă, ci dimpotrivă, o încăr
cătură de pasiune mult 
profundă. Ne luptăm cu

toare în funcție de cerințele o- 
biective ale realității.

Aș defini spiritul revoluționar 
în condițiile actuale prin conti
nua tendință de autoperfecțio- 
nare, de evitare a conservatoris
mului, dogmatismului și yitinei. 
Non-conformismul spiritului re
voluționar înseamnă a nu te 
adapta pasiv, indiferent la o rea
litate dată, ci încercarea conti
nuă de a o depăși, de a o îmbu
nătăți. A surprinde NOUL cere 
un efort 
noaștere, 
gătire în

Să fii 
să fii competent, să înțelegi, pe 
baze științifice și civice, cum 
izvorăște NOUL aici și acum. 
A fi revoluționar înseamnă a 
sesiza corelația dintre munca 
individuală și ansamblul efortu
lui social al colectivității, 
acceptarea unei realități 
ci găsirea perspectivelor, 
lor de perfecționare.

Ruptura de ceea ce e 
neeorespunzător nouă,, se 
adesea dureros, dramatic. Nici 
un fel de transformare, de 
perfecționare nu este nespecta- 
culoasă. Iar a descifra ceea ce 
este depășit, ceea ce deranjează 
mersul înainte al societății este 
o dovadă a acestei competențe 
revoluționare, a angajării lăun
trice în depășirea unei stări ele 
.lucruri. •

Spiritul 
compatibil 
tarea fără 
dușmanul 
rentism este formalismul 
demonetizează, dereglează valo
rile. A fi competent înseamnă 
a te angaja în lupta cu forma
lismul.

Avem nevoie de luciditate. De 
cunoaștere lucidă a realității, a 
obiectivelor revoluționare, a 
mijloacelor de atingere a lor. 
Aceasta nu înseamnă elan ieftin, 
zgomotos, substanța lucidității sc 
află într-o conștiință pregnantă, 
sufletește convinsă de ceea ce 
avem de făcut. Luciditatea în
seamnă mobilitate a mijloacelor 
de acțiune revoluționară, în
seamnă inovație continuă. De
sigur, inovația comportă și 
riscuri. Dar acceptarea, depăși
rea riscului presupune curaj 
moral și civic, presupune res
ponsabilitate socială-

Conf. univ. dr- 
TAMARA DOBRIN 
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Nu, spiritul revoluționar 
este propriu numai situațiilor 
conflictuale, cum se crede ade
sea. EJ este o componentă a 
personalității construită, antre
nată de procesul educativ al u- 

. nui sistem revoluționar.
Nu cred că a existat în isto

ria omenirii o epocă atit de re
voluționară ca cec 
im. Multe popoare 
intr-un timp scurt

rizat și volatilizat orice fel 
de barieră, orice fel de contra
dicție.

Sinceritatea în raporturile u- 
mane este revoluționară. Revo
luționară e disciplina, critica 
cinstită, constructivă, dăruirea 
de sine, renunțarea benevolă la 
tabieturi, la comodități în fa
voarea actului de folos obștesc 
sau a unei investiții pentru un 
viitor de ale cărui valori mate
riale, tu personal nu vei benefi
cia decit simbolic prin urmași.

Revoluționar e să refuzi in
stalarea intr-un univers mate
rial și spiritual închis, mic bur
ghez, a cărui stea călăuzitoare e 
„fiecare pentru sine, — dumne
zeu pentru toți".

Revoluționară e pasiunea ade
vărului și a cunoașterii, este lup
ta pentru apropierea teoriei 
de practică. Principiile noas
tre sînt frumoase, adevăra
te dar marea încercare a spi
ritului nostru revoluționar este 
practicarea acestor principii, 
realizarea lor consecventă- 

Revoluționar e umanismul 
nostru socialist care implică e- 
fortul — niciodată făcut în is
torie — de a ridica la altitudi
nile demnității morale și res
ponsabilității politice întreaga 
colectivitate, pe fiecare membru 
al ei, de a crea spațiul social 
necesar afirmării personalității.

Revoluționar e simțul realită
ții, luciditatea, echitatea pentru 
că ele sint sortite să disloce 
mentalități și comportamente 
care au dominat secole de-a rîn- 
dul.

Există astăzi o problematică 
mult mai complexă. Ea începe 
cu universul nostru cotidian și 
se continuă pe planuri largi so
ciale, ale prezentului și viitorului 
nostru. Optimismul pe care ni-1 
oferă perspectivele dezvoltării 
sociale trebuie sprijinit pe cu
noaștere, pe o informare multi
laterală. Perfecționarea unui do
meniu de activitate, autoperfec- 
ționarea începe de Ia o pregă
tire serioasă ; fără o mare bo
găție de cunoștințe te datini, ai 
incertitudini și nu poți înainta 
spre depășirea unei faze. în
tr-o evoluție vor exista mereu 
neaderențe, imperfecțiuni. Și 
mereu efortul de schimbare, de 
îmbunătățire va fi alimentat de 
cunoaștere, care este totdeauna 
cu un pas înaintea realității. A 
fi revoluționar înseamnă așadar, 
a avea perspectiva clară a unei 
realități mai bune, a face totul 
pentru a ajunge la ea.
Conf. univ. OVIDIU TRĂSNEA, 

membru corespondent 
al Academiei de Științe 

social-politice-
Idealul revoluționar socialist 

____ ..._ _____  nu poate fi considerat epuizat 
cu viziunea amplă, o dată cu încheierea etapei de 

cucerire a puterii. Abia acum 
â'cest ideal a intrat îh ■ etapa 
perfecționării. Spiritul revoluțio
nar realist și dinamic nu se an
gajează în menținerea echțli- .......r
ferului, ci în continua luptă de oripduiri, istoria, s-a concentrat.

Aparținem unei țări în care re
voluția aceasta, specifică epocii 
pe diferite planuri, este la noi 
integrală. De aceea spiritul re
voluționar beneficiază aici de 
condiții obiective de manifestare. 
Interesele noastre, ale tuturor, 
sînt omogene, ele pot satisface 
nevoi umane de toate naturile. 

Spiritul revoluționar se con
struiește pe niște tendințe fi
rești, pe dipsonibilități și vir
tualități umane. Nu se naște ni
meni revoluționar, dar fiecare 
epocă își creează revoluționarii 
ei. Prin vîrstă, prin firescul dez
voltării sale și mai ales prin 
existența sa într-o societate o- 
biectiv revoluționară, tineretul 
nostru are resurse de natură e- 
nergetică spectaculară în a-și 
manifesta spiritul revoluționar. 
E adevărat că tinerii se întorc, 
continuu, spre modelele de re
voluționarism pe care le oferim 
noi, maturii. Noi avem o ex
periență a manifestărilor revo- 
luționare-limită, în care și dis
trugerea spectaculoasă și luptele 
de stradă, și curajul marilor acte 
de eroism au fost necesare. Dar 
marțul acesta continuu, de con
struire șj edificare pe care a 
pornit societatea noastră după 
această epocă de mare frămîn- 
tare istorică, presupune mult 
mai mult entuziasm, mult mai 
multă competență decît marile 
încleștări. Acum optimizarea, 
perfecționarea formelor sociale, 
a omului și a relațiilor umane 
cere trudă, profunzime, inven
tivitate și in ciuda aparențelor, 
o permanență a eroismului.

Această desăvîrșire socială ai 
căror martori și autori sîntem 
noi, nu cere mai puțină flacără 
sufletească, mai puțină angajare

o încleștare cu noi înșine în fo
losul nostru dar și al societății.

Trăim o etapă spectaculoasă a 
revoluției tehnico-științifice, o 
etapă revoluționară a descoperi
rii, afirmării și promovării nou
lui. în acest proces contempo
ran manifestarea spiritului revo
luționar poate fi plenară și to
tală. Ea cere participarea acti
vă, angajată, conștientă, cere 
o pregătire profesională înaltă 
care nu se poate realiza decît 
luîndu-ți ca aliați curiozitatea 
continuă, nemulțumirea față de 
ceea ce e depășit, vechi, rutinat, 
dorința de a face mai bine, cu 
mai multă competență, ceva 
Dacă înainte, în condiții sociale 
specifice, exista un revoluționar 
de profesie astăzi revoluționa- 
lismul se manifestă în profesie, 
în domeniul de activitate al 
fiecăruia. Poate să pară obiș
nuit, nespectaculos acest lucru 
dar însăși înțelegerea datoriei 
de a practica o meserie la cel 
mai înalt nivel cu putință în 
așa fel incit orice realizare pe 
acest plan să fie pusă în slujba 
progresului, înseamnă a fi re
voluționar. Astăzi, în condițiile 
unui avînt fără precedent al tu
turor mijloacelor de prosperitate 
socială, spiritul revoluționar își 
cere dreptul la manifestări co
tidiene, aparent nespectaculoase, 
dar tensionate, pasionante. Cred 
că această acceptare nu exclude 
deloc dorința tinerilor de a face 
ceva deosebit, dimpotrivă. Evo
luția noastră nu este lipsită de 
dificultăți, de piedici, ele trebu
ie depistate și înlăturate. A- 
ceastă luptă cere inițiativă, de
votament și mai ales cunoaște
rea precisă a cauzei în numele 
căreia lupți. A învinge greută
țile pe care le naște rutina, pa
sivitatea, incompetența — în
seamnă a-ți îndeplini o îndato
rire conștient-revoluționară, în 
folosul societății.
Conf. univ. IPETRU PANZARU, 

redactor-șef al revistei 
„Tinărul leninist".

în primul rind a fi revoluțio
nar Înseamnă a avea un ideal 
revoluționar. Și a lupta efectiv 
pentru realizarea lui.

Dinamismul spiritului revo
luționar îi conferă acestuia, în 
actuala etapă, o particularitate: 
caracterul constructiv politico- 
ideologic. Manifestarea —:~:
tului revoluționar 
condiții, presupune, 
rînd, capacitate, 
profesională și culturală, 
supune inițiativă și creativitate 
manifestate în toate domeniile. 
Presupune, deci a-ți confunda 
gindurile, năzuințele, cu ideile 
generoase, t_ __ _ _ .„T.
științifică, asupra viitorului, cu
prinse în politica partidului Co
munist Român, presupune ne- 
precupețirea nici unui efort pen
tru atingerăa concretă a pers
pectivelor arătate cu limpez.i- 

de tăâre partid. Astăzi, 
fi revoluționar înseamnă 
avea îndrăzneala de a 

adevărul și a-ți asuma

de înțelegere, de cu- 
cere instruire și pre- 
toate domeniile.
revoluționar înseamnă

Nu 
finite 

a căi-
vechi, 

face

revoluționar este in- 
cti apatia, cu accep- 
efort a realității, iar 
care duce la indife- 

care

spiri- 
în aceste 
în primul 

competență 
pre-

nu

în care tră- 
au parcurs 
mai multe

-me
a 
a 
spune __ .
implicit și riscurile unui ade
văr care poate fi uneori inco
mod pentru alții dar In care noi 
credem. Nu trăim intr-o lume a 
armoniilor și echilibrelor presta
bilite. în mod obiectiv, prin des
ființarea claselor exploatatoare 
s-au abolit contradicțiile anta
goniste, au fost sfărîmate ba
rierele macro-sociale ale pro
gresului. Dar nu s-a pulve-

autpdepășire, de cuplare a prin
cipiilor sale la terenul real de 
acțiune.

A te revolta nu înseamnă, 
implicit, a fi revoluționar. Mă 
gindesc la mișcările de tineret 
din lumea capitalistă care sînt 
atitudini de negare, de contes
tare a unei situații dar fără 
proiect, fără alte propuneri de 
reușită socială.

în acest sens, consider că ade
văratul spirit revoluționar este 
legat de inovația socială, de 
transformări și schimbări crea-

mai
ana

cronisme grave care nici n-au 
fost încă toate detectate, du pre
judecăți care ne împiedică să ne 
dezvoltăm cum am vrea.

■S-a pus, odată cu schimbarea 
bazei social-economice, proble
ma unor noi raporturi umane. 
A fi revoluționar în acest plan 
mult mai complicat, și mai 
profund înseamnă a te opune 
individualismului și a tot ceea 
ce contravine unei organizări 
eficiente a colectivității. Nu o 
opoziție gratuită, pur și simplu 
non-conformistă, ci una anga
jată, responsabilă, creatoare. A- 
vem nevoie, în această luptă a 
noastră cu vechiul, cu anacro
nicul de o reală deprindere dfe 
a detașa esențialul de particu
lar, de a ne pune total în sluj
ba a ceea ce este folositor. Ac
tul revoluționar este validat prin 
spargerea dc tipare, punind in 
loc ceva util mersului înainte.

Tineretul, cu energia sa cloco
titoare iși poate pune două al
ternative ale opțiunii sale de 
atitudine : execuția multiplicată 
a unor adevăruri deja cunoscute, 
descoperite de alții sau depăși
rea lor, îmbunătățirea și chiar 
găsirea altora, mai eficiente. Nu 
prin distrugere, ci prin înlo
cuiri firești, prin optimizări da
torate cunoașterii. Se duce, pe 
toate planurile, o intensă aci iri
tate de descoperire a necesității 
care este un proces revoluționar 
nemaiintîlnit.

Consider că însăși formarea 
unor mecanisme intelectuale 
capabile de a aborda orice pro
blemă, de a căuta mereu solu
ții noi este premisa spiritului 
revoluționar de care i cm mare 
nevoie. Deprinderea de a gîndi 
independent, de a verifica ți a 
confrunta, curiozitatea mereu 
trează, nemulțumirea creatoare. 
Să ne spunem mereu : mai avem 
ceva de făcut, știm mult, dar 
nu îndeajuns, să depășim o eta
pă prin cunoaștere, prin înțe
legere.

■Sînt încă în societatea noastră 
atitea vicisitudini zilnice cu care 
ne luptăm. Pentru a le învinge, 
trebuie să ne înflăcărăm, să 
credem, să vrem. Există un ero
ism al căutării, o încleștare a 
acestor descoperiri care, pe plan 
uman, dau cele mai mari satis
facții. A încerca, a găsi un cît 
de mic adevăr, soluții de opti
mizare a vieții sociale, a rela
țiilor dintre oameni înseamnă a 
te simți răspunzător, a avea 
acel spirit revoluționar care 
traversează toată umanitatea.

Munca, această idee majoră a 
societății, cere și ea o atitudine 
revoluționară. Să luptăm îm
potriva unor concepții snoabe, 
boierești în fața muncii. Mi se 
pare deosebit de important pen
tru progresul nostru al tuturor 
ca fiecare, mai ales cei tineri să 
înțeleagă că fiind consumatori 
ai bunăstării pe care o urmărim 
sîntem în același timp și par
ticipant la realizarea ei. Ac
ceptarea acestei idei înseamnă, 
în ultimă instanță, un realism 
revoluționar proiectiv bazat pe 
o profundă cunoaștere și înțe
legere a realităților noastre de 
aici, de acum. Poate generația 
astăzi matură a făcut, în anii ei 
de tinerețe socială, greșeli, n-a 
acționat suficient în toate dome
niile. Acest lucru nu înseamnă 
decît o incitare la spirit revolu
ționar a tinerilor. o dorință 
fierbinte de a îndrepta neajun
suri, de a continua, depășindu-i 
ceea, ce au început înaintașii. 
Realismul acesta proiectiv în
seamnă înțelegerea unității ge
nerației și a responsabilității ei 
în funcție de pregătirea calita
tiv superioară, în fața viitorului. 
Dacă unii tineri refuză să mear
gă să muncească în locurile mai 
dificile, la țară de pildă, în
seamnă că generația care va 
veni după ei nu va mai fi atît 
de bine pregătită, atît de capa
bilă să le continue lor drumul. 
Este o dovadă de revoluționa
rism pătrunderea lucidă, realis
tă a acestei necesități de a asi
gura țării cadre de viitor mereu 
mai bine pregătite, o mare do
vadă de responsabilitate în fața . 
viitorului. Da, avem încă greu
tăți în unele sectoare, dar nici 
o pasiune adevărată, reală, nu 
se îndeplinește cu condiții ; mă 
duc la țară dacă-mi va fi bine „ 
acolo. Nu. Fac o meserie, mă 
pregătesc s-o exercit nu ca 
să mi se ofere mie ceva, ci ca 
să ofer eu altora, societății, vii
torului. Este, cred, modul cel 
mai revoluționar de a înțelege 
realitatea, de a ajuta efectiv la 
promovarea civilizației la noi în 
țară.

CULTURA
SCRIITORULUI

țării cadre de viitor mereu
pătrunderea lucidă, realis-

COMPETIȚIILE

VACANTEI

Ai

SPORT J
< (Urmare din pag. 1)
• > sitelor geniale n-a fost erudiția purâ, ci subsumarea ei unui 
, > scop clar, unul și același de la o generație la alta, schim- 
i, bîndu-și formele după epocă: înălțarea poporului și cul-

► turii din care făceau parie, afirmarea lor în contextul
► universalității. Miron Costin și Enăchiță Văcărescu, Kogăl- 
k niceanu și Lovinescu, Blaga și Călinescu, Rebreanu și Ar-
► ghezi, Sadoveanu și Camil Petrescu, oameni ai unor timpuri
* atît de diferite, sînt înrudiți prin această năzuință comună 
k exprimată de fiecare în limbajul condițiilor și imperativelor
► vremii sale. Acest patos al interesului cetății lipsește, din
* păcate, unora dintre creatorii momentului actual, obsesia 
k lor de a fi moderni depășind marea obsesie de a face
► ceva pentru nevoile acute și imediate, care sînt tot una cu 
k permanențele culturii ce i-a născut. Absența acestui patos
► nu poate fi suplinită de întinderea cunoștințelor literare în
► sine.
k Cultura nu este un orgoliu, ci o datorie. O datorie față
► de propriul destin de creator și față de destinul colectiv în
► care ești integrat. Cultura este folositoare în măsura în care 
k știi ce să faci cu ea, cînd nu-ți explodează în creier sco-
► țînd, în loc de capodopere, fumuri. Să ne amintim că cel
► mai erudit dintre scriitorii români ai veacului XX a scris 
k aceste cuvinte, aparent paradoxale :
► cunosc mui _ ................ ,
* capacitatea spiritului meu de tot normal de a cuprinde prea <!
k multe lucruri, cum și constatarea că acei tineri cari din /
► orgoliu sau din nobilă năzuință citesc fără ordine și fără
* măsură capătă un fel de tulburare, un fel de împînzire S
, a minții, tot atît de primejdioasă ca și desăvîrșita igno- <’

► ranță, m-au făcut să caut numai ceea ce era esențial și să <
f citesc temeinic și de trei ori o carte bună decit o dată trei > 
C cărți trecătoare". (G. Călinescu, Ascensiune).

rinte, aparent paradoxale : „Eu aș fi dorit sâ 
Re și de pretutindeni, dar scurtimea vremii, in

„CUPA
' Zilele vacanței au oferit ele- 
k vijor liceelor bucureștene din 
, raza sectorului VI — și nu nu-
► mai lor — prilejul de a lua par-
► te la o diversitate de acțiuni
* sportive. între acestea s-a nu-
k mărat și „Cupa sectorului" la
, baschet organizată la Liceul nr.
► 27 „George-Călinescu", la startul
► căreia s-au aliniat patru forma-
* ții feminine și tot atitea mascu-
k line. Timp de aproape o săptă-
, mină cele opt teamuri și-au dis- 
» putat întîietatea. sistem turneu,
► in fața unei asistențe numeroa-
► se — colegi de școală ai jucăto-
k rilor — care și-au încurajat re-
k prezentanții cu verva cu care

► numai liceenii o pot face. în afa-
k ra jucătorilor și a suporterilor
► lor devotați, tot dintre elevi au
► fost selecționați chiar și cavale-
■ rii fluierului. N-ar fi lipsit de
k interes să menționăm eforturile
► gazdelor — organizația U.T.C. și
► asociația sportivă a elevilor de
► la „Călinescu" — de a-și tran-
k sforma. in timp record, spațioa-
k sa lor sală de spectacole într-o
► sală de jocuri (baschet sau vo-
► . lei) perfect omologabilă.
► Fără îndoială, două dintre par-
* tidele disputate au rămas în me- 
k moria tinerilor sportivi : cea de 
, băieți, dintre Liceele nr. 36 și
► nr. 23 „D. Bolintineanu", înche-
► iată la cinci coșuri diferență în 
’ favoarea primilor după un meci 
k de un ridicat nivel spectacular ;

SECTORULUI VI
ca și disputa feminină, chiar la 
debutul turneului, a liceelor 
„D. Bolintineanu'‘ și „G. Căli- 
nescu".

„Apreciem acțiunea ca fiind 
deosebit de reușită — ne spunea 
profesorul de educație fizică 
TRAIAN POTOP — prin fap
tul că ea a solicitat din plin ele
vii in zilele vacanei, în diverse 
posturi : jucători, organizatori, 
oficiali, spectatori. Arbitrii tur
neului vor lua parte, incepînd 
eu 15 ianuarie, la cursurile spe
ciale de arbitraj pentru jocuri 
sportive și atletism, organizate 
de secția Sport a Comitetului

U.T.C. a Sectorului VI. Iar pen
tru vacanța următoare, dată fi
ind experiența dobindită, vom 
pune în joc alte trei asemenea 
cupe : la volei (organizată de 
Liceul „Gh. Lazăr") la baschet 
(Liceul „D. Bolintineanu") și la 
handbal (Liceul „G. Călinescu").

Deocamdată prima ediție a 
..Cupei", cea baschetbalistică, a 
revenit Liceului nr. 36, la băieți 
(urmat de „Bolintineanu". „La
zar' și ..Călinescu") și Liceului 
„D. Bolintineanu". la fete (ur
mat de „Lazăr", „Călinescu" și nr. 36). *

VIOREL RABA

MERIDIAN
• ECHIPA VEST-GERMA- 

NA de fotbal Bayern Mfin- 
■ehen, aflată în turneu în A- 
merica de Sud, a jucat la Li
ma cu o combinată a cluburi
lor Alianza și Deportivo Mu
nicipal. Victoria a revenit fot
baliștilor peruvieni cu scorul 
de 4—1 (1—0). Soții și Baylon 
au fost cei mai buni jucători 
ai gazdelor.

• CUNOSCUTUL fotbalist 
Boby Moore, căpitan al echipei 
Angliei și al formației West- 
ham United a fost sancționat 
pentru indisciplină împreună 
cu alți trei jucători (Greaves, 
Deard și Best) care în ajunul 
meciului pentru Cupa Angliei, 
disputat la Blackpool, au ve
nit la cantonament la oră târ
zie. Echipa Westham United 
care este în pericol de a re
trograda in divizia secundă a 
fost învinsă cu scorul de 4—0 
în mebihl de la Blackpool.
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Prietena noastră, 
Republica Cuba

• GUNNAR JARRING A SOSIT LA TEL AVIV
• SEMNALAREA UNOR NOI INCIDENTE ÎN IORDANIA

• Fiind abordat de ziariști la 
sosirea sa pe aeroportul din Tel 
Aviv, mediatorul suedez Gunnar 
Jarring a refuzat să răspundă în
trebărilor acestora referitoare la 
stadiul actual al negocierilor care 
se desfășoară sub egida sa. El s-a 
mulțumit doar să declare : „Cu
noașteți problemele pe care le 
studiem — cele referitoare la 
Orientul Apropiat. Venind aici, 
am acceptat invitația guvernului 
israelian și această vizită nu con
stituie nici o schimbare în pro
gramul meu. Nu voi pleca, după 
Vizita mea în Israel, în nici o altă 
capitală din regiune, ci mă voi 
reîntoarce direct la New York".

în cursul zilei de vineri, la 
'Amman au fost semnalate noi 
incidente între armata iorda
niană și forțele palestiniene. 
Comunicatele date publicității

AMRlStltlIKliL MLU U'
MOAIFl'llllllA FOST Rjpir

MONTEVIDEO. — Poliția 
uruguyană a anunțat vineri că 
ambasadorul Marii Britanii la- 
Montevideo, Geoffrey Jackson, a 
fost răpit, în cursul dimineții, de 
șase indivizi rămași neindentifi- 
cați. Atacul împotriva ambasado
rului s-a produs pe una din stră
zile orașului Montevideo, unde 
răpitorii au oprit mașina acestuia 
sub amenințarea armelor. Inter

Răpitorii diplomatului elve
țian Giovanni Enrico Bucher 
au făcut să parvină autorită
ților braziliene o listă cu nu
mele altor patru deținuți po
litici care ar urma să fie puși 
în libertate în schimbul eli
berării ambasadorului răpit. 
După cum se știe, organizația 
ilegală braziliană, în mîinile 
căreia se află Bucher, condi
ționează punerea lui în liber
tate de eliberarea a 70 de de
ținuți politici. întrucît însă 
guvernul nu a acceptat elibe
rarea unora dintre aceștia, ră
pitorii au venit cu noi propu
neri, înlocuind persoanele a 
căror eliberare este refuzată, 
cu altele. Noua listă avansa
tă de autorii răpirii vădește 
intenția acestora de a nu re
veni asupra numărului inițial 
reclamat.

„LUNOHOD 1
ȘI-A RELUAT ACTIVITATEA

O dată cu începerea unei 
noi zile selenare, laboratorul 
lunar autopropulsat ,,Luno- 
hod-l“ și-a reluat activitatea, 
anunță agenția TASS.

în noaptea de 8 ianuarie s-a 
.luat legătura prin radio cu 
lunamobilul, stabilinidu-se că 
sistemele de bord și aparatele 
științifice funcționează nor
mal. Astfel, a început realiza
rea programului stabilit pen
tru a treia zi selenară. în 
timpul ședinței de legătură 
prin radio, a fost deschis pa
noul bateriilor solare, apoi a- 
cestea au fost orientate spre

•EA VARȘOVIA a sosit o 
delegație de activiști ai Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Bujor Sion, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al 
P.M.U.P., face o vizită în schimb 
de experiență în R. P. Polonă. 
Vineri, delegația a avut o întîl- 
nire cu W. Beck, șeful biroului 
de presă al C.C. al P.M.U.P. și 
cu alți activiști de partid polo
nezi. 

Cheltuieli 
pentru armata colonială
• PRESA portugheză relevă 

că peste o treime din bugetul de 
stat al Portugaliei pe anul 1971 
este rezervată întreținerii for
țelor armate și aparatului res
pectiv. O parte apreciabilă a așa 
numitelor „alocații excepționa
le" va servi la acoperirea chel
tuielilor legate de înăbușirea 
mișcării de eliberare națională 
din Africa. în sfirșit, cheltuieli
le reclamate de apartenența 
’’ortugaliei la NATO au sporit 

t aproape o treime în actualul 
bugetar.

de ambele părți sînt contra
dictorii.

Autoritățile iordaniene au 
anunțat că persoane necunos
cute au pătruns în Uzina de 
fosfați de la Ruseifah, situată 
la 15 km. nord de Amman; și 
au plasat mai multe mine în 
interiorul instalațiilor. în co
municatul Ministerului iorda
nian de Interne se precizează 
că armata a luat măsuri pen
tru descoperirea minelor și a 
persoanelor care au întreprins 
această acțiune de sabotaj.

Pe de altă parte, într-un co
municat palestinian se arată 
că artilerie și tancuri aparți- 
nînd armatei iordaniene au 
deschis focul, în mai multe 
rînduri, asupra pozițiilor pa
lestiniene aflate în localitatea 
Um Errumman, la 40 km. 
nord de Amman.

venția celor două persoane din 
garda ambasadorului nu a avut 
nici un efect, deoarece răpitorii 
au reușit să-i imobilizeze. Mași
na ambasadorului a fost găsită 
mai tirziu, abandonată pe una 
din străzile orașului.

Ministerul de Externe al Marii 
Britanii a confirmat la Londra 
răpirea lui Geoffrey Jackson.

PROCESUL DE IA
MONTREAL

Au fost stabilite datele la 
care vor începe procesele in
tentate persoanelor acuzate de 
uciderea, în octombrie trecut, 
a ministrului muncii din gu
vernul provinciei Quebec, 
Pierre Laporte. Paul Rose, 
unul dintre inculpați, va fi a- 
dus în fața instanței la 25 ia
nuarie, iar fratele său, Jacques 
Rose, și ceilalți doi membri ai 
celulei Frontului pentru eli
berarea Quebec-ului, care l-au 
răpit pe fostul ministru (Fran
cis Simard și Bernard Lortie), 
la 8 februarie. In cursul an
chetei efectuate de poliție, cei 
patru au mărturisit, în cele 
din urmă, că sînt autorii asa
sinatului.

Soare și au fost conectate apa
ratele științifice. în comparti
mentul cu aparate, temperatu
ra este de plus 18 grade C, iar 
presiunea de 755 mm. coloană 
de mercur.

în perioada nopții selenare, 
23 decembrie 1970—7 ianuarie 
1971 — în timp ce lunohodul 
a staționat, cu el s-a luat le
gătura prin radio de trei ori 
pentru verificarea bunei func
ționări a aparatelor. Cu acest 
prilej, s-a stabilit că lunoho
dul a suportat bine condițiile 
celei de-a doua nopți pe Lună.

• NIKOLAI PODGORNÎI, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., va face o 
vizită oficială în Republica A- 
rabă Unită, la invitația preșe
dintelui R.A.U., Anwar Sadat, 
anunță agenția TASS.

Remaniere în Zambia
LUSAKA. — Președintele Re

publicii Zambia, care deține și 
funcția de șef al guvernului, a 
procedat vineri la o remaniere a 
cabinetului său. In baza unui de
cret prezidențial, a fost înființat 
Ministerul pentru problemele mi
niere și dezvoltării, în fruntea 
căruia a fost numit Humphrey 
Mulemba. Pe de altă parte, Mi
nisterul pentru problemele orien
tării naționale a fost desființat, 
iar titularul său, Justin Chimba, 
a fost numit ministru al comer
țului și industriei.

Protocol economic 
poiono-francez
• REPREZENTANȚII guver

nelor R. P. Polone și Franței 
au semnat, la Varșovia, protoco
lul cu privire Ia schimburile de 
mărfuri și colaborarea economi
că și industrială dintre cele 
două țări pe anul 1971. După 
cum menționează agenția P.A.P., 
noul protocol prevede liberali
zarea importurilor din Polonia 
și lărgirea unor contingente de 
mărfuri supuse încă restricții
lor.

Bolivia și cositorul
• ÎNTR-O convorbire cu un 

corespondent al agenției TASS, 
directorul companiei de stat bo- 
liviene pentru producția cosito
rului, Walter Menesez, a decla

Iarna în curs pare parcă mai capricioasă ca altădată. în timp ce pe Ia noi pînă mai ieri erau 
zile primăvăratice, pe alte meleaguri în Franța (Ia Grenoble în fotografia din stingă sus) 

iarna face adevărate ravagii.

Dramă pe stadionul Ibrox din Glasgow : 66 morji și 168 răniți. în timpul meciului de fotbal 
Rangers—Celtic s-a produs o busculadă : o balustradă de oțel s-a rupt. Sute de oameni au 
căzut de la zec: de metri. Premierul Ed. Heath a ordonat „o anchetă completă" asupra 

acestei catastrofe, precum și asupra stării stadioanelor britanice.
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rat că intrarea în funcțiune in 
această lună, la Vinto, a pri
mei mari întreprinderi producă
toare de cositor din Bolivia, va 
crea posibilitatea exportului u- 
nui metal de o puritate deose
bită, ceea ce va aduce țării un 
plus de venituri anuale de 3 
milioane dolari. Aceasta, a re
levat el, va întări independența 
politică și economică a Bolivici, 
a cărei principală bogăție o re
prezintă cositorul.

Salvat de... 
calculatorul electronic
• UN MARINAR .naufragiat, 

aflat singur pe un ponton des
prins de navă de un puternic 
uragan, a fost salvat cu ajuto
rul undi... calculator electronic/ 
Vizibilitatea extrem de redusă 
a făcut să eșueze toate tentati
vele de a găsi pontonul ce ră
tăcea în larg, la sute de mile de 
țărmul peninsulei sovietice. 
Kamceatka. Atunci s-a recurs 
la serviciile calculatorului în 
care au fost introduse date des
pre viteza și direcția vîntului și 
curenților.' Cu o extremă pre
cizie, mașina a stabilit coordo
natele pontonului în momentul 
dat. în acest mod, pontonul, pe 
care marinarul și-a petrecut 
șase zile în larg, a putut fi re
cuperat și remorcat de o navă 
de salvare.

W. Scheel 
va vizita Londra

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Republicii Federale a 
Germaniei, Walter Scheel, va 
face o vizită oficială în Marea 
Britanie, la începutul lunii fe
bruarie, la invitația șefului di
plomației engleze, Alec Douglas- 
Home, s-a anunțat oficial în ca
pitala britanică.

Realizări ale industriei 
din R.P. Chineză

Revista „Pekin Review" in
formează că, in R.P. Chineză, au 
fost îndeplinite sau depășite sar
cinile de plan pe 1970 atit în 
ceea ce privește valoarea pro
ducției totale a industriei, cit și 
producția la principalele produse 
industriale. Aceasta creează con
diții și mai favorabile pentru 
realizarea cu succes a celui 
de a’l 4-lea plan cincinal de dez
voltare a economiei naționale.

Se relevă, printre altele că pe
troliștii chinezi au înfăptuit sar
cinile celui de al treilea plan 
cincinal cu doi ani înainte de 
termen și au pus capăt teoriei că 
„China este săracă în rezerve de 
petrol". Ei au forat un mare nu
măr de puțuri și au descoperit 
noi bazine petrolifere. Aceasta a

Aderarea la Piața comună.
Consultări anglo-daneze

Geoffrey Rippon, ministru de 
stat Ia Foreign Office, negocia
torul principal al Marii Britanii 
la tratativele cu „cei șase", care 
face o vizită la Copenhaga, 
a fost primit vineri de primul 
ministru danez, Hilmar Bauns- 
gaard, și de Nyboe Andersen, 
ministrul economiei. Cu acest 
prilej au fost abordate o 
serie de probleme privind in
trarea Angliei și Danemarcei în 
Piața comună. în mod deosebit, 
discuțiile au fost concentrate a- 
supra exporturilor de produse a- 

CHILE. — Muncitorii de la 
o exploatare cupriferă ma- 
nifestîndu-și sprijinul față de 
politica președintelui Salva

dor Allende.

După cum s-a anunțat, în 
cursul acestei săptămîni 
a fost reluată activitatea 
„misiunii Jarring" privind 
soluționarea situației din O- 
rientul Apropiat. în imagine, 
diplomatul suedez Gunnar 
Jarring după o întîlnire cu 
secretarul general al O.N.U., 

U Thant.

mărit rezervele industriei petro
liere din China și a creat con
diții și mai favorabile pentru 
dezvoltarea ei intr-un ritm ra
pid.

Articolul relevă, de asemenea, 
contribuția geologilor la desco
perirea de noi zăcăminte de căr
bune și metale rare în provin
ciile situate la sud de fluviul 
Iangtze.

în procesul de producție, se 
arată in continuare, muncitorii 
au introdus numeroase inovații 
tehnice de inaltă eficacitate. Ast
fel, la Uzina de mașini unelte 
nr. 1 din Shenian, datorită ino
vațiilor tehnice, capacitatea de 
producție a fost de trei ori mai 
mare față de cea proiectată.

gricole daneze în Marea Brita
nie, în perioada de tranziție, so
licitate de Anglia pentru inte
grarea agriculturii sale la cea a 
Pieței comune. Pe de altă parte, 
Rippon și interlocutorii săi in
tenționează stabilirea unei pozi
ții comune anglo-daneze în ve
derea următoarelor runde de 
tratative cu C.E.E.

Aceasta este prima consultare 
anglo-daneză la nivel ministe
rial de Ia începerea tratativelor 
cu „cei șase".

RELAȚIILOR
ANGLO-CHINEZE

Adunarea festivă din aula Universității bucureștene 
consacrată aniversării victoriei revoluției cubaneze

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Marea Britanie a hotărît să ridice 
statutul reprezentantului său di
plomatic în R. P. Chineză, nu- 
mindu-1 pe John Denson, în pre
zent însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim Ia Pekin, în rangul de în
sărcinat cu afaceri titular, a 
anunțat vineri Foreign Office.

Această hotărîre, s-a declarat 
la Whitehall, „reflectă îmbună
tățirea constantă a relațiilor din
tre Marea Britanie și China". La 
Londra s-a făcut cunoscut, tot
odată, că ministrul de externe 
britanic, Alec Douglas Home, a 
informat despre decizia luată Mi
nisterul de Externe al R. P. Chi
neze.

DE CE

A DEMISIONAT 

SENATORUL 

McGOVERN ?
Agenția U.P.I. anunță că 

senatorul McGovern, a demi
sionat din funcția de președin
te al Comisiei pentru reforme 
a partidului democrat. Demi
sia este considerată la Wa
shington ca fiind primul pas 
al lui _McGovern spre a de
veni candidat al Partidului 
democrat Ia președinția S.U.A. 
De altfel, în declarația' făcută 
cu prilejul anunțării demisiei, 
McGovern a admis că ar pu
tea să-și prezinte la Conven
ția democrată candidatura la 
președinție.

Se reamintește că McGovern 
a candidat și în 1968 pentru a 
obține numirea Partidului de
mocrat în vederea alegerilor 
prezidențiale, dar Convenția 
din acel an l-a preferat pe Hu
bert Humphrey.

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

„Cruciada sepahilor"
• armata Învățătorilor iranieni porniți să InfrIngă 
ANALFABETISMUL • LOCUL BĂTĂLIEI: CELE 65 000 DE SATE

La Khatoum-Lar, în apropiere de Teheran, la Bagh-Abri- 
sham sau la Edg-Gcrd, în perimetrul Ispahanului, în micile 
sate iraniene, școlarii, în bluze albastre, așezați în bănci, ur
măresc, cu cartea pe genunchi, explicațiile învățătorilor. în 
Iran „învățătorii de țară", comunali, poartă uniformă maro
nie, cu o emblemă brodată în aur pe umeri : o carte deschisă, 
un spic de grîu pe un soare răsărind. O uniformă care nu a- 
parține nici unei arme, dar totuși o uniformă a unei armate, 
fără puști, „armata științei de carte".

Potrivit săptămînaluluî fran
cez L’EXPRESS — din care re
luăm pe scurt — această armată, 
venită din toate orașele țării și 
în special din Teheran, a pri
mit una din cele mai dificile 
misiuni : combaterea analfabetis
mului. Căci, în cea mai mare 
parte a celor 65 000 de sate ira
niene, dispersate pe înalte pla
touri sau în plin deșert, circu
lația cărților, civilizația moder
nă se află abia în faza de pio
nierat. Statistici, citate de perio
dicul francez, arată că în urmă 
cu patru ani, 70 la sută din ira
nienii trecuți de 13 ani nu știau 
să scrie, nici să citească.

O lege, datînd din anul 1952, 
a instituit obligativitatea școlii 
primare. Dar, lipsa creditelor, a 
cadrelor didactice și a localuri
lor a îngreunat aplicarea legii 
respective. în plus, învățătorii 
nu prea se grăbeau spre regiu
nile mai puțin dezvoltate : 76 
la sută dintre ei se consacrau 
copiilor din orașe, restul de 24 
la sută rămîneau să instruiască 
70 la sută din copiii risipiți pe o 
arie foarte ..dificil -de cuprins. în 
anul 1962, oficialitățile au hotă
rît să recurgă la măsuri de ex
cepție. Făcîndu-se apel la Mi

Ieri după amiază, în Aula U- 
niversității din București a avut 
loc, in organizarea Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România și a Comitetului 
Municipal București al U.T.C., 
o Adunare festivă consacrată 
celei de-a 12 a aniversări a vic
toriei revoluției cubaneze. La a- 
dunare au participat tineri 
muncitori și studenți din Capi
tală, studenți cubanezi și de 
alte naționalități, care învață in 
România.

Deschizînd adunarea, tovară
șul Ion Cociuba. secretar al Co
mitetului Municipal București al 
U.T.C., a salutat prezența la 
adunare a ambasadorului extra
ordinar și ministrului plenipo
tențiar al Republicii Cuba la 
București. Jesus Barreiros Gon
zales, și a celorlalți membri ai 
Ambasadei, a reprezentanților 
M.A.E. al României.

Din partea organizatorilor a- 
dunârii a luat cuvintul tovară
șul Mihai Stoica, vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.R., care, în 
numele tineretului și studenți
lor români, a adresat colegilor 
cubanezi prezchți la adunare, 
poporului și tineretului cubanez 
felicitări și un călduros salut 
prietenesc, de solidaritate in- 
ternaționalistă cu prilejul celei 
de-a 12-a aniversări a victoriei 
revoluției cubaneze — sărbătoa
re națională a Republicii Cuba.

Fvocind ziua cind. cu 12 ani 
in urmă, detașamentele armatei 
revoluționare de eliberare con
dusă de remarcabilul fiu al po
porului cubanez, comandantul 
Fidel Castro, intrau victorioase 
la Havana, răsturnind regimul 
antipopular al dictatorului Ba
tista, vorbitorul s-a referit apoi 
Ia eforturile depuse de poporul 
cubanez pentru înlăturarea stă
rii de subdezvoltare, șomaj și 
analfabetism moștenite. Măsuri
le adoptate de guvernul revolu
ționar. a arătat vorbitorul, prin
tre care înfăptuirea reformei a- 
grare și a cooperativizării agri
culturii, naționalizarea mijloace
lor de producție, trecerea la in
dustrializarea țării și la dezvol
tarea planificată a economiei, 
introducerea învățămîntuiui ge
neral gratuit și a asistenței sa
nitare gratuite, lichidarea anal
fabetismului, etc., au făcut ca 
Cuba să devină prima țară so
cialistă pe continentul ameri

nisterul apărării — care urma 
să furnizeze oameni — și la Mi
nisterul educației naționale — 
însărcinat cu pregătirea acesto
ra — a fost alcătuit un corp de 
cadre didactice special. Așa a 
luat naștere „armata științei de 
carte". Cei mai mulți dintre 
membrii acestei „armate" sînt 
bacalaureați, căzuți la admitere 
în universități, care n-au găsit 
o integrare în alte ramuri de 
activitate. După o perioadă de 

. circa trei ani, în serviciul statu
lui, băieții și fetele se pot ul
terior integra în cadrele secto
rului de învățămînt, fără nici o 
pregătire ulterioară și fără 
vreun concurs.

Primele rezultate au dat satis
facții. începînd cu 1963, în fie
care an o promoție de 10 000 
de tineri, denumiți „sepahis" 
(„soldați ai armatei științei de 
carte") încep pregătirea. Pe tim
pul a patru luni ei primesc o 
instrucție intensivă, accentuîn- 
du-se latura educației pedago
gice, în cadrul a 20 de centre de 
instruire. Pregătirea cere efor
turi deosebite, deoarece se a- 
preciază că învățămîntul rural 
în acest caz se deosebește de 
cel tradițional. Singurul impe

can. Aceste succese sînt cu atit 
mai importante cu cit ele au 
fost obținute in condițiile difici
le create de acțiunile agresive, 
de presiunile economice, politi
ce și militare ale imperialismu
lui. „Tineretul. întregul popor 
român, au urmării cu sentimen
te de profundă simpatie și soli
daritate lupta eroică pentru li
bertate a poporului frate cuba
nez, se bucură sincer de reali
zările notabile dobindite in cei 
12 ani de existentă cu adevărat 
independentă a Republicii Cuba, 
de progresele ei continui pe ca
lea construirii socialismului" — 
a spus tovarășul Mihail Stoica. 
In continuare, vorbitorul s-a re
ferit la relațiile existente intre 
tineretul din cele două țări, ia 
formele multiple pe care le cu
noaște dezvoltarea acestora, 
menționind intre altele partici
parea la marea campanie cuba
neză de recoltare și prelucrare 
a zahărului din anul trecut a 
brigăzii de tineri tehnicieni ro
mâni „23 August — România" 
(dintre care o parte se aflau in 
sală, printre participanții la a- 
dunarea festivă).

In continuare, în numele tine
rilor cubanezi care se pregătesc 
in țara noastră a luat cuvintul 
Heredio Puentes, student la In
stitutul de Petrol, Gaze șț Geo- 
logie din București, care,-t> pă 
ce a făcut un scurt istrjrc al 
luptei revoluționare a pv>porului 
cubanez intre asaltul cazărmii 
Moncada din 1953 și cucerirea 
Havanei la 1 ianuarie 1959, a 
evocat pe larg realizările noii 
societăți socialiste din Cuba și 
manevrele imperialiste de răs
turnare a regimului revoluțio
nar. Vorbitorul a relatat, de ase
menea, despre participarea ac
tivă a tineretului cubanez la în
treaga operă de construire a so
cialismului în țara sa. în înche
iere, Heredio Puentes a mulțu
mit U.A.S.R. și Comitetului Mu
nicipal București al U.T.C. pen
tru sprijinul acordat în organi
zarea Adunării festive.

După încheierea adunării, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
însuflețită, participanții au a- 
sistat la un program muzical 
prezentat de o orchestră a stu
denților cubanezi.

BAZIL ȘTEFAN

rativ este predarea uniformă 8 
limbii naționale : persana
Cursurile de sociologie rurală 
higiena, de popularizare a unoi 
norme științifice pentru practi
carea agriculturii pe care le ur. 
mează cursanții sînt de na
tură să răspundă numeroaseloi 
probleme cărora trebuie să lt 
facă față sepahii într-un sat - 
cine știe. unde — aceeași per 
soană, în același timp ca Invă 
țător, infirmier, judecător ș 
consilier tehnic.

Guvernul folosește lupta con 
tra analfabetismului și în alt' 
scopuri : pentru a sparge izola 
rea tradițională a satelor, pen 
tru a favoriza accentuarea par 
ticipării unui număr crescin 
de oameni la viața naționali 
Țăranii au obligația de a con 
strui școli — cu mijloace pro 
prii — și de a-și trimite copi 
la cursuri, pe unii dimineața, p 
alții seara, după terminare 
muncii : „Demarajul a fost foar 
te lent — explica Hossein Bc 
nai, directorul acestei armați 
Insă acum, autoritățile satelor n 
cer mult mai mulți sepahi dec 
le putem noi oferi. Si în sp< 
cial fete".

Aceste „mijloace de excepții 
nu pot singure să infrîngă ign< 
ranța, dacă efortul nu este pri 
lungit prin acțiuni de lung tei 
men — se apreciază la Tehera 
în primele șase luni se prede 
primele noțiuni pentru descifr; 
rea cuvintelor uzuale dintr- 
carte simplă. Mai rămîn circ 
doi ani pentru învățarea scrisi 
iui persan, o limbă dificilă, cai 
nu conține decît consoane 
unde trebuie să știi cuvînt 
înainte de a-1 putea citi. Pei 
tru a întregi cunoștințele pr 
mite, se consideră că este indi 
pensabil contactul permanent < 
lumea cărților, ca o fereast 
imensă spre civilizație și pr 
greș. Unul din principalele col 
diene din capitala iraniană 
început, în această intenție, ec 
tarea unei publicații bisăptăir 
nale, ca un supliment, intit 
lat „Rooze-no“, special destin 
elevilor absolvenți ai școlii 
aparținînd „cruciadei sepahiloi 
Cine parcurge regiunile rura 
se poate ușor convinge că , 
cest ziar este foarte căutat...

P. N,
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