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Preocupări actuale și de perspectivă

COMPETITIVITATEA

PROFESIA TA
Dacă vrei sâ lu
crezi în domeniul 
poștelor și teleco
municațiilor
— convorbire cu 
tov. ing. MIHAI 
BĂLÂNESCU, mi
nistrul poștelor și 
telecomunicațiilor

SUBINGINERUL
— la prima pro
moție
Posta paginii VIA
ȚA BATE LA UȘĂ

ACTUALITATEA 
PENTRU TINERET

• Ancheta noastră : 
Sandvișuri cu... 
indiferență ?

• Cronici : TV, Plas
tică, Muzicală

• Pentru timpul dv. 
liber

De la 
hotăririle 

Conferinței 
de alegeri 
la fapte

DUPĂ AFLAREA
SOLUȚIILOR,
pasul următor este

REALIZAREA LOR
Către sfîrșitul lifriii decembrie, conferința or

ganizației județene Argeș a U.T.C. încheia, in
tr-un colocviu cu pregnant caracter de lucru, 
o întreagă perioadă de realizări, și în același 
timp, o etapă de ample dezbateri în care au 
avut loc adunările și conferințele de dare de 
seamă și alegeri ale tuturor organizațiilor 
U.T.C. de pe cuprinsul j-udețului. Bilanțurile 
Cumulate treptat, la diferite nivele, ofereau, o 
dată cu aprofundate analize privind conținutul 
și modalitățile de lucru caracteristice activității 
complexe de organizație, și o serie.de propuneri 
care se recomandau ca niște soluții directe, re
feritoare la viitor.

Printre primele răspunsuri ce se impun a fi 
consemnate acum este acela că, pentru o seamă

de propuneri, însăși conferința județeană a 
constituit momentul rezolvării, bacă pentru 
unele cerințe și sugestii formulate în cuvîntul 
delegaților, includerea ca liotărîri în programul 
de activități a însemnat cel dintîi pas, pentru 
altele, implicînd intervenția și sprijinul unor 
factori din afara organizației, răspunsurile s-au 
dat pe loc, chiar în sală, cu sprijinul tovarășului 
GHEORGHE NASTASE, prim-secretar al Co
mitetului județean Argeș al P.C.R., prin pre
zența la lucrările conferinței a biroului și

ION TRONAC

(Continuare în pag. a V-a)

Incepind cu acest număr, 
o brigadă de reporteri ai 
ziarului nostru vă prezintă 
secvențe definitorii din 
munca și activitatea tine
rilor din întreprinderile in
dustriale și de pe șantierele 
de construcții, inițiative și' 
acțiuni ale organizațiilor 
U.T.C. menite să dea noi 
valențe contribuției pe care 
,inăra generație o aduce la 
înfăptuirea marilor obiecti
ve economice ale actualului 
cincinal. Astăzi, brigada 
„Scînteii tineretului" trans
mite din Ploiești :

SPORITĂ A

PRODUSELOR
• UPETROM — firmă clasată pe locul II în producția mondială de utilaj petrolier — nu și-a epuizat 
aspirațiile competitivității. • Participarea celor 1 750 de uteciști din uzină, nu doar o posibilitate 
de afirmare a propriilor posibilități, ci și o obligație de a contribui la ridicarea prestigiului între
prinderii. • Secretul succeselor : instalații cu înalte performanțe tehnice, rapiditate în execuție, recep
tivitate la comenzile beneficiarilor, sensibilitate în satisfacerea lor. «_„Cu ce te ocupi, tovarășe 
inginer"? titlul uneia dintre acțiunile inițiate de organizația U. T. C. în sprijinul producției. Nu e 
singura... • Nu e suficient să fabrici ; trebuie să știi și să vinzi.

STAN CONSTANTIN, secția 
sape-foraj. Este printre primii 
care autentifică nivelul calita
tiv ridicat al sapelor de foraj 

românești.

ION MAFTEI, rectificator, 
secretarul organizației U.T.C. 
nr. 23. Pe fiecare piesă, mar
ca pregătirii sale profesionale.

NAPOZ 
mecanică 
cei 1 750 
ai presti-

Lăcătușul STAN 
LEON, din secția 
II montaj. Unul din 
de uteciști, coautori 

giului firmei UPETROM.

Trecem pragul uzinei cu im
presia că știm dinainte ce ur

mează să întîlnim, sub cupola de 
sticlă a halelor, în curte, la stan
dul de probă. Sentimentul ni se 
pare de fiecare dată firesc. E 
prea familiară activitatea cons
tructorilor de utilaj petrolier pra
hoveni și prea cunoscută, cartea 
lor de vizită într-atît de cunoscu
tă, încît te și descumpănește gîn- 
dul că ai putea să furnizezi nou
tăți știute. Oricui ai vorbi despre 
Uzina 1 Mai-Ploiești, va revedea 
profilul impresionant al turlelor 
instalațiilor de foraj, 3 DH 250, 
F 320, 4 DH 315, 3 DH 400, își 
va aminti de pompele de noroi, 
de prevenitoarele de erupție, de
venite tradiționale. Pentru că a- 
ceastă uzină respirînd aromele 
cîmpurilor de țiței și-a configu
rat, de la un an la altul, funcțiile 
centrului de greutate în reali
zarea utilajului petrolier.

UPETROM — firmă aflată 
prin producția sa, pe locul II în 
lume — e astăzi un „nume". 
Vom fi înțeles așadar, de ce în 
locul unor eventuale relatări des
pre ce cuprinde nomenclatorul 
uzinei, unde și cum se execută 
diferite subansamble, am prefe
rat o altă temă, în deplină ac
tualitate pentru uzină, pentru în
treaga economie. „E bine că vă 
mîndriți cu locul fruntaș în pro
ducția mondială de utilaj petro
lier, dar acest prestigiu se cere 
consolidat printr-o muncă de ca
litate superioară" li se adresa 
constructorilor de mașini de la 
1 Mai secretarul general al par
tidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la încheierea re
centei vizite făcută în uzina lor. 
Un îndemn căruia ploieștenii îi 
pregătesc un răspuns la înălțimea 
așteptărilor. Un răspuns descifra
bil, un preludiu consistent pe ca
re îl constituie bogata experiență 
de pînă acum, definită în triun
ghiul : concepție — finalizare — 
perfecționare.

Demonstrația e făcută cursiv 
recurgînd la date simple alese 
pentru puterea lor de sugestie :

— In producția de utilaj petro
lier — ne declara inginerul Vic
tor Săvulescu, adjunct al Șefului 
Serviciului Proiectări — benefi
ciem de rezultatul activității de 
concepție, desfășurate în exclusi-

vitate de către specialiști români. 
Medaliile obținute la diferite tîr- 
guri internaționale reprezintă 
prin urmare, o notă bună dată 
cercetătorilor, proiectanților și 
realizatorilor instalațiilor. Efici
ența economică exprimată 
cursul de revenire la export, 
situează printre cele mai ridicate 
în construcția de mașini. Și în
suși faptul că utilajele noastre se 
livrează pe piața unde se exer
cită concurența unor țări foarte 
avansate în această privință, sub
liniază credem, îndeajuns, gra
dul de competitivitate al produ
selor românești.

Parcurgînd halele de producție, 
întîrziind în preajma utilajelor la 
locurile de muncă, printre plan
șetele proiectanților, acolo unde 
ideea oapătă prima întrupare ma
terială, poți să identifici o trăsă
tură esențială, poate cea mai ca
racteristică, tuturor compartimen-
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• FABRICA DE TRICOTAJF 

„ZIMBRUL" — prima uni
tate a industriei ușoare 
din județ.

• UZINA DE REPARAȚII 
AUTO-Suceava.

• DOUĂ COMBINATE 
ZOOTEHNICE — la Su
ceava și Verești.

• STAȚIA DE ANDEZIT- 
Dornișoara.

• UZINA DE UTILAJ SI 
PIESE DE SCHIMB-Suceu- 
va înscrie pentru prima 
oară județul pe harta me
talurgică a țării.N. UDROIU

I. CHIRIC
Foto : O. PLECAN

(Continuare în pag. a V-a) Trepte de afirmare a tineretului sucevean

VIAȚA MUZICALĂ 
ilEȘEÂNĂ

PERFORMANTELE
PUBLICULUI
SPECTATOR

Orchestra compusă din stu- 
denți ai Conservatorului 
„George Enescu

CUM VA FORMAȚI DISCIPOLII ?

univ. dr. docent
JEAN LIVESQU,
membru corespondent

al Academiei, 
rector al Universității — București

EXPERIENȚA DASCĂLULUI 
SE ÎNTÎLNEȘTE CU RECEP
TIVITATEA STUDENTULUI

— Tovarășe rector, am 
discutat de-a lungul mai 
multor ’’'mini, avind 

-‘cm ’log cu-
•’ des- 

-liza

ideal, ori aproape ideal, 
raportul profesor-student. 
Intenționăm, in final, să 
sintetizăm, cu concursul 
domniei voastre, aspecte

care ar defini acest 
port.

— în mod cert, nu poate 
vorba decit de un raport 
colaborare bazat pe un ; 
comun, chiar dacă dintre

ra- mult

î fi 
de 

scop 
cei

doi parteneri unul mai 
și altul mai mult favorizează 
ciți.va ani buni contactul pro- 
fesor-student, s-ar numi, sinte
tic, devenirea ca specialiști a 
unei generații. Mi se pare re-

marcabil faptul că cei doi poli 
ai acestui raport sînt interesați 
cu deosebire să faciliteze, din 
punctul fiecăruia de vedere, o 
colaborare în sensul ideal, ne
tezind eventualele asperități 
care se pot ivi într-o activita
te ce întîlnește vîrste diferite.

Din moment ce acest dat e- 
xistă, — dorința comună de a 
realiza o îndatorire comună — 
înseamnă că în desfășurarea 
vieții universitare noi trebuie 
să lucrăm mai ales asupra în
cărcăturii cu care partenerii vin 
unul spre celălalt pe traseul co-

Ar fi crezut oare melomanul 
din stal, spectator al unui obiș
nuit concert săptămînal dat de 
Orchestra Simfonică a Filarmo
nicii de Stat din Iași că,. într-un 
interval de numai cîțiva ani, 
imensa sală va deveni neîncăpă
toare, că tineretul va primi ma
nifestările simfonice ca pe adevă
rate evenimente din viața orașu
lui, că execuțiile colectivului ar
tistic vor fi răsplătite din ce în 
ce mai des cu calificativul de 
ireproșabile ? Clipele, de neplă
cută amintire, trebuie să ne 
revină, totuși, cu severitate, 
pe ecranul memoriei înttucît, 
prin contrastul pe care îl creea
ză cu situația de azi, consti
tuie rețete eficace spre remedie
rea unor stări de fapt asemănă
toare care, din păcate, mai pot 
fi întîlnite și nu numai „pe ici 
pe colo“.

Viața muzicală a lașului su
portă astfel consecințele fluxului 
de vitalitate, de împrospătare cu 
cadre talentate, abia ieșite de pe 
porțile Conservatorului „George 
Enescu". Interesul sporit al stu
denților ieșeni pentru valorile 
muzicii simfonice este subliniat

Convorbire realizată de
LUCKEȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a lV-a)

GH. P. ANGELESCU

(Continuare in pag. a V-a)

ÎNDRĂZNELI
VECHI

de PETRU POPESCU

Am băgat de seamă mai demult, întîi cu mirare, apoi 
cu tot mai mare tristețe, (în discuții cu studenți, cu cititori, 
și chiar cu confrați), cit de vagă e ideea pe care o avem 
despre modernism, dar mai ales... cît de puțin cunoaștem 
modernismul românesc 1

Personal, fiind un realist, n-aș prea fi afectat de această 
situație, dacă, citind presa literară și cărțile de debut n-aș 
băga de seamă cît de perceptivi sînt unii autori tineri la 
diverse experiențe formale, cele mai multe de aspect „mo
dernist" și de import. O mulțime de metode și de doctrine, 
nevăzute cu ochii noștri, necitite cum trebuie, auzite în sa
loane literare, filtrate prin traducerile fragmentare din 
presă (cine nu știe că Secolul XX, cu fiecare număr al său, 
creează, pe lîngă nenumăratele efecte pozitive ale unei ex
celente reviste de cultură, și un val de mimetism prea evi
dent), ghicite, închipuite, inundă poezia de debut, proza 
de debut, și chiar critica pe care o practică unii analiști 
mai slabi de înger. Invenții străine dintre cele mai naive, 
noutăți vechi, uneori pure scamatorii își găsesc terenul și 
adepții, unde? într-o cultură care, de fapt, a trecut demult 
prin toate acestea, pentru că în unele cazuri le-a inventat 
chiar ea.

Acum cîțiva ani, niște tineri poeți (dintre care unii au e- 
voluat remarcabil de atunci încoace) declarau că practică 
suprarealismul, chiar vorbeau de un neo-suprarealism. Ci
tit, acest neo-suprarealism arăta foarte ciudat : era „aca
demic" pînă la stîngăcie (unde e spontaneitatea percutantă, 
oralitatea, trăirea publică, și toate celelalte forme de „au
tentificare" ale suprarealismului adevărat?), și în loc să 
fie practicat de oameni hiper-inteligenfi și cultivați care 
s-au plictisit de cultura de cabinet era în majoritate rodul 
unor tineri onești și talentați poate, dar sigur autodidacți 
și semidocți. Orientarea a pîlpîit nițel și s-a stins. Ceea ce 
interesează e sursa ei : ea a apărut ca o mișcare de com
pensație, tinerii în chestiune încercînd să practice ei înșiși 
ceea ce nu reușiseră să cunoască destul la școală, la facul
tate, ori prin exegeză și istorie literară. Descoperiseră și 
ei, tardiv și inutil, praful de pușcă. O bună cunoaștere a 
fenomenului suprarealist ar fi evitat această irosire de e- 
nergie.

La urma urmei, e foarte bine că un autor vrea să facă 
experiențe, mai ales cînd e tînăr, și nimeni nu moare dintr-o

J (Continuare in pag. a IV-a) §
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PRIMELE ACȚIUNI ALE 
ANULUI 71
Primii secretari a doua 
comitete județene U.T.C. 
ne informează despre :

OAMENI Șl FAPTE

„Oameni și fapte", „Meseria
— brățară de aur" sirii două 
cicluri in care sînt cuprinse ac
țiunile organizate pentru elevii 
din liceele și școlile profesio
nale ale județului Vrancea. De 
la tovarășul COSTICA STOICA 
am aflat că in prezent se stabi
lesc la niveul orașelor acțiunile 
din cadrul concursului „Să ne 
cunoaștem locurile natale", De
cada cărții pentru tineret. Ter
minarea vacanței va fi marcată 
de ciclul „Jurnalul marilor zi
le" Consemnăm, între altele, 
concursul ștafetă „Pe un picior 
de plai", schimbul de experien
ță și consfătuirea tinerilor me
canizatori din zootehnie, între
cerile sportive la trîntă, halte
re, șah, tenis de mâsă din ca
drul cupei mecanizatorilor.

Tn prima jumătate a lunii fe
bruarie la Adjud și Focșani va 
avea Ioc simpozionul „Tinere
tul participă activ la lupta 
condusă de P.C.R. pentru elibe
rare națională și socială". La 
simnozion se vor prezenta as
pecte din activitatea tineretului 
vrîncean. existente în arhive.

„JUDEȚUL CLUJ PE COORDO
NATE CONTEMPORANE"

Am început cu această acțiune, 
pentru că este de fapt o sinteză 
a acțiunilor ce se întreprind și 
pe care le-am aflat de la tova
rășul CONSTANTIN CHIRILA. 
în cadrul acestui concurs, foto
grafii se vor întrece să surprin
dă imagini ale Clujului contem
poran. Acțiunea este organizată 
în colaborare cu Comitetul ju
dețean pentru cultură și artă 
Tot cu această colaborare s-a 
organizat cea de a Vl-a Expo
ziție bienală de artă plastică a 
artiștilor amatori de la orașe și 
sate, și cel de-al X-lea Concurs 
ărtistic al formațiilor muzicale 
și coregrafice de amatori din 
județ.

Cu toate că primăvara se află 
încă departe, la Cluj se pregă
tește deja tradiționalul Festival 
„Primăvara studențească" dedi
cat semicentenarului partidului. 
Alte forțe se ocupă de Festiva
lurile - concurs de muzică u- 
șoară care vor avea loc la Cluj, 
Turda și Gljgfla.

EXPOZIȚIE CONSA
CRATĂ UNIRII

în intervalul 19—24 ianuarie, 
Muzeul Tattarescu (str. Domnița 
Anastasia nr, 7, sector 6, tele
fon. 14 10 06) organizează o săptă- 
mînă consacrată aniversării U- 
nirii principatelor, realizată 
printr-o serie de lecții deschise, 
susținute de către cadrele spe
cializate ale muzeului. în cadrul 
lor se va evoca, pe baza unor 
documente de epocă (stampe, 
scrisori, picturi etc), importanța 
și semnificația evenimentului. 
Aceste~Tecții deschise se adre
sează în special tineretului, ele
vilor, care le vor putea audia și 
in grupuri organizate, între orele 
10—18, în incinta muzeului.

C. R. C.

15—20 minute. Mai este de adă
ugat și faptul că solicitărilor li 
se răspunde uneori de către 
personalul recepției cu rezerve 
și cîteodată cu agasare. Pe de 
altă parte la ora prînzului spa
țiul afectat servirii mesei este 
insuficient. Se folosește o singură 
sală, mică, care se aglomerea
ză repede, în timp ce o alia, 
mult mai spațioasă, stă pustie, 
(sau populată doar de cîțiva „o- 
bișnuiți" ai casei). Șeful de sa
lă, Ion Bucur, motiva acest lu
cru prin lipsa personalului. 
Ceea ce nu ne-a fost confirmat 
nici de ospătarii aflați in servi
ciu la ora aceea și oricum — 
să recunoaștem — nu cadrează 
cu firma și faima casei. Ni s-a 
părut în general nefiresc mo
dul în care sînt tratați o serie 
de clienți cazați în clădirea ve
che a hotelului. Cu atit mai 
mult cu cit e vorba de aceeași 
instituție, ale cărei servicii, in
diferent de factura lor, se cu
vin să fie, peste tot, ireproșabi
le.

A. BÂRSAN

La hotelul „Carpați" 
OSPITALITATE DIVER
SIFICATĂ ?

Hotelul „Carpați" din Brașov 
este cunoscut ca o gazdă deo
sebit de primitoare. Oaspeții lui 
sînt tratați în general cu soli
citudine, ceea ce apare perfect 
firesc dacă ținem seama de 
renumele și... tarifele sale.

Am locuit între 5—7 ianuarie 
la „Carpați". M-am gîndit să fo
losesc intervalul și pentru a e- 
fectua un test asupra modului 
în care funcționează serviciile 
hotelului în general. Primind o 
cameră (605) în aripa veche a 
hotelului, am fost surprins ob
servând că anumite obiecte ele
mentare de confort (lampă de 
noptieră. un scaun) lipseau. 
Surprinderea mea a crescut 
constatînd că celor cazați la e- 
tajele 6—8 li se aplică un tra
tament diferențiat. Solicitînd 
dejunul în cameră am înlilnit 
prima dificultate : nu numai 
că legătura telefonică cu restau
rantul este imposibil de stabi
lit, dar și celelalte servicii in
dicate pe discul telefonului (re
cepție, informații, cameristă) 
nu funcționează. Cu alte cuvin
te telefoanele sînt Ia fel în toa
te camerele, dar serviciile, nu I 
In aceste condiții ești obligat să 
te deplasezi personal la parter, 
unde se află recepția. Numai că. 
datorită funcționării dfitli sin
gur lift (celălalt stă, inexplica
bil, zi și noapte) îți sînt nece
sare, contind și timpul afectat 
de întoarcerea in cameră, circ»

cretarul comitetului de organi
zare ne-a spus :

— La sesiunea care este dedi
cată Congresului U.T.C., vor lua 
parte cercetători din institutul 
departamental, cadre didactice 
de la catedrele de specialitate 
din institute de invățămint su
perior. ingineri din marile u- 
zine- siderurgice din tară. Lu
crările științifice ce vor fi pre
zentate in cadrul a,6 secții a- 
bordează problematica legată 
strîns de sarcinile actuale și de 
perspectivă ale industriei me
talurgice • obținerea de noi pro
duse cu caracteristici superioare, 
îmbunătățirea calității produse
lor și tehnologiilor, reducerea 
consumurilor specifice, valorifi
carea superioară a bazei de ma
terii nrime.

— Cu ce se vor prezenta ti
nerii cercetători din ICEM ?

— Dintre cele 98 de comuni
cări științifice care se vor pre
zenta in cadrul sesiunii.-- 56 a- 
narțin tinerilor noștri specia
liști. Fără să exagerăm, pot 
să vă spun că toate lucrările 
care le vom prezenta sint de 
foarte ridicat nivel științific 
tehnic. Ele aduc contribuții 
semnate la rezolvarea unor 
blerhe de mare actualitate 
tru producția metalurgică 
tara noastră.

— Dar tinerii specialiști 
producție ?

— Aș vrea să vă dau numai 
două exemple ilustrative pen
tru legătura extrem de strinsă 
între temele abordate și pro
blemele concrete ale producției : 
la Combinatul Siderurgic Ga
lați au fost abordate aspecte ale 
controlului rapid al calității o- 
țelului elaborat în convertizor, 
iar la Uzina de fier Vlăhița a 
fost pus la punct un procedeu 
de fabricare — pentru prima 
dată în tara noastră — a fonte
lor feritice în furnal.

PETRE JUNIE

zbor de la Alger la Bruxelles 
(2 000 km) și altul de la Roma 
la Copenhaga. I’e asemenea dis
tanțe păsările ating 60—70 km pe 
oră și străbat cite 1 000 km pe zi. 
Pe distanțe 
atinge între 
Ca record 
noștri poate 
rul de 770 km 
(Polonia) la București.

Azi, mîine și poimîine în sala 
din strada Brezoianu nr. 23—25 
este deschisă partea a doua a 
expoziției, în care sînt prezen
tați circa 250 de porumbei orna
mentali aparținînd celor aproape 
50 de specii existente Ia noi, pre
cum și un număr de canari și 
papagali (spre delectarea mai a- 
les, a copiilor).

scurte porumbelul 
100—120 km pe oră. 
pentru crescătorii 
fi considerat zbo- 

de Ia Przemysl

A. B.

pe 
un 
și 

în-
pro- 
pen- 

din
din

PORUMBEI

OLIMPIADA TÎNĂRU- 
LUI MECANIZATOR

• ÎN ZILELE de 16, 17 și 18 
ianuarie a avut loc consfătuirea 
tinerilor mecanizatori din jude
țul Brăila. Organizată de comi
tetul județean U.T.C. și între
prinderea județeană de mecani
zare a agriculturii, ea a prilejuit 
o interesantă dezbatere a proble
melor majore legate de munca 
și viața tinerilor mecanizatori, a 
permis generalizarea celor mai 
valoroase metode folosite în sco
pul obținerii unor recolte bogate. 
Cu această ocazie a avut loc și 
finala pe județ a Olimpiadei ti
nerilor mecanizatori. Pe primul 
loc s-a clasat Ștefan Avram de 
la S.M.A. ..1 Mai" Brăila, iar pe 
locul II și III Vilcu Zamfir de 
la S.M.A. Viziru și Alexandru 
Maimăduc de la S.M.A. Făurei. 
Tot in cadrul acestei acțiuni, in 
ziua de 18 ianuarie, 40 de meca
nizatori fruntași au plecat într-o 
excursie la București pentru 
vizita Uzina „Semănătoarea".

LAURIAN PODEANU

a

A. VELEA

Numeroase sînt acțiunile ini
țiate de către organizațiile 
U.T.C.din județul Constanța in 
cinstea semicentenarului parti
dului și a Congresului al IX-lea 
al U.T.C. între acestea.Valențele 
orașului, concurs rezervat celor 
7 orașe din județ și municipiului 
Constanta, polarizează de cîteva 
săptămîni atenția tinerilor. Zile
le trecute, la Hirșova s-a dispu
tat întrecerea intre echipajele 

orașului gazdă și ale orașu
lui Năvodari, Seriile de în
trebări; vizînd dezvoltarea e- 
conomică, socială și cultu
rală a orașului Hirșova, tradi
țiile locurilor au solicitat cu
noașterea realităților, investiga
rea multor documente ce atestă 
existența de peste 800 de ani a 
orașului de pe malul drept al 
Danubrtilui, ritmurile saleitrialbe 
de dezvoltare in anii puterii 
populare. A cîștigat echipajul 
orașului gazdă alcătuit din prof. 
Teodor Popescu, asistenta Maria 
Mihai, muncitoarea Tiuea Mdrtoe 
și elevii Cornelia Petrianu și 
Gheorghe Ceaușu

în încheierea disputei eu me
tronom, s-a desfășurat concursul 
„Tinere speranțe" la muzică 
ușoară. muzică populară și 
recitatori.

G. F.

CUMINȚENIA
RUTINEI

CRONICI

PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) . București (orele 9 ; 11 15 •
13.30: 10,30; 18.45; 21).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Festival (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 13.30: 21), Victoria (orele
9; 11.15; 13.30; 16; 18,30; 20,45).

CÎNTECELE Mării : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15: 13,30; 
16: 18.30: 20 45).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER : 
rulează la Capitol (orele 8,30: 11: 
13.30: 16: 18.30: 21).

ȘARADA ■ rulează la Flamura 
(orele 9; 11.1»; ie; 18,15; 20.30),
Gloria (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18.30: 20.30).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Favorit (orele 9,15: 11,30; 
13.45. 16; 13.15; 20.30). Feroviar (o- 
rele 9: 11,15; 13.30: 16: 18.30;
20,45), Melodia (orele 9: 11,15: 
13.36: 16: 18.30; 20.45).

B. D. INTRA tN ACȚIUNE : 
rulează la Contrai (orele 8.30; 11; 
13.30; 16: 18,30; 21). Grivlta (orele 
9.30; 12: 15: 17.30: 20). Aurora (li
rele 9.30: 12; 15.15; 17.46: 20.15).
Tomis (orele 9,30: 12; 15,15; 17,45;
20.15) .

OROLOGIUL KREMLINULUI : 
rulează la Lumina (orele 18,15; 
20.30).

MAYERLING : rulează la Lu
mina (orele 9.30—15 în continuare).

AMINTIRI BUCUREȘTENE ; 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

URSUI. ȘI PĂPUȘĂ : rulează 
la Excelsior (orele 9,15; 11,30;
13.45; 16; 18,15; 20,30). Modern (o- 
rele 9: 11.15; 13.30, 16: 18.15; 20,30).

VAGABONDUL : rulează la în
frățirea (orele 9—12.15 în continua
re; 15,30: 19). Progresul (orele 9.15; 
12,30; 16; 19.30). Arta (orele 9; 
12.30; 16; 19,30).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Buzeștf (ora 15,30).

ULTIMA VACANTA : rulează la 
Buzești (orele 18: 20,30).

OMUL DIN SIERRA ; rulează la 
Dacia (orele 8,45—20 în conti
nuare).

POMUL DE CRĂCIUN ; rulează 
la Bucegi (orele 15.30; 18 : 20,30), 
Floreasca (orele ts; 17,15). Miorița 
(orele 10; 12.30; 15: 17.30; 20).

CRIMA ȘI PEDEAPSA : rulea
ză la Floreasca (ora 19,30).

călugărita din monza : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18; 
20.15).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18: 20,15).

„Z" : rulează la Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,30).

RĂZBUNAREA SFINTULUT : 
rulează lâ Ferentari (orele 15.30; 
17,45; 20), Vitan (orele 11; 15,30: 18; 
20.15).

ÎN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE: 
rulează la Ciulești (orele 15,30; 
18; 20.36).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la Cotrocenl (oră 13,45).

UNGHIUL DE CĂDERE : rulea
ză la Cotroceni (ora t5,36).

CAPCANA : rulează la Pacea 
(orele 18; 26).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Pacea (ora 16).

ȘOIMII : rulează la Viitorul 
(ora 20).

HTBERNATUS ; rulează la Vii
torul (orele 16; 18).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII • rulează 
la Crîngași (orele 15.30: 18: 20.15).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Moșilor (orele 15,45: 18).

PRIMUL CURIER • rulează la 
Moșilor (ora 20 15).

CADAVRUL VIU : rulează Ia 
Popular (ora 19,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ ; ru
lează la Popular (orele 15; 17,15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
lează la Munca (orele 16: 18; 20).

VÎNATOAREA DE VRĂJITOA
RE : rulează la Cosmos (orele 
15.30; 18; 20 15).

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează Ia Flacăra (orele 15.30; 17,45: 
20).

FEMEIA SA SE TEAMA DE 
BĂRBAT : rulează la Rahova (o- 
rele 15,30: 18: 20.15).

EVGHENI ONEGHIN : rulează 
la Cinemateca — Union (orele 
10.30: 12,30: 14.30).

ÎN DRUM SPRE MAROC : ru
lează la Cinemateca — Union 
(ora 9).

HELLZA POPPIN rulează la 
Cinemateca — Union (orele 16.30; 
18.45).

TTNĂRUL TORLESS : rulează
la Cinemateca — Union fora 21).
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Opera Română : CARMEN —
ora 19.30; Teatrul de Operetă : 
VOIEVODUL ȚIGANILOR — ora 
19,30: Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : REGELE 
LE AR — ora 20; (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20; 
Teatrul de Comedie : CHER AN
TOINE — ora 20: Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): IUBTRE PENTRU IUBIRE 
— ora 20: (Sala Studio) : GLUGA 
PE OCHI - ora 20: Teatrul „C. 
Tahăse" (Sala Savoy) : MICUL 
INFERN - ora 19,30; (Calea Vic
toriei) : SONATUL LUNII — ora 
19.30: Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : ADIO CHARLIE — 
ora 19.30: (Sala Studio) : NĂZ
DRĂVANUL OCCIDENTULUI - 
ora 20: Teatrul Giulești : COME
DIE CU OLTENI — ora 19.30: 
Teatrul ,,I0n Creangă": PRESTI
GIOASA LOREDANA — ora 9.30; 
Studioul I.A.T.C. • DIAVOLUL
ALB — ora 20: Teatrul Evreiesc 
de Stat : CÎNTECUL POPULAR 
EVREIESC — ora 18: Teatrul
„Țăndărică" (Calea Victoriei) ! O 
POVESTE CU CÎNTEC — ora 17; 
(Str. Academiei) : CĂLUȚUL CO
COȘAT — ora 17; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : FETELE DIDINEI — 
ora 19.30; Circul , Globus" : ARE
NA TINEREȚII - ora 19,30: Tea. 
trill de Stat — Ploiești (la Tea
trul Mic) : O FAMILIE ÎNDO
LIATA — ora 20.
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• 10.00—11,00 Teleșeoală • 18,00 
Deschiderea emisiunii : Ateneu — 
emisiune de actualitate muzicală 
• 18,30 Brățara de aur — emlsiu- 
ne-concurs organizată în colabo
rare cu C.C. ăl U.T.C. • 19.15 Pu
blicitate • 19,20 1001 de seri — e- 
misiune nentru cei mici • 19.30 
Telejurnalul de seară • 20.00 Ro
mânia '71 « 20.30 Seară de teatru : 
„Prețul" de Arthur Miller • 22.15 
în ritm de dans... cu orchestra 
Valențiu Grigorescu « 22,35 Te
lejurnalul de noapte • 22.50 în
chiderea emisiunii.

PRIMA SESIUNE DE 
COMUNICĂRI A TINE
RILOR SPECIALIST!
DIN METALURGIE

între 4 și 6 februarie se vor 
desfășura la Institutul Politeh
nic București lucrările primei 
Sesiuni naționale de comunicări 
științifice a tinerilor cercetători 
din metalurgie Acțiunea, orga
nizată de Ministerul Metalur
giei. Comitetul Central U.T.C. și 
Institutul de cercetări metalur
gice. va prilejui un schimb de 
opinii asupra celor mai actuale 
probleme de cercetare din in
dustria metalurgică.

în legătură cu aceasta, ing. 
Mircea ALEXANDRESCU. șeful 
serviciului tehnic din ICEM. se-• •••••

Vizitînd, zilele trecute, institu
țiile universitare din Craiova și 
Timișoara și avînd mai mult de 
lucru în diferitele lor sedii, am 
simțit, în mod firesc, nevoia să 
iau o gustare, să beau o ceașcă 
de cafea. Am căutat zadarnic, 
însă, un bufet sau o tonetă cu 
gustări și răcoritoare, amplasate 
eventual în localurile respective, 
la dispoziția miilor de studenți 
care frecventează cotidian facul
tățile din Craiova și Timișoara.

La Timișoara, spre exemplu, 
în localurile I.M.F., Institutului 
Agronomic, ale Facultăților de 
chimie industrială și electroteh
nică, la sediul Institutului Poli
tehnic și la Institutul Pedagogic 
nu există sub. nici o formă, po
sibilitatea ca studenții să ser
vească o gustare, o cafea sau o 
băutură răcoritoare. Am discu
tat cu circa 20 de studenți și 
studente, care mi-au spus că. în 
pauze, sînt obligați ' să alerge la 
unitățile alimentare din apro
piere.

De aici, nenumărate întârzieri 
la cursuri și seminalii, observații 
primite de unii studenți pentru 
că mănincă în timpul orelor,

S-a deschis în Capitală cea 
de-a doua expoziție națională de 
colurabofilie. Un eveniment pen
tru cei 3 000 de crescători de po
rumbei din țara noastră, dar și 
pentru public, a cărui afluență 
depășește orice așteptări. In pri
mele două zile au fost expuși 
240 de porumbei călători (stan
dard și sportivi — după termi
nologia specialiștilor). Despre ei 
cîteva amănunte, oferite de tov. 
CONSTANTIN VÎLCU. vicepre
ședinte al Uniunii columbofile 
din România (și primul arbitru 
român invitat în străinătate — 
la Londra, la o expoziție națio
nală) : Porumbelul călător este 
o specie creată de om la începu
tul secolului trecut. Țara cu cei 
mai mulți crescători : Belgia, un
de lansările lor au devenit un 
sport național pentru cei 300 000 
de columbofili. Din 2 în 2 ani 
au Ioc Olimpiade (in 1971 între 
11. și 13 februarie), de fapt ex
poziții unde sînt prezentate cele 
mai reușite exemplare. Ele se țin 
numai iarna, iar concursurile nu
mai în anotimpurile calde. Uni
unea noastră columbofilă care 
s-a afiliat abia acum doi ani la 
Federația internațională va par
ticipa pentru prima dată Ia O- 
limpiadă.

Nu există pînă azi nici o ex
plicație științifică satisfăcătoare 
asupra capacității de orientare a 
porumbeilor călători.

Ca recorduri

• DUMINICA 17 ianuarie s-a 
desfășurat în sala de spectacole 
a casei de cultură din orașul 
Costești-Argeș, faza județeană a 
Olimpiadei mecanizatorului. Fi
nala a aliniat la start 33 de re
prezentanți ai celor 1 300 de par- 
ticipanți din stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii, între
prinderile agricole de stat ale 
județului. Ciștigătorii : locul I, 
Barbu Dumitru, de la I.A.S. 
Leordeni, locul II Tănase Gh. de 
la S.M.A. Miroși, locul III <i. 
Ilie ‘ ‘ - - - -de la I.A.S. Izvoru.

CĂTĂLIN ALEXIU

•
de 1 ..........
dreni s-a desfășurat, in zilele del 
16 și 17 ianuarie, faza pe jude
țul Galați a Olimpiadei tinerilor 
mecanizatori. Dintre cei 30 de 
concurenți desemnați dintre cei 
mai buni participanți la fazele 
pe secțiile de mecanizare juriul 
u acordat locul T lui Ionel Mis
treții. de Ia S.M.A. Tecuci, lo
cul II lui Florea ~ "
aceeași S.M.A. și 
Mihai Bărdășan, 
Tulucești.

Ziua a doua a __ ________
consfătuirii cu tema : „Sarcinile 
ce revin organizațiilor U.T.C. 
din S.M.A. și I.A.S. pentru mo
bilizarea tinerilor la realizarea 
sarcinilor dc producție, ridicarea 
calificării și întărirea disciplinei 
în muncă".

Săptămîna expirată a marcat 
reintrarea Televiziunii în ru
tina sa — cînd mai bună, cînd 
mai rea. cum se întîmplă. E o 
rutină întemeiată pe fireasca 
nevoie de sistematizare a ori
cărei activități umane, o ruti
nă fixată în rubrici, tabieturi 
ale fiecărei zile, dar și în des
tule prejudecăți ; o rutină care 
oferă telespectatorului cel mult 
surpriza unor evenimente cît 
de cît deosebite doar in cadrul 
ei — adică în interiorul rubrici
lor sau al tabietului zilei res
pective • luni poți avea o sur
priză la serial sau la „Steaua 
fără nume", marți o surpriză la 
„Seara de teatru", miercuri la 
..Telecinemateca" și așa mai de
parte, niciodată o marțe deose
bită ca structură de marțea tre
cută, foarte rar o vinere cum 
n-a mai fost pe micul ecran. 
Nu, sigur că nu pledez pentru 
crearea unui haos absolut în 
programe, dar cineva parcă tot 
ar trebui să aibă în vedere că 
oamenii aceștia care se așează 
în fața televizorului in fiecare 
seară au în fiecare zi 
program de la 7 la 3, fac în fie
care zi cam aceleași mișcări fi
zice sau intelectuale, se înghe
suie cam la aceleași ore in ace
leași autobuze— intr-un cuvînt 
sînt înrolați ei înșiși 
rutină, peste care se 
rutina televiziunii...

L-ați văzut, marți 
Adrian Rădulescu — eroul 
„Vilegiatura" ? Era exact teles
pectatorul pe care vi-1 descriu 
mai sus, nu tînăr întrutotul 
obișnuit și fără de păcate into-

același

în cite o 
adaugă și

seara, pe 
din

lerabile, un exemplar „băiat cu
minte" pe care tocmai rutina 
propriei existențe îl făcea vul
nerabil chiar de la primul con- 
tact cu neobișnuitul, cu insoli
tul. Nu zic că o seînteie de fan
tezie la serviciul de programe 
al Televiziunii ar trebui să ur
mărească un efect similar, dar 
o vaccinare în masă parcă tot 
ar fi din cînd în cînd utilă...

Sigur că filmul lui Stoiciu și 
Blaier — pe care televiziunea 
l-a prezentat marți la rubrica : 
„Seară de teatru T.V." 1 — me
rită să fie discutat însă în a- 
fara contextului de mai sus, ca 
o lucrare artistică de sine stă
tătoare. Nedumerirea iscată de 
prezentarea sa drept teatru îmi 
pare neesențială și poate nici 
n-aș fi pomenit-o dacă n-ar 
avea un sîmbure amuzant : o 
întreagă discuție despre „speci
fic". despre „telegenie" și toate 
celelalte a fost provocată de 
simpla abilitate a celor doi au
tori care — bătînd la ușa redac
ției de teatru — au ocolit biro
craticele și întortochiatele căi 
prin care și la Televiziune 
naște un film 1 Așadar un film. 
Un film de televiziune 
mensiuni, nu ca mijloace 
expresie — reluînd o temă 
dragită de Stoiciu. și Blaier 
de la debutul cuplului lor 
„Diminețile unui băiat cuminte". ■ 
Aceeași neîmpăcare cu sine a 
„băiatului cuminte", același șoc 
la întilnirea cu neobișnuitul, nu
mai că — din păcate — de astă 
dată neobișnuitul nu mai e în
truchipat de viața dinamică a 
unul șantier — soluție oricum 
puțin originală — ci doar de un 
tînăr mai mult zănatic decît 
„un ins a cărui condiție spiri
tuală este atît de explozivă in

se
ca di- 

de 
in- 

încă 
cu

cit starea asta... trebuie neapă
rat împărtășită și altora". Tn 
general substanța acestui scena
riu e mult mai săracă decît a 
celui cu care Stoiciu a debutat 
în cinematografie, de unde și 
sărăcia de semnificații pe care 
respectiva întîmplare o capătă 
în existența ulterioară a erou
lui său. In plus, o exagerată în
clinație spre straniu a scenariu
lui — slujită prietenește de re
gie — a creat inutile semne de 
întrebare, a subțiat îngrijorător 
epica și așa debilă și a sfîrșit 
prin a adinei dezamăgirea privi
torului după ce îi umflase spe
ranțele, E adevărat, filmul n-a 
coborît sub limita agreabilului 
— regizorul izbutind să-și afir
me profesionalitatca prin jocul 
echipei și prin autenticitatea at
mosferei —, această 
tore pentru scenarist 
fi măgulitoare.

Dar nu pot încheia 
fără a consemna incisiva anche
tă pe care Ilie Nedelcu a în
treprins-o în jurul blocului pră
bușit astă toamnă la Arad, an
chetă pe care și-a ascuns-o din 
păcate sub titlul — exact, dar 
nu inspirat — „Cînd actele nu 
corespund realității". Merita o 
mult mai largă audiență decît 
probabil i-a asigurat titlul. Și 
nu pot încheia această cronică 
înainte de a-mi adăuga opinia la 
apelul deja lansat de Felicia 
Antip : atenție, cei care îrțcă 
n-ați citit „Madame Bovary" 4- 
nu deschideți televizorul luiiSa 
la ora 20.10 ! Ceea ce vi se oferă 
sub titlul celebrului roman are 
îngrozitor de puțin de-a face cu 
marea, literatură 1 Citiți-1 pe 
Flaubert...

recunoaș- 
neputînd

cronica,

COSTIN BUZDUGAN

i LA ȘCOALA profesională ' 
mecanici agricoli din Șen-

Costin de la 
locul III lui 
de la S.M.A.

fost rezervată

ELISEI TARTAmenționăm

Poleiul căzut zilele trecute în Județul Constanța, neobișnuit de 
intens, cum susțineau localnicii, a provocat îngreunarea circu
lației pe patru cincimi din șoselele județului, deteriorarea linii
lor telefonice, îndeosebi in zona de snd-vest, ruperea copacilor. 
Echipe speciale au contribuit la Înlăturarea efectelor păgubi
toare. împrăștiind peste 10 000 kilograme sare lucrînd cite 16 ore 
(noaptea sub lumina reflectoarelor) la redresarea circuitelor 

telefonice.
Foto: PAVEL TÎNJALA

• Probabil că nimeni parcă nu 
așteaptă mai mult de la tapise
rie, decît de a „încălzi" un pe
rete, de a introduce o notă de 
poezie în spațiul geometrizante- 
lor și uneori mult prea „reci
lor" interioare moderne.

Există totuși niște limite ale 
genului, pe care refuzăm de obi
cei să le scrutăm mai adine. 
Ileana Balotă observă însă, din 
propria-i experiență, ca și din 
experiența altora, că cea mai 
interesantă compoziție devi
ne ternă, inexpresivă atunci 
cînd este claustrată în limitele 
rigide ale bordurei tapiseriei, că 
întreaga lucrare, la urma urme
lor, devine convențională tocmai 
prin respectarea unui „clasic" 
statism și a unei bidimensiona- 
lități ușor heratice Adesea 
materialul caută senzația de vo
lum, tinzînd spre o spațialitate 
care provoacă un spectacol vi
zual mai viu, mai atractiv, mai 
expresiv în planul semnificații
lor afective, decît cel cu care 
ne-a obișnuit pînă acum tapise
ria. Ileana Balotă inovează ast
fel, dar fără a avea aerul că o 
face, că ne impune ceva, că în
locuiește o formulă cu alta. Dar 
în acest joc al ipotezelor, al so
luțiilor posibile he impune si
guranța enunțului, implicit a 
realizării, sentimentul de cer
titudine pe care îl degajă, fie
care lucrare, caracteristici dato
rate fără îndoială gustului, ta
lentului și clarviziunii artistei 
care știe să dozeze (mai precis 
să sintetizeze) sugestiile tradi
ției în raport cu cerințele unei 
sensibilități moderne.

• Mircea Ștefănescu expune o 
suită de sculpturi în lemn, de

SANDVIȘURI
CU... INDIFERENȚA?

consumarea pe fugă a alimente
lor cumpărate.

La Consiliul U.A.S. din centrul 
universitar am aflat că această > 
problemă a fost de mai multe 
ori ridicată de studenți, că s-au 
făcut promisiuni, atît de către 
conducerile administrative ale 
institutelor — care s-au oferit, 
nu însă în toate cazurile, să pună 
la dispoziție spațiul corespunză
tor — cît și de către reprezen
tanții organelor comerciale loca
le, care trebuiau să trimită per
sonalul și fondurile de marfă co
respunzătoare. Din păcate, așa 
cum am relatat mai sus. aceste 
promisiuni nu rămas doar pe hîr- 
tie, singurul institut timișorean 
în care s-a amenajat un bufet 
fiind Universitatea.

Situația este identică la Craio
va, unde în localul mare al Uni
versității. în care învață marea 
majoritate a studenților, nu exis
tă bufet după cum nu există nici 
în localurile amplasate în piața 
Mihai Rra.vu și pe Calea Rucu- 
resrilor

Lipsa unor chioșcuri alimenta
re în toate institutele amintite 
surprinde cu atît mai mult cu 
cît. în alte localități cu profil u- 
niversitav există asemenea unități 
chiar în institute cu un număr

mult moi mic de studenți decît 
cele la care ne-am referit 1 (ca 
să nu dăm decît două exemple, 
Institutul de Mine din Petroșani 
sau Institutul Pedagogic din O- 
radea).

Evident, în cazul Timișoarei 
este vorba de o neglijență, de 
lipsuri datorate organelor comer
ciale locale, conducerilor admi
nistrative ale institutelor și consi
liilor A.S., indiferente față de ne
cesitățile si solicitările masei de 
studenți Dar nu-mi amintesc să 
fi auzit vreodată că se vot con
suma sandvișuri cu... indiferență. 
Așa că...

De altfel, la Timișoara, în 
marele complex studențesc con
struit. în ultimii ani, nimeni nu 
s-a gîndit să plaseze si un mic 
spațiu comercial, unde tinerii 
să-și poată procura diferite o- 
hiecte de uz personal; de ase
menea nu există în imediata a- 
propiere a complexului un chioșc 
alimentar, reclamat totuși cu in
sistență de cele cîteva mii de 
studenți caro locuiesc aici.

In,discuțiile ne care le-am pur
tat cu studenții a reieșit că nici 
bufetul existent la Universitate 
nu satisface cerințele, mai ales 
din pricină că e bine aprovizio
nat numai în primele ore ale di-

mineții, apoi pentru că este su
praaglomerat, aproape inaborda
bil în minutele de pauză; în sfîr
șit pentru că e închis după a- 
miază.

Dintre sugestiile pe care le-am 
consemnat în cadrul acelorași 
discuții, menționăm pe cele mai 
interesante. Astfel, organizațiile 
comerciale locale sati turistice de 
alimentație publică ar putea de- 

în orele la care se ia de o- 
o gustare (9—13 
exemplul cîțiva 
să aprovizioneze 
diferite institute 
tonete mobile (cărucioare)

tașa, 
hi cei 
spre 
care 
din 
niște 
și rezolvînd astfel și problema a- 
glomerației.

S-a sugerat, de asemenea, ca 
problema aprovizionării cu gus
tări și răcoritoare să fie prelua
tă de cantinele studențești — 
care ar putea însărcina pe cîțiva 
salariați să se deplaseze, la anu
mite ore. cu tonefele respective 
prin institute.

La rîndul său bufetul existent 
la Universitatea timișoreană poa
te, credem să funcționeze mai a- 
proape de cerințe, prin plasarea 
Intr-un spațiu mai amplu și prin 
îmbunătățirea orarului și aprovi
zionării.

și 16—18 
lucrători 
studenții 
folosind

OV1DIU PĂUN

PORNIND DE LA
(dar neeludind)

DATELE REALULUI

mici dimensiuni, 
fără excepție pe 
pectînd structura

Ele se dezvoltă 
verticală, res- 
și sinuozitățile

i £ Sfi

Primul concert din acest an 
al Filarmonicii l-a avut la pu
pitru pe dirijorul George Byrd, 
reprogramat < 
„operativitate" i 
tirnele concerte 
București a fost întâmpinat cu 
multe rezerve 
tici. Independent de căldu
ra, de capacitatea sa de comu
nicare cu instrumentiștii, diri
jorul nu depășește la ora actuală 
un anumit grad de amatorism, 
vizibil în lipsa unui riguros con
cept interpretativ, în asimilarea 
superficială a partiturilor, (pro
gramele sale s-au dovedit și de 
astădată lipsite de personalitate, 
vădind doar cerințele reperto
riale ale instituției și nu ale sale), 
în monocromia gesturilor.

Dincolo de excelenta apari
ție a baritonului Dan Iordăches- 
cu care a interpretat cu vibrația 
caracteristică patru dintre ariile 
din opera „Itiliu Cesar" de 
Haendel, dincolo de unele mo
mente din Simfonietta a 9-a de 
Mihail Andricu (care ne-a fost 
oferită în primă audiție) sau 
din cea de a doua Simfonie de 
Schubert, piesele au fost „de
senate" în culori groase, au su
nat tern, neglijent, fără pulsații 
interioare

Excepționalul colectiv al Fi
larmonicii bucureștene nu are 
probabil nici un fel de vină.

Deși a sosit la București cu o 
deosebită „fișă publicitară" <în 
care se consemnează faptul că 
a fost elev al lui Weingartner,

cu o inexplicabilă 
după ce la ul- 

susținute la

de unii cri-

trunchiului de copac. Toate tn- 
chipuiesc personaje înzestrate 
cu un accent simbolic, revelator 
al unei anume stări sufletești, 
a unui anume sentiment și mai 
puțin a unei semnificații lite
rare oarecare. Personajele sale 
mărturisesc o aspirație nedisi
mulată către „clasicitate". Totul 
e spus cu limpezime, cu clari
tate, într-o viziune decorativă 
care utilizează fără reticențe și 
cu un succes evident posibilită
țile figurativului

• Gravura lui Anton 
înregistrează o mutație 
tivă Rizibilă. Tn lucrările 
astăzi apelează, ca și în 
la dialogul intens între 
negru, la o rigoare și la un e- 
chilibru deosebit al scriiturii 
compoziționale, la o viziune con
diționată strîns de datele rea
lului. Tn timp ce „vechea" gra
vură era mai univocă (cu un as
pect ușor didactic chiar, în ciu
da unor stilizări expresive), mai 
strîns legată de sensul literar 
al narației, actuala gravură se 
dezvoltă pe linia unor sugestii 
polivalente (pornind tot de 'a 
realitate), spărgînd senzația de 
fragmentar în favoarea unei 
amplitudini „cosmice" aș zice 
(mai toate gravurile par aseme
nea unor hărți celeste) : 
sul grafic contopindu-se 
sensibil cu suportul său, 
apărea altădată neutru.

C. R. CONSTANTINESCU

TREI

Perussi 
călită ■ 
expuse 
trecut, 
alb și

sen- 
acum 
care

Bruno Walter, Serge KuuSe- 
witski), Thor Johnson — dirijo
rul concertului de joi seara al 
Orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii — nu depășește nivelul 
unui minim profesionalism. In 
acompaniamentul Simfoniei de 
Lalo au existat unele decalaje, 
iar impunătoarea Simfonie cu 
orgă de Saint-Saens ni s-a părut 
puțin dezmembrată. Prima audi
ție a piesei lui Aaron Copland 
„Appalachian Spring" a fost 
cred interesantă doar pentru acei 
care cred că noua muzică poate 
exprima cu mijloacele secolului 
19, tensiunile lumii actuale.

Relevabilă a fost și de astă dată 
apariția pe podiumul solistic a 
violonistului clujean Ștefan Ruha, 
tălmăcind cu pasiune, farmec, 
Simfonia Spaniolă de Lalo.

In sfîrșit, vineri și sîmbătă am 
putut reasculta Filarmonica 
bucuresteană interpretînd eu 
responsabilitate, stih conducerea 
lui Mircea Basarab, Văriatiunile 
simfonice semnate de dirijor, 
Concertul nr. 2 nentru moară si 
orchestră de Prokofiev și Simfo
nia „Patetica" de Ceaikovski.

In Concertul de Prokofiev, 
(deși în unele pagini nu am 
crezut-o capabilă de a depăși 
dificultățile unor concepte com
ponistice contemporane). Ga
briela Hac, a făcut dovada unul 
cumul de valori interpretative 
dintre care semnalăm o irepro
șabilă tehnică ihilPptc
dura sun '•
Șărilor
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„Se vor dezvolta industria, agricultura, 
știința, cultura, se vor construi locuințe, se va 
îmbunătăți nivelul de viață al locuitorilor 
Sucevei, o dată cu al întregului popor. Vă 
revin îndatoriri mari, vor trebui depuse efor-

„De la ultima noastră vizită la Suceava, 
în orașul și județul dumneavoastră s-au pe
trecut multe transformări. în ce privește con
strucțiile, arhitecții au dovedit imaginație, au 
Făcut lucruri bune. Orașul devine tot mai mo
dern, mai frumos. Am văzut, de pildă, casa 
de cultură. Ne-a făcut o impresie bună. Vă 
urez ca și activitatea ce se va desfășura în 
acest lăcaș să fie la înălțimea cerințelor 
populației".

19 6 6

Județul Suceava a cunoscut în anii ultimului cincinal o 
permanentă dezvoltare a ramurilor sale industriale. Situ- 
îndu-se astăzi pe primele locuri din țară la producția de 
mangan, hîrtie, cherestea, plăci fibro-lemnoase, celuloză, 
produse lactate, carne, placaj — industria suceveană s-a 
îmbogățit în anii cincinalului recent încheiat, cu două noi 
ramuri : ușoară și metalurgică. Tn același timp exploatări
le miniere au cunoscut o puternică dezvoltare; s-au desco
perit noi surse de materii prime, s-a modernizat activita
tea de exploatare.

Produsele industriei sucevene sînt cunoscute astăzi în 
peste 50 de țări ale lumii, de cele mai bune aprecieri, bucu- 
rîndu-se, printre altele : cheresteaua, rășinoasele, mobila, 
hîrtia, placajul, plăcile fibrolemnoase, carbonatul de man
gan, barita.

Complexitatea producției industriale sucevene vorbește 
astăzi elocvent despre dinamismul vieții economice a unui 
județ, care s-a înscris cu fermitate pe traiectoria prefaceri- 

>'">r fără precedent ale României socialiste.

100
în anul 1970 a

dintre cetățenii orașului Suceava

locuiesc în blocuri noi w-
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TREPTE DE AFIRMARE
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• 115 418 elevi”practic întreaga populație de vîrstă școlară—învață • Formarea lor pentru 
muncă și viață este încredințată la 5 704 cadre didactice și 447 educatoare • în ultimii 

* cinci ani, geografia școlară a județului s-a împlinit cu 6 licee de specialitate și un liceu 
pedagogic • 4 000 de elevi cuprinși in sistemul învățămîntului profesional se pregătesc 

pentru 25 de profesiuni* specifice economiei județului.

VASILE DL’MISTRACEL, 
prim secretar al comitetului 
județean al U.T.C.

— în ultimii cinci ani in 
județul Suceava a apărut o 
tinără industrie care ocupă 
locul său distinct in ansam
blul economiei naționale. 
Aici, în această industrie, ti
neretul iși înscrie numele său 
ca participant direct. Și tot 
aici, el primește, după anii 
de învățătură pe diferite 
trepte de calificare, învesti
tura muncii, se afirmă in cele 
mai diverse profesii. Exem
plific cu două noi întreprin
deri. Uzina de utilaje și pie
se de schimb numără 1 200 
de muncitori ; media lor de 
vîrstă — 24 de ani. Fabrica 
de tricotaje „Zimbrul" are 
2 300 de muncitori ; virsta 
medie — 22 de ani.

Deținem din partea orga
nelor de partid aprecieri 
care, mărturisim, fac laudă 
tineretului din județ.

EMILIAN MAXIM o vede
tă ? Da, așa s-ar părea. De
ține trofeul „Strungul de 
aur" rîvnit de tinerii strun
gari din 39 de județe. L-am 
ales, deci, ca ,w- un re- 
prefegjan* ,:e_ f 1 ti
nt

Institutul pedagogic din Suceava

Rețea modernă pentru pregătirea cadrelor
Drumul spre uzină sau șantier trece, firesc, printr-o rețea 

modernă de școli, distribuite rațional pe lingă marile obiec
tive economice.
• Suceava prin cele două școli profesionale din oraș, își 

pregătește muncitori în fabricarea celulozei, plăcilor, fibro
lemnoase precum și tîmplarii, mașiniștii, lăcătușii și electri
cienii necesari industriei lemnului si în alte specialități ce
rule pe șantierele de construcții. Tot la Suceava, în cadrul 
Liceului economic, se formează cadrele de planificatori, 
contabili și merceologi.

• Fălticeni, alt mare centru școlar județean : două școli 
profesionale — una agricolă, alta pentru muncitorii necesari 
industriei locale — și un liceu agricol, dau anual sute de 
absolvenți.

• La Cîmpulung-Moldovenesc se află un liceu industrial 
forestier, o școală profesională pentru pădurari și o școală 
profesională pentru muncitori în construcții —■ instalatori de 
încălziri centrale, zidari, dulgheri.

în ultimul cincinal, școala profesională din lacobeni, a dat 
producției minere peste 1 650 muncitori calificați ca ; elec
tricieni, lăcătuși, mecanizatori de mină, preparatori de mi
nereu.

In laboratorul de astronomie

Biografie <

> universitară <
• în 1969 a fost tăiată 4 

4* panglica inaugurală a < 
< noului Institut pedagogic }
> de trei ani. Pentru con- 4 
Z strucția sa și a căminu- < 
4“ lui de studenți statul nos- «
> tru a investit 15 000 000 4
4> *e'- 4

> • Tn ultimul an de 4
> învățămînt 1969—1970 «

I
 școala superioară din Su- , 

ceava a cuprins în cursu- 4 
rile de zi, serale și fără < 

' frecvență 1 068 de stu- ’ 
denți. 4

• Din cei peste 600 4 
studenți înscriși la cursu- < 
rile de zi, 500 locuiesc în < 
cămin și iau masa la 4 
cantina institutului; 70 la < 
sută dintre ei sînt bur- < 
sieri de stat. 4

• Tn perioada cincina- 4 
lului institutul a dat 800 « 

‘ de absolvenți, care pre- < 
dau acum la catedrele 4 

• școlilor din județele Su- < 
ceava și Botoșani ca < 

. profesori de română, is- 4 
• torie, geografie și ma- < 
; tematică. <

Noul liceu construit in orașul Vatra Dornei

1 Dinamica vieții social-culturale
S • Ținut cu bogate tradiții cultural-artistice, județul Sucea- 
Z va oferă astăzi tineretului multiple posibilități de afirmare. 4*
< Dinamismul vieții culturale este subliniat de însăși rețeaua < j.
> instituțiilor de cultură existente : 212 cinematografe, 6
Z muzee, 9 centre de radioficare, o stație de retransmisie a
< televiziunii, peste 1 000 de biblioteci, 8 case de cultură, 178 «k
> cămine culturale. . .
> • Peste 500 formații artistice reunesc 10 000 de artiști
< amatori. _ _ . . <►
> «O dată cu sosirea unui număr de 97 medici de diferite 
Z specialități din promoția 1970, a fost rezolvată problema 
v cadrelor sanitare.
2 Fiecare dispensar sătesc este deservit acum de 1—2 cadre > 
Z medicale cu pregătire superioară.
> • Numai pentru construirea de noi unități spitalicești, po-
< liclinici, dispensare, laboratoare etc., au fost investite în pe-
> rioada 1966—1970 peste 42 milioane lei. La ora actuală în <►
> fiecare comună există un dispensar medical.

Casa de cultură din capitala județului
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în domeniul poștelor 
și telecomunicațiilor

— Tinerii ar dori să cu
noască în ce măsură dez
voltarea sectorului de 
poștă și telecomunicații 
i-ar putea interesa in ve
derea orientării lor profe
sionale înspre meserii a- 
tractive. de utilitate so
cială.

Convorbire

— Pentru ca tinerii să-și for- 
' meze o idee, vă înfățișez succint 

ceea ce se preconizează pentru 
extinderea și modernizarea re
țelei telefonice interurbane și a 
rețelei de poștă. In cursul a- 
cestui an. vor fi executate unele 
lucrări care vor contribui 
completarea rețelei 
automate interurbane 
putea face față in mai 
diții traficului sporit 
ța, Timișoara etc.) Pentru 
tualul cincinal se prevăd lucrări 
de investiții care vor permite 
intrarea în automatul interur
ban și altor localități. Mențio
nez orașele Galați, Brăila, Iași, 
apoi Arad. Oradea. Tîrgu Mu
reș, Deva. Reșița. Petroșani, 
Hunedoara. Suceava. Turnu Se
verin. Rimnicu Vilcea. Sinaia, 
Tirgoviște. Piatra Neamț. Do
resc să mai subliniez că rețeaua 
de poștă și telecomunicații de pe 
întreg cuprinsul țării formează 
un organism unitar chemat să a- 
sigure în condiții cit mai bune 
legătura dintre abonații din o- 
rice localitate. Se prevede dez
voltarea ei in ritm susținut și in 
pas cu realizările tehnicii mo
derne.

Evident, acest sector trebuie 
deservit de o gamă mare de 
meserii și funcții. Aș aminti e- 
xistența unor profesiuni care 
solicită cunoștințe, indeminare, 
ingeniozitate creatoare, atît din 
sectorul de exploatare cît și 
din cel tehnic de întreținere. 
Printre aceste profesiuni și 
funcții citez : " '
diriginte de oficiu, 
gon poștal, telefonist, 
grafist, radiotelegrafist, 
rator de radioficare. 
serii de întreținere : 
canic de linii aeriene, jonctor de 
cabluri, instalator de rețea lo
cală. electromecanic de centrale 
și sisteme telefonice etc.

Activitatea în acest sector ne-, 
cosită muncitori calificați. O ci
fră mi se pare a fi edificatoare : 
96,5 la sută dintre muncitorii 
care activează in prezent și care 
se pregătese să intre în acest 
sector ah.economiei naționale au 
calificare ori se străduiesc s-o 
dobindească. De altfel, in ve
derea îmbunătățirii calității 
prestațiilor și funcționării la ni
velul parametrilor proiectați a 
instalațiilor de telecomunicații, 
cu începere de la 15 septembrie 
1970 s-a luat măsura ca unități
le Ministerului nostru să nu an
gajeze decit personal calificat 
prin școli sau cursuri de scurtă 
durată.

cu tov. inginer 
MIHAI BĂLĂNESCU, 

ministrul poștelor și telecomuni
cațiilor

la
telefonice 
pentru a 
bune con- 
(Constan- 

ac-

■ profesiuni 
oficiant P.T.T.R., 

șef de va- 
tele- 
ope- 

Apoi, me- 
electroine-

— Prin ce forme se asi
gură calificarea tinerilor 
in meserii specifice poștei 
și telecomunicațiilor 7

— Există mai multe forme : 
in primul rînd liceul de spe
cialitate. care asigură elevilor 
o pregătire profesională nece
sară îndeplinirii unor activități 
de specialitate de nivel mediu ; 
școala de specializare post-li
ceală care realizează pregăti
rea profesională a absolvenților 
liceelor de cultură generală în 
vederea exercitării unor activi
tăți de nivel mediu, tehnice ; 
școala profesională, care pregă
tește muncitori calificați pentru 
meseriile necesare sectorului de 
telecomunicații ; ucenicie la lo
cul de muncă — pregătirea prac
tică se realizează aici în proce
sul activității zilnice în produc
ție ; cursuri de calificare de 
scurtă durată de 3—12 luni, or
ganizate de regulă fără scoate
rea din producție.

In anii trecuți la recrutarea 
candidaților pentru școlile pro
fesionale s-a constatat o afluență 
de tineri în județele Arad, Ba
cău, Caraș-Severin, Cluj, Bihor, 
etc. în timp ce în alte județe, 
printre care Covasna, Harghita, 
Iași, Tulcea, Constanța etc. s-au 
prezentat un număr mai mic de 
candidați față de locurile din 
școli. Această situație a determi- 

: nat repartizarea elevilor reușiți 
pentru încheierea contractelor 
cu alte direcții județene de poș
tă și telecomunicații decit cele 
în care aceștia își au domiciliul.

Profit de apariția acestor rîn- 
duri intr-un ziar central de ti
neret pentru a arăta existența u- 
nei greutăți in asigurarea stații
lor de telecomunicații cu perso
nal calificat prin școli. Este 
vorba de o tendință manifestată 
la unii absolvenți ai școlilor 
postliceale de a refuza angajarea 
ca electromecanici, și a solicita 
să fie încadrați ca tehnicieni, la 
birou Or, conținutul muncii 
stațiile de telecomunicații 
de un inalt nivel tehnic și 
posibilitatea absolvenților 
Iilor postliceale să lucreze prac
tic și să se poată desăvirși in 
meseria pe care au ales-o.

— In ce constă actuala 
rețea dc invățămint a Mi
nisterului Poștelor și Te
lecomunicațiilor 7

rare 
ra- 

națio-

se întreprinde

a economiei

săli de clasă. 12 laboratoare, un 
cămin cu 600 de locuri, o canti
nă cu 300 de locuri. In perioada 
actualului cincinal vor mai fi do
tate laboratoarele școlilor noas
tre cu utilaje și aparate necesa
re desfășurării lucrărilor prac
tice în atelier și laborator. A- 
mintesc că numai în perioada 
1967—1970 laboratoarele școlilor 
noastre au fost dotate cu apa
rate și utilaje de peste 10 mili
oane lei.

— Ce
pentru permanenta îmbu
nătățire a gradului de ca
lificare al tinerilor 
activează în această 
mură
nale 7

Fetele îți găsesc cu deosebire 
profesiile potrivite în nume
roasele domenii ale telecomu

nicațiilor

Dan Candi —• Bacău : In ca
drul Institutului de arte plastice 
„N. Grigorescu" funcționează o 
secție de istorie și teoria artei cu 
4 ani de studiu. Pentru admitere 
ți se cere să-ți demonstrezi cu
noștințele de istorie universală 
?i istoria României (capitolele de 
istoria culturii) — scris, literatu
ra română — scris și oral, limbi 
străine la alegere (engleză, fran
ceză, germană, rusă) — scris. Ab
solvenții acestei secții pot lucra 
în principiu ca muzeografi, cerce
tători în domeniul respectiv, cri
tici de artă. Cît despre sceptici 
și „neinformații" dumitale con
cetățeni care „ridică din umeri" 
în fața acestei profesiuni, mă tem 
că succintele mele informații nu-i 
vor determina să-și ridice (ume
rii) mai puțin.

Valerica — Smîrdan — jud. 
Dolj : Află, dragă Valerica, ur
mătoarele despre școlile profe
sionale din județul dumitale : 
cele mai multe se află, după cum 
era și de așteptat, la Craiova. 
Găsești acolo următoarele școli 
potrivite pentru fete: pentru ope
ratori la fabrica uleiurilor vege
tale (Str. Mihai Viteazul nr. 2), 
pentru pregătirea vînzătorilor de 
produse alimentare, textile și în
călțăminte, produse metalo-chi- 
mice, a bucătarilor, cofetarilor, 
ospătarilor (în Str. Calea Brester 
nr. 12) a croitorilor (str. Electro- 
putere nr. 2 — este o școală a 
UCECOM). Dar, în același oraș, 
mai funcționează o școală la 
care te-aș sfătui să te gîndești în 
mod deosebit: Școala profesio-

le radio și televiziune se învață 
la Școala de specializare postli
ceală pentru industria construc
țiilor de mașini din București str* 
Tboruhu nr. 7—9 sectorul 4. E* 
xamen se dă la fizică (oral).

Măgureanu Ion — str. Liber*» 
tății — Rm. Vilcea : O astfel de 
școală nu este prevăzută în în
drumător. Adresați-vă direct Te
leviziunii la serviciul personal și 
învățămînt.

Tot Măgureanu Ion și tot din 
Rm. Vilcea, dar din B-dul T. Vla- 
dimirescu : Școala postliceală de 
comerț din șoseaua Viilor nr. 88, 
sect. 5 București, pregătește pen
tru specialitatea recepționez ho
tel. l’entru alte tipuri de școli, a- 
dresați-vă direct instituției.

I.enuța Gheorghe, Slobozia — 
jud. Ialomița : Dacă nu te pri
cepi la limba și literatura ro
mână nu-i nimic de făcut. Pro 
curorii nu-și fin rechizitoriile prin, 
gesturi. Așa că nu ai altă solu
ție : trebuie te pui pe învățat, 
să-ți treci bacalaureatul, să ab
solvi facultatea de drept. Mai ai 
mult de lucru I

Isabela Livanu — jud. Boto
șani : Nu posed informații în 
legătură cu profesiunea care vă 
interesează. In locul dv. aș ră- 
mîne în învățămînt dar m-aș în
scrie la secția fără frecvență a 
unui institut pedagogic de 3 ani. 
Pe această cale reușita mi se 
pare mai sigură.

C. M. Bacău : După cite știu, 
este necesar să absolviți întîi o

— Unitățile școlare aflate în 
rețeaua noastră de invățămint 
funcționează in 4 centre. La 
București, există Grupul școlar 
PTTR. cu școală profesională, cu 
școală de specializare postlicea
lă și școală de maiștri : la Ba
cău funcționează alt grup șco
lar PTTR, avînd o școală profe
sională, o școală de specializa
re post-liceală, unde se pregătesc 
muncitori prin ucenicie la locul 
de muncă cu participare la 
cursurile de zi cu o pregătire 
teoretică de 2—3 luni pe an. Un 
alt grup școlar PTTR există la 
Timișoara, avind o școală profe
sională. o școală de specializare 
post-liceală și posibilitatea de ca
lificare prin ucenicie la locul de 
muncă. La Oradea există o 
școală profesională, iar in muni
cipiul București — un liceu in
dustrial de poștă și telecomuni
cații cu specializare in instala
ții de telecomunicație și exploa
tarea rețelei poștale și de tele
comunicații,

— Ce se prevede în vii
tor pentru dezvoltarea re
țelei de invățămint 7

— Pentru perioada 1971—1975. 
in planul de investiții a fost 
prevăzută construirea unui com
plex școlar 
compus din

PTTR în București 
o școală ou 20 de

din toate unități-— Angajați!
le Ministerului poștelor și tele
comunicațiilor. tineri ca și 
virstnici. participă, deopotrivă, 
la formele de instruire și per
fecționare profesională, !n sco
pul ridicării permanente a nive
lului de pregătire. Dotarea uni
tăților noastre cu mijloace mo
derne de înaltă tehnicitate, in
troducerea proceselor tehnologi
ce noi și necesitatea îmbunătă
țirii continue a calității muncii 
a determinat cuprinderea între
gului personal în formele de 
instruire și perfecționare profe
sională care se desfășoară la lo
cul dc muncă. în mod perma
nent. Rezultatele examinărilor 
sînt popularizate prin circulari 
interne, în care se specifică sa- 
lariații care au obținut rezulta
te bune și au fost propuși pen
tru promovare sau majorare de 
salarii.

Pe linia îmbunătățirii deservi
rii publicului și a educării per
sonalului de la ghișee și alte 
locuri de muncă. în contact ne
mijlocit cu cetățenii și instituții
le, cu începere din anul școlar 
trecut în planul de invățămint 
s-a introdus obiectul „Etica de
servirii publicului".

CAROL ROMAN

ÎN DETALIU, DESPRE MESERII1

, O seamă de funcții și meserii sînt solicitate cu precădere
► in cadrul unităților subordonate Ministerului poștelor și tele-
► comunicațiilor.
► Pentru a explica mai in detaliu care sînt aceste funcții și 

meserii și în ce constau ele, ne-am adresat tovarășului
► CONSTANTIN CHIRVASE. șeful serviciului de invățămint
► din Direcția personal și invățămint, care ne-a oferit urmă-
► toarele informații :
► OFICIANT P.T.T.R. : Admiterea Ia prezentare a obiectelor 
k de corespondență și mesagerii, mandate etc. interne și ex- 
k terne ; vînzarea la ghișeu a mărcilor poștale, a efectelor
► poștale și telegrafice ; operațiuni de depuneri și restituiri
► ale C.E.C., înscrierea, încasarea și evidența abonamentelor
► radio, televiziune și radioficare.
“ TELEFONIST : Primirea comenzilor și a prestațiilor spe- 
k ciale la convorbirile telefonice urbane, interurbane și in- 
, ternaționale și deservirea lor : stabilirea duratei și a taxe- 
» , lor pentru aceste prestații ; verificarea bunei funcționări a
► echipamentului pe care îl folosește.
’ TELEGRAFIST : Transmiterea și recepționarea telegra- 
’ nielor interne și internaționale : înregistrările în jurnalul de 
, aparate ; deservirea legăturile telegrafice interne și inter

naționale la abonații telex ; sesizarea deranjamentelor telini-
► ce etc.
k Pentru meseria de ELECTROMECANICI există diferite 
k specialități, din care menționăm :
, LINIOR — execută lucrări de revizii periodice, reparații
► și lucrări de dezvoltare curentă la rețelele aeriene ;
► .IONCTOR — execută lucrări de întreținere, revizii perio-

► dice și reparații la cabluri telefonice urbane și interurbane, 
k joncționarea cablurilor de toate tipurile ;
► INSTALATOR — execută lucrări de întreținere curentă și 
I instalarea posturilor Ia abonați și publice, manuale și auto-
► mate, telefonice și telegrafice, întreținerea curentă și insta- 
ț larea echipamentelor simple 
k După îndeplinirea stagiului 
k rie și funcție din sectorul de
► care sajariat poate promova
► rioare — pe bază de examen 
k tere a salarizării.

de elecfroalitnentare.
prevăzut pentru fiecare mese, 
poștă și telecomunicații, fie- 
în categorii sau funcții supe- 
— ceea ce comportă și o creș-

SUBINGINERUL
la prima promoție

— Am auzit despre funcționa
rea institutelor de subingineri, dar 
nu-mi este limpede ce este acest 
invățămint.

— Ar trebui să știi că, deși are 
tradiție în țara noastră, el a rein
trat în circuitul învățămîntului 
superior din toamna lui 1968. In 
primăvară vom avea, astfel, pri
ma promoție, în curînd închein- 
dn-se cel de al cincilea trimes
tru de studenție și ultimul. îți 
spunem și amănuntul că „uceni
cia" în subinginerie a fost abor
dată nînă acum de către aproape 
zece mii de tineri ; distribuiri în 
treizeci de specialități, firesc, 
toate de factură telmică.

— Dar tot în pagina „Profesia 
ta" am citit că în aceste institute 
s-a repetat de mai multe ori con
cursul de admitere. De ce absol
venții de liceu au rețineri cînd 
e vorba să candideze aici ?

— Ai dreptate, așa stau lucru
rile, dar aceasta nu înseamnă că 
învățămîntul de subingineri nu 
prezintă interes. Noul cincinal 
prevede dezvoltarea învățămîntu- 
lui tehnic, cu accent pe lărgirea 
celui subingineresc. Deci, profe
sia se impune. Dacă ai băgat de 
seamă, concursul de admitere la 
această formă de învățămînt su
perior se susține concomitent cu 
cel din facultățile de cinci ani. 
Așadar, nici măcar organizatoric 
nu se lasă impresia că el a fost 
conceput pentru candidații care 
au suferit eșecuri la inginerie si 
n-au altceva mai bun de făcut. 
Cu toate astea, realitatea de pînă 
acum arată că bacalaureații abor
dează studiile de subingineri după 
nereușita la concursul celălalt și 
cu gîndul de a migra la ingine
rie. Adevărul este că în anii li
ceali nu s-a format încă un curent 
de opinie în favoarea acestui în
vățămînt, motiv pentru care se re
nunță greu la profesiile tradițio
nale. Deci, absolvenții știu foarte 
puțin despre institutele de sub
ingineri.

— Dar poate că le displace ti
tulatura pe care o capătă — de 
subinginer — cred despre aceasta 
că nu are rezonanță și prestigiu.

— Este și acesta un adevăr ; 
calificarea de „subinginer"? ate
nuează entuziasmul tînărului de 
a aborda profesia. înșiși universi
tarii au rezerve asupra titlului, 
socotindu-1 impropriu. Bănuim 
că nu peste mult timp pro
punerea de a fi schimbată titu-

latura va fi acceptată și tradusă 
în fapt îneît actualul inginer să 
se numească inginer diplomat, 
iar subinginerul — inginer. Și 
aceasta nu pentru a fi satisfăcut 
orgoliul tînărului de a dobîndi 
un titlu prestigios, ci pentru că 
funcția în producție a subingine- 
rului este prefigurată ca ingi
nerească.

— Adică P
— Adică, pe parcursul celor mai 

bine de doi ani de existență s-a

UN INTERVIU 
POSIBIL CU 
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■

DE LICEU

lucrat la perfecționarea acestui în
vățămînt — un proces în plină 
desfășurare — ajungîndu-se la 
concluzia că el nu poate fi o a- 
nexă a institutelor de cinci ani, 
chiar dacă funcționează sub egi
da lor, ci instituții de sine stătă
toare, cu programe proprii, nu 
extrase din programele facultăților 
de ingineri.

Tînărul care abordează studiile 
de subingineri dobîndește o ca
lificare de specialist și nu de ca
dru auxiliar inginerului.

— Ce va face inginerul, spre 
deosebire de inginerul diplomat, 
dacă acceptăm ideea că așa se 
cor numi în viitor P

— Va prelua de la inginerul di
plomat sarcinile de conducere si 
decizie în domeniul strict de 
producție, dar pe un teritoriu mai 
restrîns. în felul acesta, inginerul 
diplomat va fi eliberat pentru o 
muncă de concepție, conducerea 
secțiilor, atelierelor, sectoarelor și 
șantierelor mici fiind preluată de 
inginer. înțelegi, deci, de ce 
pregătirea teoretică de subinginer 
apare mai delimitată și realizată 
în adîncime, de ce se pune cu a- 
tît de mare acuitate sarcina de a 
accentua caracterul practic al 
procesului de învățămînt aici. 
Pentru că în spațiul de timp limi
tat al studenției de această fac
tură, tînărul trebuie să pătrundă 
teoretic în adîncimea unor specia

Iități mai restrinse și să aibă 
foarte bună pregătire practică.

După cum vezi, ezitările sînt 
nejustificate. Subingineria — cum 
se numește acum — constituie o 
studenție cu statut aparte, o stu
denție care dă satisfacții, ditr nu
mai dacă o abordezi nu în lipsă 
de altceva și cu gîndul de a o 
trăda la prima ocazie.

— Și unde se poate face acea
stă studenție ?

— In cele șase politehnici ale 
tării — la București, Cluj, Iași, 
Timișoara, Brașov și Galați — cu 
adăugirea că Politehnica bucu- 
reșteană patronează un institut 
de subingineri la Pitești iar Po
litehnica din Cluj un asemenea 
institut la Baia-Mare — la Insti
tutul de construcții — București, 
Institutul de petrol-gaze și geolo
gie •— București, Institutul de 
pctroJ-Ploiești, Institutul de mine 
— Petroșani, Institutul agrono
mic — București.

Programa concursului de admi
tere — care sperăm să apară cît 
mai curînd — include și progra
ma necesară a fi însușită pentru 
concursul de admitere Ia subingi
neri.

O

VIATA BATE
UȘĂ

de SEN ALEXANDRU

nala sanitară din str. Silozului 
nr. 65. Absolventele acestei școli 
devin surori medicale. Și acum, 
crezi că vei avea ce răspunde to
varășilor profesori cînd te vor în
treba ce școală ți-ai ales ? Eu 
iți urez succes și răspunde-mi 
ce alegere ai făcut.

Iovan Lenuța — Hăran — jud. 
Hunedoara : Dorința dumitale 
este prea vag formulată (o școală 
de 1 an pînă la 2 ani, în orice 
domeniu ca să-ți pot da un sfat 
util. Dacă luăm ca premiză ma
teriile care-ți plac, ai putea urma 
Școala postliceală pentru cultură 
și artă, București, șoseaua Strău- 
lești nr. 1, sect. 1 —, pentru a 
deveni bibliotecară. Școida post- 

liceală de stenodactilografie (Cra
iova, str. Caracal nr. 105, Bucu
rești str. Sfinții Voievozi, nr. 
52—54) sau Școala postliceală de 
geologie (secția topografii care 
funcționează în 
lustițiel nr. 55, 
școli de 2 ani 
necesar să-ți precizezi dorințele.

Sile Potîmiche — Buzău : 
Montarea și reglarea aparatelor

București, 
sectorul 5. 

sînt multe.

str. 
Dar 

Este

L. LUCRETIA

Șt Institutul Politehnic din Timișoara s-a înscris în rețeaua 
învățămîntului de subingineri

Foto : PAVEL T1NIALĂ

facultate de chimie „civilă" 
abia apoi, fiind chimistă, 
putea să fiți angajată de 
nisterul care vă interesează. Dar, 
cel mai bine ar fi să verificați 
exactitatea aserțiunii mele adre- 
sîndu-vă instituției respective.

M. B. Ugoîești — Bacău : 
Dacă nu pentru învățămînt, a- 
tunci pentru ce ? Meserii sînt. 
multe, stimate M. B., și dacă 
nu-mi dai nici o informație des
pre aptitudinile și posibilitățile 
dumitale, nu știu ce să-ți răs
pund.

B. O. — jud. Alba : L« Insti
tutul de teatru „I. L. Caragiale" 
din București funcționează o sec
ție de regie de film și una de 
regie de teatru cu durata de 4 
am. Examenul se. dă, la teatru, 
după cum urmează : etapa l (eli
minatorie) cu proba de aptitudini 
(spirit de observație, memorie, 
imaginație, colocvii pe teme dc 
literatură și teatru); etapa a ll-a: 
analiza unei lucrări artistice din 
repertoriul de concurs, literatura 
română, probă de specialitate 
(improvizații pe teme date de 
comisie). Să sperăm că „unica 
dumitale confesie” îți va prile
jui îndeplinirea dorinței celei mai 
mari. La Cluj nu există un ast
fel de institut. Cît despre talent, 
și activitate, mai ai timp să te 
lămurești.

Enoiu Corne] — Vrancea : Iți 
mulțumesc pentru încredere. In 
ceea ce privește școala, scrie pe 

" sau'
Goles- 
Servi-

adresa Navrom-Constanța 
Navrom -B-dul Dinicu 
cu, nr. 38 — București, 
ciul personal. Succes!

CORESPONDENȚILOR 
Deoarece poștașul aduce 
scrisorile voastre și 

săptămină

Si 
s-ar 
mi

MEI. 
zilnic 

-------- T. numai o 
dată pe săptămină răspunsul 
meu, este firesc, dragi pi Icni, 
ea acest răspuns să iițjîrzie. 
Uneori această întirziere poate 
fi mai lungă, in funcție de nu
mărul scrisorilor ce-mi adre
sați. S-a intimplat să răspund și 
la 4 —6 săptămini de la primirea 
scrisorii. Deoarece vă răspund 
tuturor, firește celor care se în
cadrează in preocupările rubricii, 
veți primi toți răspuns chiar 
dacă el va întirzia. De aceea, 
vă sfătuiesc să citiți ziarul cu 
regularitate. Cei care n-au pro
cedat astfel, m-au acuzat că 
i-am neglijat. Acuzație nedreap
tă, căci răspunsurile apăruseră, 
dar n-au găsit „adrisantul".• • • • • • ••••• <>•••••

(Urmare din pag. I)

laborării lor. Din acest punct de 
vedere, mi se pare că omul de 
la catedră trebuie să fie un ge
neros, să se exploateze pe sine 
în favoarea discipolilor, să dea, 
fără rezerve, din experiența 
științifică, să-și cenzureze com
portamentul moral, îneît în fața 
studenților să poată apărea o- 
mul desăvîrșit, iar uneori, pen
tru aceasta, dascălul trebuie să 
aibă capacitatea de a-și corecta 
propriile defecte.

Așadar, partenerul cu atuul 
vîrstei este așteptat să aducă 
în contactul cu studenții săi tac
tul și echilibrul unui comporta
ment uman exersat îndelung și 
impus cu severitate, un profe
sionalism structurat într-o ca
rieră plămădită pe pasiune. Nu
mai cu asemenea date poți avea 
certitudinea întîlnirii ideale cu 
studentul. Căci în momentul în 
care dascălul vine cu ceva du
rabil. puțind fi considerat mo
del de viață, tînărul partener 
dovedește reciprocitate și nu-și 
cruță atuurile vîrstei sale : 
marea capacitate receptivă, in
teresul formativ, dominat de 
curiozitatea științifică, disponi
bilitatea spirituală cu accentua
te calități creatoare, prospeți
mea caracterului care-1 pot pune 
în gardă pe profesor atunci 
cînd eventual anii de viață i-au 
adus nu numai experiență, dar

și anumite prejudecăți ori me
canicisme.

Ne putem imagina, dar, ce 
anume favorizează un cumul 
perfect, împletirea calităților 
dascăl — ucenic în procesul 
transformării studentului în spe
cialist, in discipol. Cred. însă, 
că un raport fără asperități, o 
îmbinare valorică a experien
țelor și calităților umane ale 
profesorilor și discipolilor în
cepe cu conștiința responsabili
tății lor sociale și științifice în 
finalizarea scopurilor studenției.

— Să presupunem că 
ați fi student și v-aș în
treba : ce ați dori să pri
miți din partea profeso
rului 7 Ca profesor, 
întreb ; ce pretindeți 
la student 7

— Mai dificil îmi este să 
student. Experiența 

grevează involun- 
dictează dorințele

Nu, dimpotrivă ; deși nemărtu
risit, eu am înțeles întotdeauna 
că studentul are nevoie de o a- 
numită solemnitate, de un ritual 
care să-1 impună pe dascăl, să-i 
dea prestanță în fața lui, stu
dentului, fapt ce nu exclude nici
decum comunicabilitate, nu cere 
distanță. Insist asupra comuni
cării. întrucît ca oameni ai mun
cii intelectuale putem fi încli
nați spre izolare în propriile 
preocupări, știut fitnd că specifi-

mult decit am reușit să schițez 
eu aici, dar așteaptă și asta. De 
înțbles totuși, că îmi apare cu 
mult mai multă limpezime cea
laltă latură : ce așteptăm noi de 
la student. Universitarul își 
dorește, înainte de toate, să co
munice cu un student al cărui 
spirit să fie larg deschis spre 
lumea socială și angajat în via
ța acestei lumi pe care o for
mează societatea noastră. Pen
tru . că de aici pornește totul.

vă 
de

mă
presupun 
de dascăl 
tar, îmi 
de student. Mai curînd. îmi în
chipui ce așteaptă studentul de 
la noi. Cred că ne dorește ca
marazi, ceva mai virstnici, dar 
camarazi. Cerința poate fi con
siderată o banalitate. Dar nu 
tot ce este banal și cunoscut 
este neimportant și de nerepa
rat. Tînărul vrea să comunice 
cu noi. firesc, fără program de 
audiențe, și, mai ales, nu prin 1 
intermediul catedrei, ci direct, 
fără rigidități, aceasta neînsem- 
nînd totuși că vrea familiarism.

EXPERIENȚA

DASCĂLULUI
acestei activități presupunecul

o mare interiorizare, te solicită 
intr-un efort personal continuu 
de autocizelare spirituală și, 
vrînd-nevrînd te subjugă ție-ți. 
Or. dascălul știe mai bine de 
cit oricare altul că tînărul nu 
acceptă spiritele egoiste și cu 
atît mai puțin din partea celor 
care ii formează, le cer.

Tini imaginez că studentul aș
teaptă de la profesor mult mai

Angajarea declanșează și stator
nicește o
prinsă in pătrunderea 
vehiculate de contemporaneita
te, refuzind opacitatea. Și cînd 
spun opacitate, mă gîndesc la 
pericolul pe care îl constituie 
infatuarea —, mai cu seamă la 
vîrsta formativă — opinia că 
știi, că poți singur, că nu mai ai 
nevoie să afli de la alții. Soco
tesc că este foarte grav la vîr-

studenție dinamică, 
ideilor

sta aceasta, să-ți imaginezi că 
ți-ai format un sistem de idei 
propriu, inatacabil, că nimeni 
nu-ți mai poate da nimic. E ca 
și cum ai sili cu bună știință 
spiritul să nu mai primească, să 
nu mai recepteze.

Reintorcindu-mă la dorința 
dascălului de a avea de-a face 
cu spirite larg deschise pentru 
știință, subliniez că toate cele
lalte calități sînt . condiționate 
de aceasta — încdpînd cu inte
resul pentru informare și pa
siunea pentru investigare a u- 
nor domenii vaste și foarte di
versificate și continuînd cu cali
tățile morale, ca spiritul cama
raderesc echitabil, dominat de 
conștiința că ai nevoie de colec
tivitate, după cum colectivitatea 
are nevoie de tine. Pentru evo
luția tînărului aspectele acestea 
sînt esențiale ; el trebuie să fie 
un generos, un om căruia îi re
pugnă individualismul și are 
curajul confruntării ideilor. Ve
nim cu asemenea îndemnuri . 
pentru că, la rîndu-ne, ne ce
rem să onorăm aceste dezidera
te la modul exemplar.

— Tovarășe profesor, 
dumneavoastră îl cunoaș
teți pe student nu numai 
ca tînăr care învață, ci și 
ca om care-și aduce con
tribuția la evoluția con
temporană a școlii superi
oare. Profesorul privește 
cu considerație această 
contribuție 7

— Nu numai că o privește cu 
considerație, dar o și solicită. 
Dascălul e dascăl atunci cînd îl 
tratează pe strudent ca discipol 
nu numai în măsura în care îl 
studiază cursul, face o pasiune 
pentru disciplina sa, ci și atunci 
cind acesta formulează preten
ții privim. bunăoară, tocmai 
cursurile sale. în fond, e foar
te normal să fie așa. Studenții 
noștri sînt tratați ca oameni 
profund interesați de ceea ce 
se petrece cu ei.în procesul de 
învățămînt, întrucît sint bene
ficiarii lui. Societatea îi conferă 
de la 13 ani dreptul să-și spună 
cuvîntul în treburile țării. Eu. 
ca profesor, formindu-1 ca disci
pol al meu. nu pot proceda alt
fel, nu pot să nu-i avansez în
crederea și să nu-1 solicit să gin- 
dească în folosul treburilor uni
versitare de care depinde for
marea lui viitoare, să nu 
contur ideilor sale, cînd acestea 
sint valoroase — și de cele mai 
multe ori sînt. “ 
universitară a 
practică și ea 
bune rezultate 
mint.

Să nu uităm 
înseamnă totalitatea 
dar și totalitatea , 
universitare 
și sturîenți. Dacă principial 
formează un tot, cu atît 
mult in viață se intilne.se pe fun 
dalul scopului comun.

e

dau

Tradiția noastră 
impus această 

se dezvoltă cu 
pentru învăță-

că universitatea 
științelor, 

colectivității 
deci, profesor:'

ei 
mai

ÎNDRĂZNELI
(Urmare din pag. I)

? mică indigestie cu formalism. A încerca să-ti mărești fondul 
<► de influență prin date din alte culturi e legitim. Snobismul
< s> cosmopolitismul pot face parte dintr-o firească năzuință 
S de informare. Dar, dacă e vorba să căutăm idoli, atunci 
U de ce .nu ne-am închina întîi chiar la ai noștri? O admi-

rație fără rezerve stîrnește cutare ori cutare scriitor străin, 
<k citit tardiv, tradus tardiv, comentat tardiv, și adesea ace- 

eași experiență, uneori la un nivel superior, noi o avem din 
anii 30, dar am uitat de ea. Se poate așa ceva ? Asta adu- 

S ce a lipsă de demnitate. S-a scris la noi mai mult despre
> noul roman franțuzesc decît despre Urmuz, mai mult des- 

pre Camus decît despre Anton Holban. Confuzia din poezia
< „tînără" ar fi simțitor micșorată dacă srar republica în editi: 

critice curentele poetice românești dintre 1925 și 1945. Ce
<k lecție utilă ar fi, de pildă, Poemul Invectivă pentru o mul-
> l'me de tineri care se străduiesc, să epateze. Ar băga de 

seamă că îndrăznelile lor de azi au predecesori mult mai
<k „tari".

Fondurile naționale trebuie cunoscute cît mai bine, chiar 
dacă această cunoaștere trebuie făcută în mod critic. Ast- 

<k fel, cum să ne ferim de dezorientare ? Și trebuie să ne gîn- 
dim bine că această situație are efect nociv mai ales in 

/ conștiința scriitorului tînăr, care, nu prea de mult, îl căuta 
pe Le Glezie dar nu pe Blecher, hră 4u-și un cu totul 
nejustificat complex de inferioritate ’ cui'
mic superioare culturii noastre.

intilne.se
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COMUNICATUL COMISIEI ELECTORALE 
CENTRALE PRIVIND ALEGEREA UNU! 

DEPUTAT ÎN MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

în ziua de 17 ianuarie 1971, a 
avut loc alegerea pentru locul de 
deputat în Marea Adunare Na
țională în circumscripția electo
rală nr. 1 Rîmnicu Vîlcea, jude
țul Vîlcea.

Candidata, Lucia H. Lazanu, 
directoarea Școlii generale nr. 2 
din Rîmnicu Vîlcea, propusă de

FrontpF Unității Socialiste, a în
trunit 99,81 la sută din numărul 
total al voturilor exprimate de 
alegători.

Lucrările referitoare la această 
alegere au fost transmise Comi
siei de validare a Marii Adunări 
Naționale.

Premiile concursurilor
creație „V. Alecsandri" 

„I. Vidu 
concursurile de creație „V. Alecsandri" și „I. Vidu" — 
1970 — dedicate sărbătoririi semicentenarului Partidului 

juriile de selecționare și premiere, formate

Din agenda inițiativelor
Eșalonul celor 1 700...

• ÎN TURUL doi al turneului 
internațional masculin de șah 
de la Adelaida, Florin Gheor
ghiu (România) l-a învins pe 
australianul Rudzitis. In clasa- 
sament pe primul loc se află la 
egalitate cu cîte 2 victorii, 
Gheorghiu, Portisch (Ungaria), 
Schmid (R. F. a Germaniei) și 
Matanovici (Iugoslavia).

• ÎN PRIMA zi a cuplajului 
internațional fotbalistic de la 
Lima (Peru), Dinamo București 
va juca cu Universitario, iar 
echipa iugoslavă Velez Mostar 
va întîlni formația Aurich.

• FESTIVALUL șahist inter
național din Olanda a continuat 
la Wijk aan Zee cu întrecerile 
celor trei turnee principale. în 
grupa maeștrilor s-au jucat 
partidele rundei a 5-a, in care 
șahistul’român Victor Ciociltea 
l-a învins pe olandezul Krabbe. 
Jansa a cîștigat la Danov și 
Denker la Minici. A fost con
semnată remiza în partidele 
Costro—Claușsen și Witkow
ski—Adorjan. în clasament 
conduc Adorjan (Ungaria) și 
Jansa (Cehoslovacia) cu cîte 3,5 
puncte, urmați de Timman (O- 
landa) și Forintos (Ungaria) — 
3 puncte și cîte o partidă între
ruptă, Ciociltea (România), Mi
nici (Iugoslavia) și Claussen 
(Danemarca) cu cîte 3 puncte 
etc.

în turneul rezervat marilor 
maeștri se remarcă tînărul ju-

MERIDIAN
tea Sucevei și la așezările da
cice de pe colinele Sarmisege- 
tuzei. Pentru atunci, de pe a- 
cum, se pregătesc asemenea 
programe. Considerînd intere
santă această modalitate de tu
rism promovată de Comitetul 
U.T.C. al sectorului III, credem 
că ar fi util și s-ar bucura de 
mare interes In rîndul tinerilor 
dacă și celelalte organizații ale 
U.T.C., Biroul de turism pen
tru tineret, vor proceda la fel.

Iul — la Grupul școlar „Kretzu- 
lescu" ; tenisul de masă — la 
Școala generală nr. 76 ; șahul — 
în sala Clubului T4. Singurii 
dezavantajați aveau să fie pati
natorii și concurenții la săniuș. 
cărora timpul le-a făcut imprac
ticabile pistele de la baza spor
tivă Olimpia. La fiecare din a- 
ceste centre elementul principal 
al succesului organizatoric l-a 
constituit asigurarea tehnică de 
a cărei coordonare s-a ocupat 
vicepreședintele Consiliului de 
educație fizică și sport al secto- 
rului IV, profesorul VALENTIN 
DUȚA. Aveam să-1 intilnim 
printre cele 14 mese de șah prin 
fața cărora au trecut nu mai 
puțin de 78 de băieți și 30 de 
fete, conform unui sistem de 
joc adoptat special.

La tenis de masă. 79 de băieți 
și 27 de fete au luat cu asalt 
paletele. Pe campioni îi vom 
cunoaște abia duminica viitoare, 
întrucit într-o singură zi nu 
s-a putut termina complicatul 
turneu. Jocurile sportive au a- 
juns și ele în fazele finale : la 
handbal s-au prezentat 38 de 
formații, la volei 29, la baschet 
19 ! Și, să notăm, regulamentul 
competițiilor n-a admis partici
parea echipelor care activează 
in diviziile școlare. Așadar, pes
te o săptămînă vom asista la 
secvențele finale. Tot atunci și 
la același primitor „Club T4“, 
unitate model intri» cluburile ti
neretului din Capitală (director 
Andrei Vlad) va intra în con
curs și o altă importantă cate
gorie de tineri : uteciștii care 
lucrează în întreprinderi și insti
tuții.

VIOREL RABA

câtor suedez Ulf Andersson, în 
virstă de 19 ani, care împreună 
cu cehoslovacul Vlastlmil Hort 
își împart primul loc cu cîte 
3,5 puncte fiecare.

• PE PIRTIA de la Cervlnia 
s-au desfășurat primele cobo- 
rîri de control în vederea cam
pionatelor mondiale de bob — 
2 persoane, programate simbă- 
tă și duminică. Cel mai bun 
timp al zilei a fost înregistrat 
de echipajul italian Vicario— 
Del Fabro cu 1’11” 71/100 pe o 
pîrtie în lungime de 1 540 m. în 
două manșe, cea mai bună per
formanță a fost realizată de e- 
chipajul italian Compagnoli— 
Bonichon cu 2’24” 15/100.

Două accidente fără urmări 
grave au marcat aceste prime 
antrenamente. Bobul nr. 1 al 
S.U.A. s-a răsturnat într-un vi
raj, conducătorul său Paul La- 
mey suferind fractura nasului. 
Cel de-al doilea bob al S.U.A. 
a ajuns la sosire fără frinar, 
care a căzut din bob în cursul 
coborîrii. Boberii români care 
au participat la campionatele 
europene de la Igls vor face 
primele coborîri de antrena
ment în zilele ce urmează.

zion. despre lupta comuniștilor 
români pentru progres social, 
dreptate și libertate : la Tîrgo- 
viște, cenaclurile literare de la 
Uzinele Republica, „23 August", 
F.M.U.A.B. și din liceele „Emil 
Racoviță" și „Mihai Viteazu" 
au recitat poezii patriotice le
gate de trecutul de luptă al po
porului. Se proiectează pentru 
primăvară excursii în ceta-

Duminică dimineața, două 
garnituri de tren, transportau 
din Gara de Nord spre Predeal 
1 700 de tineri excursioniști 
din instituțiile, școlile și în
treprinderile sectorului III din 
Capitală, 
a fost 
narului 
lui de al IX-lea
U.T.C. Conform programului în 
această zi a avut Ioc concursul 
tehnico-apliceitiv de pregătire 
pentru apărarea patriei „Grupa 
în acțiune" (ediția a Il-a), a 
Il-a ediție a concursului de 
schi „Cupa speranțelor" și Con
cursul „Săniuța de argint", faza 
pe sector, toate încheiate seara 
la focul de tabără de la cabana 
Clăbucet unde s-a desfășurat 
montajul literar-artistic „Te 
cîntăm partid iubit" susținut de 
elevii liceelor Emil Racoviță și 
Mihai Viteazu. Intr-un fel, a 
fost o duminică intensă de lu
cru fiindcă deplasîndu-se în al
te peisaje Comitetul U.T.C. al 
sectorului III — prezent în a- 
ceastă zi cu tot „activul" — nu 
a făcut altceva decît să-și des
fășoare riguros, conform pro
gramului un plan tematic de 
instruire și activității care în- 
tr-o astfel de formulă s-a bucu
rat de un imens succes în rîn
dul
..utilul cu plăcutul" Comitetul 
U.T.C. al sectorului III, a do
vedit prin aceasta un „stil" de 
muncă aparte, capabil să cap
teze interesul a 1 700 de tineri 
(opțiunile au fost chiar mai 
multe) care după aceea, la sfîr- 
șitul serii, pe peronul Gării de 
Nord, se declarau entuziasmați 
de program, lată un mod de 
excursie, deosebit, prin care or
ganizația U.T.C. își îndeplinește 
perfect obiectivele. Și în alte 
cazuri, același sector s-a pre
zentat în fața tinerilor Cu un 
program amplu, interesant, or
ganizat 
tot cu
Astfel, 
sau la
— ajungîhd acolo prin locurile 
de istorie intensă — au trecut 
de la faza de „privitori", ine
rentă oricărui turist, la un pro
gram de activități adecvat ; la 
Doftana, între zidurile muzeu
lui s-a desfășurat un simpo-

Acțiunea 
dedicată 
Partidului

complexă 
semicente- 

și ce- 
Congres al

ION MARCOV1CI

In „arenele44 Clubului T4
1 200 de participant !

ediția 1970și
La 

ediția
Comunist Român, juriile de selecționare și premiere, formate 
din personalități de seamă ale vieții noastre teatrale și muzi
cale, au acordat următoarele premii :

Premiul III — piesa ..Leu-Pa- 
raleu" de Viniciu Gafița.

Premiul special al Consiliu
lui Național al Organizației 
Pionierilor a fost atribuit pie
sei „Ș-am încălecat pe-o șa" de 
Al. Popovici.

PREMIILE „ION VIDU" 
PENTRU CÎNTECE DE 

MASĂ
Premiul I — cintecul „Fru

moasă țară, dulce Românie", 
muzica de I. D. Chirescu, pe 
versuri de Adrian Păunescu și 
Nichita Stănescu.

Premiul II — Cîntecul „Poar- 
tă-mă gîndule", muzica de Do- 
ru Popovici, pe versuri de Dom- 
nica Filimon.

Mențiuni : Cîntecele : „Sub
flamura partidului", muzica de 
Sava Ilin, versuri de Damian 
Ureche și „Viteaz partid", mu
zica de Cos’tică Andrei, Versuri 
de Mihai Cosma.

Premiul special al Consiliu
lui Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor a fost atribuit 
lucrării intitulate „Sub flamu
ra luminii", muzica de I. D. 
Chirescu, pe versuri de I. Mei- 
țoiu.

Premiul special al Comitetu
lui Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, cîntecului „A- 
ripi de zbor tineresc", muzica 
de Gh. Bazavan pe versuri de 
Stelian Filip.

A. PENTRU 
INTR-UN

PIESE 
ACT

//

ll — piesa „Porumb 
Dan Tărchilă.

Premiul 
crud" de

Premiul III — piesele : „x «- 
calorii de minuni" de Ghcorghe 
Vlad și „Păcală" de Ștefan Tita.

Mențiuni — piesele : . „Sfîrși- 
tul jocului" de Mihai Georges
cu. și „Păsări călătoare" de Oc- 
• Măgureanu

,Fă-

B. PENTRU PIESE DESTI
NATE TINERETULUI, ȘCO

LARILOR, PIONIERILOR

Premiul II — piesa „Carnetul 
de note" de Napoleon Crețu.

Pfemiul III — piesele : „Sol
datul și copilul" de Margareta 
Micu și „Un băiat curajos" de 
Xenia Roman.

Premiul special al Ministerului 
învățămîntului a “ 
piesei „Băiatul cu 
Popovici.

Premiul special
Național al Organizației Pionie
rilor a fost acordat piesei „Șoi
mul rănit" de Ștefan Tita.

fost acordat 
chitara" de Al.

al Consiliului

C. PIESE PENTRU TEATRUL 
DE PĂPUȘI

Premiu] I — piesa „O fetiță 
fără inimă" de Xenia Roman.

tinerilor Tmbinînd

„departe de casă" — 
prilejul unor excursii, 

călătorind la Doftana 
Tîrgoviște excursioniștii

Duminică dimineața, dind curs 
unei invitații făcute de Comite
tul U.T.C. al sectorului 
Capitalei, 
cei peste 1 200 de elevi reuniți 
la sediul „Clubului T41' 
a participa la festivitatea inau
gurării competițiilor sportive 
școlare dedicate aniversării se
micentenarului partidului și con
gresului al IX-lea al U.T.C.

Reuniunea de astăzi, neobiș
nuită ca proporții, este prima 
dintr-un lung șir de manifestări 
sportive organizate pentru tine
rii care învață și muncesc în 
școlile și unitățile economice cu
prinse in raza sectorului nostru 
— ne-a spus CONSTANTIN 
PENGHIS, secretar al Comite
tului U.T.C. al sectorului IV. Ea 
a fost pregătită in amănunțime, 
încă cu trei săptămîni înainte, 
sub directa îndrumare a tovară
șului Cornel Nicoda, secretar cu

ne-am aflat
IV al 

printre
pentru

probleme de propagandă al co
mitetului P.C.R. al sectorului, 
prin coordonarea acțiunilor Co
mitetului U.T.C. al sectorului, 
tehnicienilor Consiliului pentru 
educație fizică și sport, Inspec
toratului de învățămînt, Consi
liului organizației pionierilor, 
conducerii Clubului T4.

Totul a început cu vizionarea 
unor filme captivante, cu su
biect sportiv — „Fotbalul, spor
tul rege" și „După trei decenii" 
(ambele puse la dispoziția orga
nizatorilor, cu lăudabilă solicitu
dine, de către sectorul de pro
pagandă al C.N.E.F.S.). După 
acest „start oficial" luat in sala 
de festivități a Clubului T4, cei 
1200 de elevi, conduși de cadre 
didactice și instructori s-au dis
persat pe ateliere : voleiul — 
in sala Liceului „Matei Ba- 
sarab" ; baschetul — în sala 
Școlii generale nr, 69 ; handba

După aflarea 
soluțiilor

5
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și de apariția, în cadrul Conser
vatorului, a unor formații acorda
te oscilațiilor preferențiale con
temporane. Ne referim la ansam
blul cameral MUSICA VIVA, 
dirijat de Vincente Tușea, care 
dă viață cu suficientă lejeritate 
partiturilor dificile aparținînd lui 
Varese sau George Enescu (cîte 
formații se încumetă să interpre
teze „Dixtuorul" acestuia din 
urmă !) — ansamblu invitat
anul acesta, pentru a doua oară, 
să concerteze în R. F. a Germa
niei precum și la corul de came
ră ANTMOSI, dirijat de Sabin 
Păutza, structurat pe formula 
Madrigalului și ale cărui succese 
au germinat explicabil din ace
eași nobilă descendență. Dar nu 
numai în sala Filarmonicii, aflată 
în același local cu Conservatorul, 
întîlnești mult tineret ca și la re
prezentările Operei de Stat (si
tuată vis-a-vis de Conservator).

Actualul director al Filarmoni
cii de Stat, dirijorul Ion Baciu, 
este unul din tinerii maeștri ai 
baghetei a cărui prezență pe ori
care podium concertistic al lumii 
asigură reușita programului. O 
privire retrospectivă asupra re
pertoriului ansamblului ieșean ne 
convinge că adeziunea la public 
pe care și-a cîștigat-o se datorea-

ză în mare măsură îmbinării ar
monioase a lucrărilor clasice, mo
derne și contemporane. A fost 
într-adevăr greu ca studenții să 
fie cooptați printre spectatorii fi
deli, dar o dată ce acest eveni
ment s-a produs, ne-am interesat 
în ce măsură profesorii de muzi
că, absolvenții secției pedagogice 
a Conservatorului își împlinesc 
la locurile de muncă, datoria de 
a le insufla elevilor dragostea 
pentru obiectul pe care-1 predau, 
cu alte cuvinte dacă reușesc să

PtRFOR
MANTELE

în

fapt acest colocviu la

și ajutăm in același 
finalizarea propriilor

pornesc la drum cu 
că în competiția 

mai bună soluție teh-

completeze lacunele paragrafului 
„muzică" din cultura generală a 
discipolilor lor. Pentru răspuns 
ne-am adresat unui profesor cu 
multă experiență pe arena didac
tică, compozitorului Achim Stoia, 
reotorul Conservatorului „George 
Enescu" din Iași :

— In primul rînd, ne-a răs
puns d-sa, profesorii de muzică 
din școli nu găsesc întotdeauna 
condiții propice exercitării mese-

riei. înființarea de laboratoare 
muzicale, bine dotate cu apara
tură modernă de înregistrare și 
emisie ar completa multe spații 
goale existente în pregătirea ele
vilor noștri. Ne străduim, pe 
parcursul a cinci ani de studii, 
să formăm viitori profesori cu 
cunoștințe teoretice substan
țiale dar ca obiect de predare 
muzica întîmpină piedici : disci
plinele din a doua jumătate a 
catalogului fiind considerate 
„dexterități", nu au parte de lu
crări scrise iar modalitățile de 
verificare orală sînt mult prea ri
gide. Manualele de muzică sînt 
destul de slabe, abundă proble
mele teoretice în dauna dezvol
tării gustului pentru frumos, iar 
programele astfel încărcate n-au 
mai suportat de mult timp dis
cuții colective. Admiterea la 
Conservator a viitorilor profesori 
de muzică este îngreunată de eli
minarea acestei discipline din 
programa ultimelor clase a Xl-a 
și a XII, măsură cu care noi nu 
putem fi de acord. E . drept că 
la concertele Filarmonicii ieșene 
vin numeroși tineri, dar datoria 
noastră rămîne în continuare a- 
ceea de a-i ajuta să înțeleagă îh 
mod conștient și nu din snobism, 
ceea ce se cîntă, pentru a-și pu
tea forma o părere proprie, po
zitivă sau negativă.
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Ăici, in secția mecanică 1, prind contur, cu fiecare zi, preocupă rile specialiștilor, ale celorlalți 
lucrători consacrate modernizării continue a produselor uzinei, creșterii competitivității lor.

(Urmare din pag. 1)

țiunea are un sens foarte precis 
urmărind nu numai să angreneze 
pe tinerii ingineri in activitatea 
de promovare a progresului teh
nic ci să-i 
timp 
idei.

Ge e de
care participă, practic, toți ingi
nerii tineri din uzină ? In pri
mul rînd instrumentul de comba
tere a unei mentalități : nu nu
mai specialiștii din cercetare sau 
proiectare sînt chemați să răs
pundă numeroaselor semne de în
trebare pe care le ridică îmbu
nătățirea calitativă a producției, 
nu doar ei, ci toți aceia care prin

Inițiatorii 
convingerea 
„pentru cea 
nică“ își vor face apariția noi și 
ingenioase idei, că se va înregis
tra o participare susținută. Do
vada : nici nu a început bine ac
tivitatea și primele „oferte" au 
și sosit...

— Dar obținerea unor rezultate 
superioare, pe măsura aspirațiilor 
pe coordonatele competitivității 
produselor, accentuează tovară
șul Iulian Stroiescu, inginerul șef 
al uzinei, nu presupune numai 
existența unor idei generoase, ci 
și crearea posibilităților practice 
de înfăptuire a acestora. Asta în-

reutilare însoțind pe cea de re- 
proiectare a produsului, pentru 
posibilitățile colectivului ni se 
par valorile cîtorva indicatori. 
Capacitatea de asimilare : în 
1967 s-au asimilat nouă tipuri de 
sape ca în 1970 numărul acestora 
să crească la 48. Exportul : în 
1969 valoarea sapelor exportate 
era de 24 milioane lei. In 1970,

telor uzinei: Marea receptivitate 
față de nou.

Noul înțeles ca o obsesie încă 
din faza de concepție, în selecta
rea soluțiilor propuse în fabrica
ție, în organizarea producției. 
Noul înțeles ca un curent de ma
să concretizat în eforturile indi
viduale ale fiecărui specialist, ale 
fiecărui muncitor, ale fiecărui tî- 
năr, ale tuturor celor 1 750 de 
uteciști, punct de reper în acțiu
nile inițiate de către organizația 
U.T.C.

Stăm de vorbă cu tînărul ingi
ner Teodor Toivi, autor a două 
invenții, deci omul care trăiește 
permanent în aerul tare al idei
lor înnoitoare. Invențiile sale au 
stat la baza realizării unui pro
dus : Instalația de prevenire a e- 
rupțiilor. E produsul industrial 
românesc care a obținut nu de 
mult, la Leipzig, medadia de aur. 
Evoluția acestei instalații exprimă 
prin ea însăși o adeziune la nou 
a specialiștilor uzinei, viteza de 
reacție în receptarea lui.

— Era un produs minor al u- 
zinei, ne spune inginerul Toivi. 
Se vindeau doar cîteva bucăți în 
țară, cîteva la beneficiari externi. 
Efortul făcut în uzină a permis 
un asemenea grad de perfecțio
nare a acestuia, incit s-a ajuns 
mai întîi să se egaleze și apoi să 
se depășească performanțele func
ționale ale instalațiilor realizate 
de cele mai prestigioase firme 
străine.

Drumul străbătut de preveni
torul de erupție de la idee la 
produs definește unul din ma
rile secrete ale succeselor uzinei: 
climatul favorabil parcurgerii cît 
mai rapide a acestei djsțanțe. Du
pă cum /■ ’’clara 'abține
rea ' '' 'utili
P ă

rămînă o acțiune privind exclu
siv pe autor, devenind o proble
mă de interes foarte larg, impli- 
cînd contribuția și participarea 
pasionantă a oamenilor de la di
rectorul general la maistru, la 
muncitorul din atelier. Așa se 
explică faptul că asimilarea pre
venitorului de erupție nu a durat 
decît 6 luni. Așa s-a obținut un 
nou produs care se exportă în 
12 țări.

Avem pe masa de lucru ulti
mele tipodimensiuni din gama 
instalațiilor de prevenire a erup
țiilor. Dacă la început s-ar fi ce
rut să precizăm cînd le vom ter
mina, am fi crezut că e nevoie de 
cel puțin 20 de ani. Or, au tre
cut 'de atunci numai 2...

Am discutat cu mai mulți spe
cialiști tineri și vîrstnici. Am re
ținut din spusele lor ferma op
țiune pentru angajarea perma
nentă a cercetării în serviciul in
troducerii celor mai bune soluții, 
pornind de la documentarea foar
te serioasă, de la cunoașterea 
realizărilor „de marcă" pe plan 
mondial, ținînd seama de dotarea 
tehnică a întreprinderii, legînd 
strict operația de concepție de 
cerințele pieții, impunîndu-se 
astfel corective însăși noțiunii de 
calificare tehnică. Eficiența obli
gă deopotrivă nu numai la a fi 
un bun producător, ci și a ști să 
valorifici cu pricepere ceea ce ai 
fabricat. Iată o idee care la Uzi
na 1 Mai din Ploiești a încetat 
de multă vreme să fie o noutate. 
Exemplul se ordonează neprefe
rențial. Pînă în 1962 se realiza 
un singur tip pompă de noroi. 
Tn 4 ani s-a reușit mărirea fami
liei la 6 pompe, iar cu un an în 
urmă s-a trecut la o noua linie 
constructivă. Activitatea de cer
cetare și proiectare prospectează 
posibilitățile de lansare în fabri
cație a unei noi familii. Despre

COMPETITIVITATEA
SPORITA A
PRODUSELOR

instalațiile de foraj cele mai pre
tențioase din nomenclatorul uzi
nei, am aminti că dacă pînă a- 
cum au fost realizate produse cu 
comandă Diesel hidraulic, acum 
(la Tîrgul Internațional de la 
București au fost prezentate deja) 
instalații comandate electric sau 
Diesel electric. în plus pe masa 
proiectanților se află noul echi
pament pentru foraj marin.

E un mod de a înțelege sin
cronizarea în ritmul de pătrun
dere a noului, de valorificare cît 
mai devreme a avantajelor 
De aceea, ni s-a pătut cît se 
te de firesc să descoperim 
semnul acelorași preocupări 
sacrate introducerii noului, 
tru stimularea competitivității 
produselor o seamă de acțiuni 
inițiate și desfășurate cu contri
buția organizației U.T.C. Adre- 
sîndu-ne secretarului comitetului 
U.T.C., Ion Burada, obținem re
lații deosebit de interesante.

— De aproape un an de zile 
și în uzina noastră a fost declan
șată acțiunea „Cu ce te ocupi to
varășe inginer Titlul ar putea 
să nu fie prea explicit. Nu e 
vorba de ceva făcut nivnai de 
dragul de a pune întrebări. Ac-

sale, 
poa- 
sub 

con- 
pen-

pregătirea lor pot oferi soluțiile 
necesare. De aici ideea atragerii 
lor în circuitul rezolvării proble
melor tehnice de strictă actuali
tate — de aici ideea instituirii 
unui dialog permanent între spe
cialiștii din secțiile productive și 
compartimentele de concepție.

Simțul practic, concretețea 
preocupărilor, eficiența acțiunii 
se reliefează în conținutul lucră
rilor — unele prezentate deja în 
cadrul sesiunii de comunicări 
tehnico-științifice, altele aflate 
încă în studiu : Tratamentul ter- 
mochimic al sapelor de foraj, fo
losirea malrițării cu viteze mari, 
contribuții la realizarea și mo
dernizarea gamei de pompe de 
noroi.

— în curind vom începe o 
altă acțiune, ne spune tovarășul 
Burada. Intitulat» „cea mai bună 
soluție tehnică" acțiunea noastră 
are în vedere integrarea cu mai 
multă eficiență a tinerilor, ingi
neri sau simpli muncitori, în e- 
fortul de modernizare a produ
selor uzinei îndeosebi prin depis
tarea căilor de reducere a greu
tății lor, de raționalizare a consu
murilor de materiale și îndeosebi 
a metalului.

seamnă perfecționare continuă a 
bazei materiale, folosirea în pro
cesul de producție a procedeelor 
tehnologice avansate, a metode
lor moderne de organizare. Asia 
înseamnă ridicarea permanentă a 
nivelului de calificare a oame
nilor.

Intrînd în secția sape — foraj, 
constatăm pe viu, corespondentul 
faptic al acestor principii. în a- 
teîiere liniile, tehnologice de pre
lucrare sîht adaptate conform ce
rinței unei producții ritmice, în 
flux. La atelierele de tratament 
termic — un peisaj aproape in
solit : instalații de înaltă tehnici
tate cu un randament și grad 
de precizie foarte avansat asi
gură sapelor de foraj o calitate 
deosebită. Să înțelegem mâi e- 
xact sensul explicației pe care o 
primim din partea tînărului ingi
ner Horia Dobrescu, șeful sec
ției :

— Cu doi ani în urmă se rea
lizau aici sape bunicele. Avem 
astăzi sape comparabile cu orice 
sculă de acest gen fabricată în 
lume.

Ilustrativ pentru posibilitățile 
actuale ale secției, acțiunea de

Cea mal recentă imagine de pe 
ștandul de probă al uzinei, Se 
montează o instalație de foraj 4 
LD 150 D care nu peste multă 
vreme va porni spre beneficiar 
— Republica Populară Chineză.

s-a triplat. Și aceasta fiindcă aici, 
în secția sape — foraj, ca de alt
fel în orice secție a Uzinei 1 Mai. 
ideea nouă, crudă, dar conținînd 
posibilități de transformare, de 
îmbunătățire a producției e în- 
tîmpinată „cu brațele deschise" 
de oameni pricepuți, capabili 
să-i dea haina necesară, s-o mo
deleze dacă e cazul. La capătul 
acestei incursiuni pe căile com
petitivității produselor, ne-am a- 
mintit de cunoscuta sintagmă a 
unui scriitor : în drumurile noas
tre prin uzină am întîlnit oa
meni, numeroși oameni pe care 
activitatea lot ne îndreptățește să 
spunem : „eu am văzut idei".

(Urmare din pag. I)

secretariatului comitetului ju
dețean de partid, a majori
tății membrilor comitetului 
executiv al consiliului popular 
județean. Astfel, s-a hotărit să 
se dea terenul necesar tinerilor 
din comuna Leordeni. pentru 
amenajarea unei baze sportive, 
s-au acordat mijloacele mate
riale pentru înființarea unul 
club al tineretului la Fabrica de 
confecții din Curtea de Argeș, 
s-a stabilit ca in toate comunele 
unde există spații corespunză
toare să continue acțiunea de 
amenajare a cluburilor special 
destinate tinerilor.

„Ansamblul propunerilor — 
ne spunea tovarășul CONSTAN
TIN VOINEAG, prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș 
al U.T.C. — s-ar putea grupa 
în cîteva domenii distinc
te. Tinerii s-au referit judicios, 
argumentat, in primul rind la 
măsuri in sprijinul bunei orga
nizări a procesului de producție 
și al perfecționării pregătirii 
profesionale, iar în strinsâ le
gătură cu aceste aspecte, la 
slaba preocupare a unor organi
zații U.T.C. pentru soluționarea 
Unor probleme privind condițiile 
de muncă si de viată ale tine
retului. Subliniez, a fost vorba 
de cerințe justificate și rezolva
bile. Pe de altă parte, au fost 
abordate, cu insistență. dome
niile activității cultural-distrac- 
tive si turistice, nu totdeauna 
substanțiale, chiar în raport cu 
baza materială existentă. De a- 
semenea. s-au făcut referiri si 
propuneri de răspîndire în toate 
organizațiile, pină la verigile dc 
Jos. a unor acțiuni bune, apre
ciate de tineri, dar la a căror or
ganizare largă, eu caracter de 
masă, activiștii au contribuit 
foarte puțin, prin prezenta efec
tivă in rindul tinerilor, al orga
nizațiilor".

Dar rezolvările ? Am avut pri
lejul să constatăm că. alături 
de soluții directe, la nivelul co
mitetului județean acestea pre
supun o întreagă muncă de di
recționare. control și sprijin 
nemijlocit, cu repere exacte in 
ansamblul vieții de organizație, 
ca și legături permanente cu 
factorii de sprijin și colabora
torii. întreaga suită de propuneri, 
de la nivelul adunărilor organi
zațiilor de bază ale U.T.C. pină 
la acelea făcute la conferința 
județeană, a fost adusă la cu
noștința conducerilor diferitelor 
organe județene, a conducători
lor de întreprinderi și instituții. 
Prin intervenția factorilor aten
ționați și pe această cale, o sea
mă de probleme au fost rezol
vate intr-un răstimp scurt, sau 
se află pe agenda de strictă ac
tualitate.

Elemente ale sintezei de pro
puneri amintită au devenit tot 
atitea puncte în programul de 
activități al organizației jude
țene. in planurile de lucru cu
rente ale biroului și comitetu
lui județean, au concretizat 
exact calea și cadrul de rezol
vare ale multor cerințe afirmate 
de tineri

Astfel, s-au obținut înlesniri
le necesare pentru organizarea 
unei Case de cultură a elevilor 
și studenților din municipiul Pi
tești. Inaugurarea activității sale 
în zilele următoare va marca 
rezolvarea multor altor propu
neri ale tinerilor, inclusiv aceea 
a elevilor de la Liceul ..Al. Odo- 
bes’cu" de a avea o sală perma
nentă pentru expozițiile școlare 
de artă plastică. Concomitent,

s-au luat măsuri de descentrali
zare a manifestărilor cultural- 
distractive pentru tineretul mun
citoresc, prin rSvitalizarea acti
vității cluburilor din întreprinde 
rile piteștene. unde simpozioa
nele, proiecțiile de filme, re
uniunile și concursurile distrac
tive vor fi armonizate săptămâ
nal in programe consistente, 
atractive. Se consolidează o tot 
mai apropiată cooperare a elevi
lor din licee și școli de cultură 
generală cu organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi, prin schimburi 
de experiență, vizite, activități 
ale cercurilor pe materii, in 
laboratoarele uzinale. în a- 
ceeași ordine, salutară pen
tru un eficace stil de mun
că este ideea de a lansa, ca 
principiu de lucru curent, acela 
al prezentei zilnice a membrilor 
biroului comitetului județean in 
mijlocul tinerilor, la o activitate 
a tineretului, in contact nemij
locit. cu realitățile vieții de or
ganizație. A ' st vizat îndeo
sebi modul in care birourile și 
comitetele U.T.C. și-au desfășu
rat activitatea în spiritul propu
nerilor și hotârîrflor adoptate la 
adunările și conferințele de dare 
de seamă, și alegeri.

Rezolvarea multora dintre pro
blemele ridicat.’ de uteciști in 
adunări și conferințe a pfesu- 
pus. sau presuttune in conti
nuare. fie acțiunea directă a 
comitetului U.T.C.. a organiza
ției din fiecare întreprindere, 
instituție sau scoală, fie colabo
rarea cu alte organizații U.T.C. 
sau comitete, obținerea sprijinu
lui organelor sindicale, al con
ducerilor tehnico-administrati- 
ve ale secțiilor, al directorilor 
de întreprinderi etc.

Din perspectiva rolului comi
tetului județean, aceasta ar tre
bui să însemne, acum, cel puțin 
o cunoaștere informativă exactă 
asupra stadiului și cursului ac
țiunii de rezolvare al totalității 
acelor numeroase propuneri in
serate in sinteza citată. Că nu 
s-a întimplat așa. că despre soar
ta unor sugestii și cerințe aie 
tinerilor nu se cunoaște nimic, 
dovedește nu numai prelungi
rea unei etape pregnant organi
zatorice. de planificare și in
struire. care a urmat conferin
ței județene, ci ?i necesitatea 
intervenției operative, imediate, 
pentru că prin importanta și 
specificul lor concret. direct, 
propunerile tinerilor trebuiau să 
insemne acțiune neintirzială 
pentru a rezolva sau pentru a se 
intra pe cursul rezolvării lor. 
De fapt, sub acest aspect, al so
luției la propuneri, ceea ce s-a 
urmărit prin constituirea colec
tivelor amintite este necesar să 
cuprindă totalitatea organizații
lor U.T.C. în același timp, soli- 
cltind comitetelor U.T.C. să in
formeze în adunările generale 
din această lună cum s-au so
luționat problemele ridicate de 
tineri, la rindul său. Comitetul 
iudețean Argeș al U.T.C. tre
buie să pună la indemîua aces
tora toate răspunsurile privind 
rezolvarea sau stadiul de stu
diu spre soluționare al tuturor 
acelor probleme care ies din 
sfera atribuțiilor și posibilităților 
sale, fiind condiționate de hotă- 
ririle altor factori, de al căror 
spriiin și colaborare beneficia
ză organizațiile U.T.C. Bilanțul 
eforturilor depuse pînă acum, 
la o lună de zile după confe
rință. va putea fi astfel, ir» 
scurtă vreme, nu numai bogat, 
ci și complet.



GEORGES POMPIDOU

L-A PRIMIT PE ȘEFUL
DELEGAȚIEI ROMANE

Xaiii: dupa-amiaza, președintele 
Frs-'-țeî, Geerges Pompidou, a pri
mit la Palatul Elysee, pe pre
ședintele Consiliului Economic al 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, conducătorul 
delegației române la cea de-a treia 
sesiune a Comisiei mixte guver
namentale româno-franceze de 
cooperare economică, tehnică și 
științifică.

Cu acest prilej, Manea Mănes
cu a transmis președintelui Fran
ței, un mesaj personal din partea 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, care urează 
președintelui Georges Pompidou 
multă sănătate și fericire, prospe
ritate și noi succese poporului 
francez prieten.

Mulțumind, președintele Geor
ges Pompidou a transmis, Ia rîn- 
dul său, șefului statului român, 
Nicolae Ceaușescu, urări de să
nătate și de succes în activitatea 
sa multilaterală închinată progre
sului continuu al României, feri
cirii poporului român.

Președintele Franței a evocat 
cu multă căldură întîlnirea din 
vara anului trecut și convorbirile 
purtate cu șeful statului român, 
cu ocazia vizitei acestuia în 
Franța, subliniind deosebita im
portanță a contactelor directe, 
precum și a declarației româno- 
franceze din iunie 1970, pentru 
lărgirea relațiilor bilaterale, a coo
perării dintre România și Franța, 
pentru dezvoltarea continuă a 
tradiționalelor legături de priete
nie dintre poporul român și po
porul francez.

Președintele Pompidou a apre
ciat lucrările actualei sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-franceze, care s-au desfă
șurat cu rezultate fructuoase 
pentru dezvoltarea relațiilor eco
nomice, comerciale, de cooperare 
în domeniul, industriei,; tehnolo
giei, cercetării științifice și a al
tor sectoare de activitate eco
nomică.

Față de interesul deosebit ma
nifestat de președintele Franței 
în ceea ce privește dezvoltarea 
actuală și de perspectivă a Ro
mâniei, tovarășul Manea Mănes
cu a prezentat rezultatele econo
mice obținute de țara noastră și 
principalele aspecte ale progra
mului de dezyoltare economică și 
socială a României socialiste în 
viitorii cinci amȚ care va asigura

progresul în toate domeniile eco
nomiei, oferind astfel noi posi
bilități de extindere a schimburi
lor economice internaționale, a 
cooperării româno-franceze pe 
planuri multiple.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate unele aspecte ale vieții 
internaționale, îndeosebi proble
mele securității în Europa.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

★

Tot în cursul zilei de luni, pre
ședintele Consiliului Economic al 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a avut o între
vedere cu Maurice Schumann, 
ministrul afacerilor externe al 
Franței.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de vederi asupra relații
lor bilaterale dintre România și 
Franța, cît și asupra posibilități
lor de lărgire a cooperării în do
meniul științei, culturii și turis
mului. De asemenea, au fost dis
cutate aspecte ale securității eu
ropene.

La întrevedere au participat 
ambasadorul român în Franța, 
Constantin Flitan, și ambasado
rul francez în România, Pierre 
Pelen.

★
Lucrările celei de-a treia se

siuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-franceze de coo
perare economică, tehnică și ști
ințifică s-au încheiat luni la 
Paris, prin semnarea unui pro
tocol de către conducătorul dele
gației române, Manea Măneșcu, 
și conducătorul delegației fran
ceze, Valery Giscard d’Estaing, 
ministrul economiei și finanțelor 
al Franței.

ORIENTUL

ECUADOR

0 altă navă
de pescuit
americana

sechestrată
Navele de război ecuadoriene 

au procedat la sechestrarea ce
lei de-a patra nave de pescuit 
sub pavilion american. După 
cum se știe, în cursul săptămî- 
nii trecute, nave militare e- 
cuadoriene au sechestrat alte 
trei nave de pescuit americane 
sub motiv că și-au desfășurat 
activitatea la o distanță mai mi
că de 200 de mile de coasta e- 
cuadoriană, fără a fi primit în 
prealabil autorizația necesară. 
De mai,bine de un an, o serie 
de state latino-americane și-au 
extins limitele apelor teritoria
le de Ia 12 la 200 de mile. Ca 
urmare a acestei hotărîri, în pe
rioada amintită au avut loc o 
serie de incidente izvorîte din 
faptul - că S.U.A. și alte țări nu 
recunosc aceste noi limite.
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Activitatea
selenară a lui
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De Ia Centrul de legături 
codice la mari distanțe, se 
anunță că laboratorul sele
nar autopropulsat „Luno- 
hod-l“ a fost adus la punc
tul prestabilit de pe supra
fața Selenei, unde a coborît 
lin stația automată sovietică 
„Luna-17". Scopul acestei 
experiențe constă în verifi
carea preciziei și siguranței 
conducerii lunamobiiului, 
precum și în verificarea me
todelor de navigație utilizate.

I.a începutul ședinței de 
legături prin radio, care la 
18 ianuarie a durat 4 ore 15 
minute, aparatul a traversat 
vechiul său traseu și s-a în
dreptat spre stația „Luna-17“ 
pe un drum nou, presurat cu 
cîteva cratere cu un diame
tru de peste 20 metri. La 
sfîrșițul legăturii, au fost 
obținute cîteva fotografii pa
noramice.

în prezent, relatează agen
ția TASS, aparatul se află la 
10 metri de stafia „Luna-17", 
iar lungimea totală a drumu
lui parcurs de ei pe Lună 
este de 3 593 metri.

Experiențele științifice și 
de navigație continuă.

w

Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice, l-a primit luni la 
Kremlin pe ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze în 
U.R.S.S., Liu Sin-ciuan. Agenția 
TASS informează că între Alexei 
Kosîghin și Liu Sin-ciuan a avut 
Ioc o convorbire.

Candidați la președin 
♦ie

• STRĂBAT INTIIA OARA 
nenumărații kilometri ai unui 
itinerar descris in toate limbile 
pămintului, cu o frecvență pe 
care o invidiază celelalte așezări 
ale Terrei. Sînt zile în care pa
ginile blocnotesului se încăpățî- 
nează să rămină albe pentru că 
reporterul se simte în captivita- 
tea trecutelor lecturi și încearcă 
sentimentul paralizant că tot 
ceea ce era de spus a fost spus, 
că nimic n-ar mai fi rămas de 
adăugat. Lingă monumentele 
Parisului, unică aglomerare de 
celebrități intr-un perimetru ur
ban, nu-ți îămîne decit să înde
plinești cu rigurozitate și fără 
ipocrizie, ritualurile turistice pe 
care deseori le-ai persiflat, să-ți 
însușești obișnuința călătorului 
fugărit de orele ce se scurg prea 
repede, mult prea repede...

România
ieri și aziu

finlandez Joensuu,în orașul
principala localitate din provin
cia Carelia, a fost deschisă ex
poziția „România ieri și azi“, 
organizată de Asociația de prie
tenie Finlanda—România în co- 
labotare cu Muzeul local de 
artă.

• LA ALEGERILE PREZIDEN
ȚIALE din Austria, care vor avea 
loc în primăvara aceasta, au fost 
desemnați doi candidați : Franz 
Jonas și Kurt Waldheim.

Waldheim, fost ministru de ex
terne și în prezent ambasador al 
Austriei la O.N.U., a fost desem
nat de partidul populist în toam
na trecută. Partidul socialist, care 
formează actualul guvern minori
tar, a anunțat vineri candidatura 
lui Franz Jonas, actualul pre
ședinte al țării. Partidul liberal, 
aflat în opoziție, dar care în 
parlament sprijină guvernul mi
noritar al lui Kreisky, a hotărît 
să nu prezinte candidat propriu.

Deși data ținerii alegerilor pre
zidențiale n-a fost încă anunța
tă oficial, la Vicna se crede că 
ele vor avea Ioc la 25 aprilie.

Expediție sovietică în 
Antarctica

APROPIAT
• MESAJUL PREMIERULUI IORDANIAN • 
PALESTINIENII CARE PROVOACĂ 
CU ARMATA IORDANIANĂ AR

JUDECAȚI

CIOCNIRI 
PUTEA FI
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dezideratelor sale, 
înseamnă,

Terra
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La Cairo au luat sfirșit luni 
convorbirile dintre Nikolai Pod- 
gornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și Anwar Sadat, președintele 
R.A.U. Agenția TASS precizea
ză că reprezentanții celor două 
țări au făcut un schimb de ve
deri multilateral in probleme 
privind dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de prietenie 
dintre R.AitT. Și’ U.R.S.S„ pre
cum și in. țgje mai importante 
probleme internaționale. O aten
ție specială q-țost acordată pro
blemelor privind Situația din 
Orientul Apropiat.

Intr-un mesaj de răspuns a- 
dresat premierului libanez 
Saeb Salam, primul ministru 
al Iordaniei, Wasfi Tall, a re
afirmat sprijinul țării sale față 
de acțiunile fedainilor, relatea
ză agenția France Presse. „De
oarece această acțiune este a 
noastră și servește cauza noas
tră comună, noi nu putem de
cit să-i acordăm un sprijin de
plin.", se menționează în 
saj

Kamal Aduane a 
gătură cu aceasta, că
Habache, conducătorul F.P.E.P., 
după ce a acceptat acordul in
tervenit între forțele palestinie
ne și autoritățile iordaniene, a 
cerut comandourilor sale să nu 
respecte prevederile acestuia. 
Arătînd că F.P.E.P. este o or
ganizație care nu reprezintă de- 
cît 5 țg sută din. efectivul for
țelor palestiniene, Aduane i-a 
pus în gardă pe toți palestinie
nii care ar fi tentați să provoa
ce o nouă înfruntare armată în 
Iordania.

arătat, în le- 
George

• ULTIMUL GRUP din cea 
de-a I6-a expediție sovietică in 
Antarctica a părăsit portul Le
ningrad, îndreptîndu-se spre con
tinentul alb. Acestei expediții — 
cea mai numeroasă din istoria de 
15 ani a explorărilor sovietice în 
Antarctica — i s-a încredințat 
sarcina înființării unei noi baze 
științifice ce va purta numele o- 
rașului Leningrad.

Studierea stratului de gheață, a 
hldrosferei și atmosferei conti
nentului se vor afla deopotrivă 
în atenția oamenilor 
sovietici. Ei speră să 
tre altele, informații 
cutul Antarcticii și 
noastre în general.

de știință 
obțină, în- 
despre tre- 
al planetei

Autoritățile portugheze au 
hotărît să închidă, pe un 
timp nelimitat, Facultatea de 
înalte studii tehnice din Li
sabona, anunță agenția 
France Presse. Această de
cizie a survenit la puțin 
timp, după închiderea facul
tăților de drept și de litere.

• In cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la Bei
rut, Kamal Aduane, membru al 
Comitetului Central al Organi
zației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.), a acuzat Frontul 
popular pentru eliberarea Pa
lestinei (F.P.E.P.) că oferă au
torităților iordaniene motive de 
a-i ataca pe fedaini. El a sub
liniat că vor fi trimiși în față 
unui tribunal toți palestinienii 
care au întreprins operațiuni 
militare cu scopul de. a provoca 
noi ciocniri între armata iorda
niană și rezistența palestiniană.

Depistarea unei organi 
zații clandestine la 

Bogota
• LA BOGOTA s-a anunțat că 

forțele armate columbiene au a- 
restat un număr de 26 de membri 
ai unei organizații clandestine. Au 
fost capturate numeroase arme, 
muniții, explosive, precum și e- 
chipamente de radio-emisie.

Săptămîna P.C. Ger 
man" din R.F.G.

Unul din membrii grupurilor de 
rezistență palestiniene

• IN ORAȘUL VEST-GER- 
MAN MAINZ se desfășoară 
„Săptămîna Partidului Comu
nist German", organizată sub 
lozinca „Pentru democrație,
progres și socialism". Tn cadrul 
acestei manifestări, vor avea
loc mitinguri, adunări, dezba
teri pe teme politice. Participă 
comuniști, social-democrați, 
membri 
zentanți 
neret.

social-democrați, 
ai sindicatelor, repre- 
ai organizațiilor de ti-

• • • t
ursa pentru Casa Albă — deși 
se va încheia în 1972 — a înce
put. Strategii își fac planuri 
pentru organizarea campanii
lor electorale, iar institutele 
de sondare a opiniei publice

își pregătesc formularele cu întrebări. Fap-; 
iele îi contrazic pe acei observatori politici 
care consideră prea timpuriu debutul cam
paniei prezidențiale : senatorul George 
McGovern a demisionat din funcția de 
președinte al Comisiei pentru reforme a 
Partidului democrat și și-a declarat inten
ția de a intra în cursa pentru postul de 
candidat ai partidului, în vederea scrutinu
lui prezidențial. Deși sondajele de opinie 
ii acordă puține șanse de izbîndă, senato
rul McGovern și-a ciștigat o oarecare popu
laritate datorită opțiunilor sale liberale și 
atenției pe care a acordat-o problemelor 
tineretului. Antrenarea la vot a celor un
sprezece milioane de tineri care iși vor in
troduce buletinul în urnă, pentru prima 
dată, Ia 18 ani, ar însemna, probabil, mai 
multe voturi pentru senatorul considerat 
în S.U.A., moștenitorul politic al lui Robert 
Kennedy.

Senatorul E. Muskie a efectuat un turneu 
în Orientul Apropiat, R.F.G. și U.R.S.S. El 
a fost însoții de șase experți și de un nu
măr de ziariști. Ziarele americane au ur
mărit îndeaproape etapele înscrise pe iti
nerar atrăgind atenția alegătorilor ameri
cani asupra pionului politic important al 
partidului democrat care a devenît Muskie, 
fapt dovedit și de convorbirile Ia nivel 
înalt pe care le-a avut în capitalele țărilor 
vizitate. Muskie întrunește, de fapt, condi
țiile pentru cîștigarea învestiturii și, în 
primul rînd, condiția popularității la ni
velul organizațiilor democrate din marea 
majoritate a statelor americane. Fostul 
candidat pentru vicepreședinție, din 1968, 
are mult mai mulfe șanse acum ca centru 
înaintaș al partidului său decît alți lideri 
marcanți ca Eugene McCarthy sau chiar 
Hubert H. Humphrey.

Democrații par să-și fi încheiat analiza

rezultatelor alegerilor din 1976 și se pre
ocupă de perspectivele posibililor lor can
didați Ia prezidenție, de temele care vor 
domina viitoarea campanie : războiul din 
Indochina, inflația, cursa înarmărilor, atra
gerea tineretului.

Tabăra republicană neagă orice pregătiri 
în vederea organizării campaniei pentru

cu democrații. Există 
pregătesc

competiția
precise că republicanii 

terenul, încearcă să netezească 
scop :

■I

COMENTARIUL ZILEI

Start
în cursa

pentru

1972. Ministrul justiției John Mitchell și 
purtătorul de cuvint al Casei Albe. Ron 
Ziegler, dezmint știrile apărute în INTER
NATIONAL HERALD TRIBUNE, că ,.au 
fost sau sînt planuri pe tapet pentru 1972", 
dar să nu uităm că în 1968, pentru mult 
timp, discreția a învăluit hotărîrea fostului 
candidat la președinție, Richard Nixon. 
Este și aceasta o tactică pentru a ciștiga

timp în 
indicii 
minuțios ---------
asperitățile in același scop : „Atacurile 
Administrației la adresa anumitor comen
tatori de televiziune au încetat — scria 
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE. 
Președintele a avut chiar o «convorbire» 
cu ei la Casa Aibă. Vicepreședintele riu mai 
apare în titiurile de primă pagină ale zia
relor. Temele oficiale ale Washingtonului 
sint reconcilierea și cooperarea cu noul 
Congres, chiar daca asta înseamnă mărirea 
deficitului, mai degrabă decit echilibrarea 
bugetului". Apoi, prin numirea democratu
lui John Connally ca ministru de finanțe, 
președintele Nixon s-a gindit din timp să-și 
asigure cele 26 de voturi ale electorilor din 
Texas.

Republicanii, ca și democrații, au deve
nit deodată foarte sensibili Ia orientarea 
tineretului și Ia problemele care îl frămîn- 
tă. Este foarte probabil ca universitățile să 
devină în preajma alegerilor locul de cioc
nire a intereselor celor două partide. Preo
cuparea republicanilor față de consecințele 
politice ale acordării dreptului de vot tine
rilor de 18 ani a fost fățiș recunoscută de 
președintele Nikon- intr-o emisiune televi
zată în cadrul căreia el a admis că tinerii 
americani sint mai mult democrați decit 
republicani și că partidul democrat va avea, 
deci, de cișligat într-o măsură mai mare 
decit propriul său partid de pe urma de
ciziei Curții Supreme.

Amindouă partidele se pregătesc, pentru 
întîlnirea cu electoratul american. Propa
ganda electorală începe să se „trezească" 
și să înghită fonduri. (Atenție la delapida
tori ! — par să spună unii care își amintesc 
de Robert Baker, fost secretar al majori
tății democrate din Senatul american. 
Baker și-a însușit suma de 80 000 dolari din 
fondurile destinate campaniei electorale 
candidaților democrați pentru Congres și 
fost condamnat la trei ani închisoare).

a 
a
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• DEOCAMDATĂ, rămînem 
departe de Parisul marilor ten
tații turistice, 
sees și Place 
Tour Eiffel și 
ceea ce s-a îngrămădit în depo
zitele memoriei. Mai întîi po
posim la St. Ouen (un chateux 
de nobil scă.pătat. cu veleități 
fără acoperire), iar după aceea 
ia Saint-Denis (o basilică, um
bra unui sfint generos, niște zi
duri ce revendică dreptul la ce
lebritate). Decorul l-am mai des
cris, într-o corespondență dete
riorată de vicisitudinile trans
misiei telefonice. Suburbia mun
citorească înseamnă altceva de
cit bulevardele fastuoase, cu 
prețiozități arhitectonice, încăr
cate de gloria secolelor. Poate 
pentru că ploua, poate pentru că 
decembrie este sărac in culori, 
dar tabloul îmi apărea dominat 
de cenușiu. Străzile trădează 
ritmurile muncii, o febrilitate 
descinsă din efortul diurn.

Edilii locali, cu puținele fon
duri de care dispun, nu-și pot 
propune o operație în maniera 
celeia practicate in secolul tre
cut de prefectul Haussmann, 
cînd pe ruinele străduțelor în
guste au erupt marile bulevar
de ale Parisului. Se înfățișează 
privirii construcții noi ridicate 
de municipalitate, alături de 
„centrul" tradițional'cu prăvă
lii și instituții oficiale, însă sînt 
mai multe clădirile cu un etaj, 
împovărate de vîrstă, cu riduri 
ce nu pot fi ascunse de pirue
tele neonului. Pe aici oamenii 
sint mai apropiați între ei. Per
cepi o familiaritate provenită 
din aceeași condiție socială, o 
legătură durabilă care nu se re
duce la sporovăială cotidiană, în 
fața unui pahar cu vin ieftin, 
la bistroui din apropiere, „Cen
tura roșie" nu reprezintă doar 
o simplă preferință comună în 
fața urnelor, ci un mod de a 
concepe viața, o opțiune pentru 
prezent și pentru viitor.

Este o zonă prin care turiștii 
străini iși poartă pașii rareori. 
Distanța care o separă de Pari
sul tulburător prin nestematele 
sale nu este numai cea impusă 
de împărțirea administrativă. 
Saint-Denis și Champs-Elysees 
nu cunosc doar simpla separare 
dintre două puncte aflate Ia 
cîțiva kilometri, ci și pe aceea 
provenită dintr-o altă existență 
socială. După cîteva zile petre
cute la Saint-Denis, puteam să 
iuvestighez dincolo de decorul 
mohorit. înțelegeam de acum că 
această așezare nu este nici tris
tă, nici resemnată. Ea își afi
șează munca drept o efigie no
biliară și o face cu sentimentul 
celor care au deslușit sensurile 
istoriei.

de Champs-Ely- 
de l’Opera, de 

Louvre, de tot

am început 
■ de pe Champ- 

fost o alegere 
determinată de 
al ghidului „Mi-

• PARISUL 
SA-L CUNOSC 
de-Mars. N-a 
premeditată, < 
studiul zelos i 
chelin" pe care il cumpărasem 
la un chioșc de ziare, ci produ
sul intimplării. Din hotelul de 
pe liniștita stradelă Augerau, 
parcurgind Saint-Dominique am 
ajuns fără dificultate în grădi
na cu pomi despletiți peste care 
se proiectează silueta de metal 
a turnului Eiffel.

Cobora întunericul și pentru 
că destule clișee reportericești 
— conservate în memorie — în
demnau la investigații în Mont
martre. am pornit cu metroul 
către Place de Terțe. Burnița 
măruntă, antipatică, de la Ecoie 
Militaire se transformase într-o 
ploaie abundentă, ca in miez de 
vară. Turiștii străini se refugia- 
seră în cîrciumioarele din jur, 
mihniți că pierduseră un specta
col pitoresc, însemnat cu trei 
stele în ghid, și doar cîțiva ti
neri bărboși și cu vestminte ude 
își păzeau șevaletele acoperite 
cu pinze de nylon, sperind (sau 
încercînd să spere) in apariția 
tîrzie a unui client. Nu mai mi
mau drept artiști, cuprinși de 
febra inspirației, candidați la 
glorie, ci șe arătau în postura 
destul de nefericită a vînzători- 
lor de pinze din seria „suveni
rurilor". Pe treptele de la „Sa
cre coeur" dispăruseră curioșii : 
pinza subțire a ploii făcea in
descifrabilă panorama nocturnă 
a orașului de pe Sena.

• UNEORI, ÎMI DA TIR- 
COALE DEZAMĂGIREA. „La 
Rotonde" sau „Deux Magots" 
trăiesc doar în tomurile de me
morialistică. Destule cafenele 
ce aparținuseră unei nobile spe
cii de saloane literare cunosc 
destinul cîrciumioarelor de du
zină, cu mușterii grăbiți pe ca
re îi ingbite viitoarea străzii și 
cu tonomate din care răzbat 
voci celebre ale zilei. Numai 
turiștii, în incredibila lor naivi
tate, caută zadarnic, între pere
ții ce refuză confesiunea, ur
mele unei vremi dispărute. 
„Renunțați la iluzii când por
niți către localurile vestite in 
«la belle epoque» — mă averti
za sincer proprietarul unei mici 
cafenele din Saint Germain, că
ruia nu-i mai rămăsese decit i- 
ronia amară și aducerile amin
te. Poți păstra decorul, ca într-o 
magazie de teatru, dar specta
colul nu se realizează fără 
tori. Iar noi doar atîta am 
tut conserva : decorul..."

ac- 
pu-

SUR- 
pe zi- 

unei

• SORBONA NU M-A 
PRINS. Inscripțiile de 
duri tălmăcesc neliniștile 
studențimi care a găsit în anga
jarea politică o modalitate de

expresie a 
„Războiul afișelor" 
pentru unii, un steril duel. Che
mările tipărite sau lozincile 
scrise cu vopsea nu trebuie. în
să, judecate doar prin prisma 
exigențelor maxime. A stabili 
demarcații artificiale, a da ver
dicte fără drept de apel înseam
nă — în ultimă instanță — a 
ignora realitățile. Căutările sînt 
totdeauna dificile. Esențiale mi 
se par, însă, bunele intenții. In 
amfiteatrele instituției înteme
iate de canonicul Robert de 
Sorbon, în 1253, răzbate efer
vescența unei generații care 
pășește în viață avînd conștiin
ța responsabilităților ei. Cînd- 
va, într-o epocă de zgomotoa
să veselie, cu interminabile pe
treceri, feciorii de bani gata 
dădeau tonul oe Saint-Michel. 
Sorbona n-a rămas aceeași. 
Contingente de studenți au pă
truns în cetatea universitară. 
Fiii de muncitori sînt în conti
nuare o minoritate, dar s-au 
înmulțit cei din păturile mijlo
cii, neavute Cartierul Latin a 
devenit parcă mai grav, mai 
îngîndurat. mai preocupat de 
soarta sa. deși teribilismele ră- 
mîn apanajul vîrstei. Tinerii in 
„maxi" care împînzesc „Boul* 
Mich", poposind îndelung lîngâ 
tejghelele cu cărți aduse în stra
dă sau în fața ceștilor goale de 
pe măsuțele cafenelelor cu pe
reți de sticlă și care, uneori, te 
acostează familiar, fără jenă, 
ccrîndu-ți doi franci pentru un

grafiile unor frumoase care își 
dezgolesc, cu o generozitate 
„non-stop", părțile atracțioasc 
ale trupurilor. Profesionistele 
amorului tarifat care, ostenite 
de așteptare și de frig, veghea
ză trotuarele, sînt singurele ce 
n-au aderat la moda „maxi" : 
meseria le obligă la un „mini" 
menit să servească drept... pa
nou publicitar. Sfîrșițul de an 
a adus 
soi de 
acadele 
tele ce
Pentru
nul vopsit în alb, cu reclamă la 
ușă. al unei celebre ghicitoare 
care în zațul cafelei sau în în
ghesuiala stelelor de pe cer a- 
flă tot, 
funcție 
ticii să 
instalat 
„streap-tease1 
pe jumătate înghețate se dez
bracă în „cel mai autentic stil 
al music-hallului parizian" cum 
răcnește un grăsun la microfon 
sau în decorul unui „salon" 
New Orleans. La prețul de cinci 
franci, trei „streap-teas"-uri în 
șapte minute. Una dintre pro
tagoniste, 
zeală, 
cu o 
pentru domnișoare".
două ies grăbite în stradă 
să atragă publicul la „spectaco
lul" următor...

Turiștii, de obicei domni în 
vîrstă. privesc totul cu răsufla-

în mijlocul străzii și un 
„Moși" cu ținte mobile, 
și prăjituri și multe al- 
fac deliciul celor mici, 
mămici a apărut vago-

la sume variabile in 
de client. Pentru ca tă- 
nu se plictisească s-au 
și niște gherete cu...

>“ in care fetișcane

îmbrăcată la repe- 
trece printre spectatori 

pușculiță cerșind „ceva 
Celelalte 

ca

PARISUL

IN IARNA
însemnări de EUGENIU O BRE A

„hot-dog“ nu pot fi supuși ju
decății doar după aparențe.
• PE QUAI DES AUGUS

TINS, chiar la capătul bulevar
dului Saint Michel, am petrecut 
o seară în cabaretul „L’Ecluse". 
Intrare modestă : fără afișe ți
pătoare și fără dezlănțuirile 
neonului. Doar un bec lumina 
slab ușa îngustă pe care stătea 
scris programul spectacolelor.

„L’Ecluse" are dimensiunile 
unei prăvălioare, ale unei „A- 
limentare" de cartier, fără pre
tenții de „super-market". Gar
deroba se află Jîngă ușă, iar lin
gă garderobă un bar modest cu 
tejghea nichelată și o duzină de 
sticle aranjate pe un raft. Ur
mează apoi mesele : niște pă
trățele cu laturi de... 30—40 
centimetri. Par aduse de la o 
grădiniță de copii și puțin înăl
țate pentru uzul măturilor. 15 
măsuțe, o banchetă întinsă de-a 
lungul peretelui și cîteva scau
ne. Scena, este, de fapt, capă
tul încăperii. Fără cortină, fă
ră decor, fără cușca suflerului. 
Doar un pian...

Un bărbat între două vîrste 
cu ochelari și zîmbet blajin s-a 
așezat la pian, degetele i-au a- 
lunecat peste clape, un tinerei 
a invadat cu zîmbetul Iui mica 
scenă, au cintat împreună, a- 
poi doar pianistul... Grijile u- 
nei zile încărcate, oboseala cea
surilor tîrzii, scaunele incomo
de. ginul din pahare — se topi
seră în uitare. Nu-mi pot ex
plica cu precizie ceea ce s-a 
petrecut. Poate așteptam un mi
racol. Sau poate ci s-a produs 
fără știrea mea. Dar mă sim
țeam transportat pe solul fertil 
al închipuirilor, in împărăția ce 
nu cunoaște hotare ale visării. 
Un pianist, trei cîntăreți, un 
iluzionist și un caricaturist au 
reușit să ne subjuge timp de 
două orc. Versul, cîntecui și i- 
maginea — eliberate de blaza
re și conformism, lipsite de ten
tația extravagantului gratuit, 
îmbinînd delicatețea, gingășia, 
puritatea cu curajul de a bate 
la porțile 
creat o atmosferă 
vintele nu o pot

rea tăiată iar apoi, în metro sau 
în autobuzele firmelor ce orga
nizează expediții „Paris by 
night", rostesc predici înverșu
nate de pastori ajunși din sim
plă întîmplare în vecinătatea 
păcatului...

picanteriei — au 
pe care cu- 
recompune.

CE AI FOST• CHIAR DUPĂ 
LA HAMBURG, pe Reperbahn, 
Place Pigalle nu-ți face impre
sia unui pension pentru cuvioa
se domnișoare. Dar acest Pi
galle mi s-a părut vlăguit, 
trist, cu toate că exuberanțele 
neonului incendiază înălțimile 
iar din vitrinele luminate în 
toate felurile se etalează foto-

• UN DOMN AMABIL de la 
Quai d'Orsay mi-a vorbit des
pre E.P.A.D. în sfertul de oră 
pe care l-am petrecut împreu
nă in micul său birou a reușit 
să mă convingă că Parisul nu 
înseamnă doar acumulările mo
numentale ale trecutului și ex
pansiunea în modernitate a pre
zentului, ci și investigațiile in 
viitor întreprinse de E.P.A.D. — 
intr-un viitor pe care ritmurile 
tehnicii asociate cu inventivita
tea arhitectonică îl apropie ver
tiginos. Pe o foaie de hirtie mi-a 
desenat o încrengătură de străzi 
din Nanterre. Alături de care a 
scris adresa E.P.A.D. Șoferul 
a căutat numele străzii în ghidul 
străzilor, l-a căutat pe hartă, 
dar zadarnic. Nici o mențiune. 
Noroc că alergînd în sus și în 
jos pe bulevardul supraaglome
rat, străjuit de clădiri îmbătri- 
nite, condamnate la dispariție, 
am observat... rue Craiova. 
„Mercedesul" s-a oprit o clipă
— suficient pentru a descoperi o 
săgeată : „către EP.A.D." și indi
catorul străzii pe care o căutam
— Watford.

O clădire cu tăceri de cate
drală : L’Etablissement Public 
pour l’Amenagement de la Re
gion de la Defense. -

— La Defense — socotește ne
cesar să explice domnișoara cu 
ochelari ce mă întimpinase — 
este o denumire care evocă pe 
apărătorii Parisului din timpul 
asediului de la 1870...

Detaliului istoric i se adaugă 
cel geografic : „La Defense" a- 
coperă in prezent o suprafață 
cuprinsă intre Pont de Neuilly 
și lie de Chatou, inglobind su
burbiile Nanterre, Puteaux și 
Courbevoie.

In 1958 autoritățile au decis 
să modifice radical fizionomia 
acestei zone. Nu era prima ten
tativă : de jumătate secol nu 
mai puțin de 15 proiecte au fost 
succesiv elaborate încercînd șă 
prelungească către vest un șirag 
de celebrități : rue de Rivoli, 
Place de la Concorde, Champs- 
Elysees. Place de l’Etoile (care 
acum poartă numele lui Charles 
de Gaulle). Pentru aceste pro
iecte pledau nu numai ambiții 
urbanistice legate de un nume 
sau de altul, ci și rațiuni eco
nomice esențiale — o mare par-
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te a forței de muncă este obli
gată cotidian la o deplasare e- 
puizanlă, căile de comunicații 
silit depășite de proporțiile tra
ficului modern, se resimte ne
voia unui echilibru în ceea ce 
privește amplasamentele produc
tive sau comerciale. E.P.A.D. are 
misiunea de a realiza proiectul 
unei noi așezări pregătită pentru 
examenul anului 2 000. Va fi un 
ultra-modern cartier cu 1 400 000 
m.p. construcții destinate bi
rourilor, 300 000 m.p. pentru ac
tivități comerciale și — pentru 
ca să nu devină un deșert pe 
asfalt la orele înserării — 6 000 
apartamente. Autorii inițiativei 
isi mărturisesc dorința de a 
face din „La Defense" antiteza 
a ceea ce este Manhattan la 
New York, sau City pe maluri
le Tamisei. „Etajul modern" al 
Parisului este conceput drept v . 
centru vital al activităților țu. 
afaceri și, nocturn, al animației 
recreative.

— Dar atmosfera pariziană ? 
Aici se naște în laborator un 
oraș. Poate că va fi o punte ■ 
către anul 2 000. A dispărut, ■ 
insă, parfumul Parisului. Proiec- 1 
tul poate fi reprodus 
la New York, la Tokio 
gă Cercul Polar.

— Aveți, întrucîtva
— replică domnișoara cu un aer 
resemnat. Se produce o deper
sonalizare... Este, totuși, inevi
tabilă pentru că, o știm cu toții, 
eficacitatea economică a devenit 
primordială...

Creatorii noului proiect recu
nosc necesitatea de a recurge Ia 
o „chirurgie urbană", uneori 
dureroasă. Decorul conceput să 
salute secolul viitor nu apare 
pe un spațiu viran. Ce se va 
inlîmpla cu locuințele, prăvăli
oarele, micile întreprinderi din 
aceste - - .
vorba 
meni, 
șei ca 
daugă 
donvilles". 
dintre aceștia, sint oameni 
venituri modeste, trecuți de ti
nerețe, care nu pot suporta po
vara achiziționării unei noi lo
cuințe. Avantajele oferite sînt 
disproporționate cu dificultățile 
în fața cărora se văd pușî cu 
brutalitate locuitorii străduțelor 
pitorești, învăluite de romantis
mul unui timp dispărut. Mărun
tele făbricuțe șî ateliere cu 
greu vor putea renaște. Desigur, 
dispariția insalubrelor „bidon- 
villes" (doar la Nanterre se in
stalaseră o pătrime din aceste 
cartiere ale mizeriei din regiu
nea pariziană) înseamnă un act 
de dreptate. Dar dezmoșteniții 
destinului — pribegi minați din 
Spania, Portugalia sau din nor
dul Africii de iluzia salvării de 
sărăcie — vor găsi resursele 
bănești necesare pentru a se pu
tea instala in căminele ce le 
sînt pregătite ?

Am fost pus să privesc hăr
țile unor locuri pe care nu le 
văzusem niciodată. Domnișoara 
cu ochelari și cu un zimbet în
vățat la serviciul „relațiilor pu
blice" a declanșat tirul explica
țiilor. Notam conștiincios tot 
ceea ce îmi spunea, stiloul a- 
lerga pe foaia de hirtie incer- 
cînd să prindă vorbele grăbite 
ale domnișoarei, dar contururile 
viitorului cartier rămineau 
gropate sub cifre și date, 
trecut de la o hartă la alta, 
contemplat o machetă, însă 
ziunea exactă a proiectului 
veam să o dobipdesc abia in 
teriorul șantierului. Dintr-un _ 
raj subteran urcăm cu liftul 
jntr-o cafenea, după care explo
răm „parterul". Strada cu vuie
tele ei, cu asfaltul pe care zbur
dă 
te 
pe 
da 
te,

oriunde, 
sau lîn-
dreptate

suburbii pariziene ? Este 
de soarta a 20 000 de oa- 
exact populația unui oră- 
Biarritz, cărora li se a- 
8 200 de locatari din „bi- 

Mulți, foarte mulți 
cu

în- 
Am 
am 
vi
n

ul 
ga

automobile și camioane, pes- 
care s-au rostogolit ploi și 
care s-au depus zăpezi, stra- 
cu istoriile ei vesele și tris- 
sc află sub noi, o privesc ca 

dintr-un elicopter ce planează 
lin. Totuși, mă găsesc la... „par
terul" din care erup blocurile- 
țurn ca și căsuțele cu 2—3 eta
je menite să umanizeze decorul 
linear, rece. O grădiniță de di
mensiuni minuscule — trans
plant de pămint printre pătra
tele de piatră — ca și un tobo
gan contursionat se străduiesc 
să aducă un strop de existență 
terestră între giganții de alumi
nium, sticlă și beton ce par să 
plutească către nori, după ce au 
înghițit ca niște păsări de coș
mar, populația „de zi" a așezării.

De-a lungul a doi kilometri 
se vor alinia 20 de blocuri avind 
pină la 40 de etaje. Oamenii din 
turnurile de beton au dreptul și 
la rații de clorofilă — „grădini 
suspendate" pe 30 de hectare. 
Bulevardele cu zgomotele și în
ghesuiala 'lor — aceste temple 
ale zeului pe roți — se vor 
muta în subteran, autoturismele, 
camioanele, autobuzele, metroul, 
trenurile fiind sortite să nu mai 
apară la suprafață. Aici se vor 
instala nu numai parkinguri, ci 
și magazine, cafenele, bistrouri, 
ielurite activități comerciale. 
Blocurile se vor prelungi, astfel, 
cu 4—5 etaje sub nivelul... par
terului. Va fi un colț de Paris 
izbăvit de acest flagel al seco
lului denumit poluare.

Pietonul va redeveni un 
ran al străzii.
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