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noului ambasador al Iranului

ÎNIO^OR,
UN EXÂ&EN

ASIMILAREA
NOILOR

PRODUSE
Nu departe de Brașov, în tî- 

nărul oraș Săcele, ne oprim la 
Uzina „Electroprecizia", uzina 
care, în ultimii ani a cunoscut 
o deosebită dezvoltare, iar în 
prezent, pășește spre un viitor 
nebănuit acum cîtăva vreme, 
dacă ii luăm in considerare li
niile de fopță de atunci. Ne 
oprim, fiindcă după cum știm, 
aici, 1971 e anul unor trans
formări de structură, întregul 
colectiv al întreprinderii fiind 
angajat în efortul de autodepă- 
șire, e pus în fața unor impor
tante sarcini economice. în a- 
cest an uzinei „Electroprecizia" 
din Săcele i s-a încredințat 
misiunea de a asimila 64 de 
sortimente noi (aparataj de 
bord, relee regulatoare, motoare 
asincrone etc.) ceea ce nu e de
loc ușor, faptul probind însă 
încrederea deosebită acordată 
celor peste 2 800 de muncitori, 
maiștri și ingineri ai întreprin
derii, cu o mare putere de

LOCURI
ÎN CARE

BUTURUGA MICĂ
A RĂSTURNAT
CARUL MARE

Festivalul filmului la sate a 
început încă din decembrie 
1970. Este perioada în care or
ganizatorii au efectuat primele 
demersuri pentru a asigura 
populației sătești o lună bogată 
in manifestări cultural-artistice, 
pentru a-i pregăti condițiile și 
mijloacele unui contact real și 
util cu filme diverse, între care 
filmului documentar, științific, 
didactic i s-a dat, pe bună drep
tate, o atenție deosebită. Un 
raid întreprins în cea de-a doua 
jumătate a perioadei în care are 
loc această manifestare în cîte- 
va din județele țării ne permi
te să constatăm, cu satisfacție, 
că pregătirile au preocupat a- 
proape peste tot in mod serios 
întreprinderile cinematografice 
locale, comitetele de cultură și 
artă, pe activiștii culturali res
ponsabili cu îndrumarea acestei 
munci. în județul Cluj, „circui
tul" festivalului a cuprins 122 de 
unități cinematografice sătești, 
în Vîlcea 96, în Brașov cinema
tografele din peste 60 de locali
tăți, in Caraș-Severin 143. S-:a 
acordat seriozitate pregătirii fes
tivalului. asigurării din timp a 
condițiilor materiale și organiza
torice. în multe locuri intensele 
pregătiri, inclusiv asistența cali
ficată acordată de activiștii ju
dețului au dat bune rezultate. 
Numai în prima jumătate a 
lunii ianuarie, de exemplu, în 
județul Brașov festivalul înregis
tra 20 000 de spectatori. în jude
țul Vîlcea, pentru aceeași peri
oadă. media spectatorilor pen-

im transmite din

ȘCOALA DE CULTURA GENERALA

Construcțiile destinate învățămîntului

• SÎNT CREATE PREMISELE ÎNDEPLINIRII ÎNTOCMAI A PRO
GRAMULUI DE ASIMILĂRI? O ÎNTREBARE SI MAI MULTE 
RĂSPUNSURI. « VITEZOMETRUL SI DEMARORUL — ADEVĂ
RATE PIETRE DE ÎNCERCARE. • ASIMILAREA PRODUSELOR 
ÎN STRÎNSA CORELAȚIE CU ASIMILAREA DE CUNOȘTINȚE 
NOI. • „NUCLEELE" ĂU FOST STABILITE ; ACUM SÎNT PRE
GĂTIT! „ELECTRONII". • DATORII ÎNCĂ NEONORATE LA 
COTELE IMPUSE DE IMPORTANTA SI UTILITATEA ASIMI

LĂRII.

în CINCINAL echivalează suprafața
a 91 OOO apartamente
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muncă, în marea lor majori
tate oameni tineri.

Suflul înnoitor ce domnește 
aici, e ușor sesizabil și pentru 
simplul vizitator care se măr
ginește doar la postura de con
templator aproape toate ha
lele ce alcătuiesc uzina sînt 
noi, au încă proaspete însem
nele zidăriei, altele sînt în 
construcție, peste tot întîlnești 
utilaje moderne, nu prea de 
mult prinse în fundații. Cunos- 

tru fiecare cinematograf sătesc 
se ridică la 350 („recordul", adi
că peste această cifră, îl dețin 
unitățile cinematografice din 
Măciuca, Băbeni, Rîmești, Ji- 
blea Nouă, Berislăvești, Budești, 
Vlădești ș.a.).

în același județ (Vilcea) ziua 
inaugurală a festivalului a gă
sit aproape toate cele 96 de uni
tăți participante în stare de 
perfectă funcționare, cu ecrane
le recondiționate, cu săli încăl
zite și dotate cu mobilier cores
punzător. Pentru cine știe că 
există încă multe dificultăți (iz- 
vorîte în mare parte din atitu
dinea neînțelegătoare a activiș
tilor culturali ori a organelor lo
cale) aceste lucruri nu sînt de- ' 
loc minore. De asemenea. între
prinderea județeană a luat din 
vreme măsuri de pregătire a 
operatorilor organizînd instruc
taje în toate centrele de comu
nă. In sfîrșit, este demnă de 
menționat organizarea în aceas
tă perioadă a unor simpozioane, 
seri literare și, în general, folo
sirea unor forme de informare 
a publicului asupra repertoriu
lui, precum și însoțirea pelicu
lelor documentare, tehnice etc.

ADINA VELEA, ION DAN- 
CEA, ION CIMPEAN, VASILE 

RAVESCU
corespondenții „Scînteii tineretu
lui" în județele Brașov, Caraș- 

Severin, Cluj, Vîlcea

(Continuare în pag. a IV-a)

Brigada Scînteii 

tineretului

cînd insă sarcina întreprinderii 
de a asimila în acest an peste 
1000 de repere, poți intui mai 
ușor realitatea și pătrunderea 
transformărilor care au, său vor 
avea loc aici. Asemenea tran
sformări implică desigur modi
ficarea unor soluții tehnice,

NEAGU UDROIU 
ION CHIRIC

Foto : E. COJOCARU
(Continuare în pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

MECANICUL
Șl CLIPELE LUI HOTARITOARE
Bate un ceas care ne numără, picătură cu picătură, totul — 

de la ceea ce gîndim pînă la ceea ce facem. Bate un ceas 

mai crud decît cronometru! concursurilor, dar mai suportabil 
decît deșteptătorul de la capul patului. Acceptăm cu firească 

resemnare această veghe permanentă și însoțire cu timpul. Și 
totuși există un moment în care dorim cu ardoare să apăsam 

pe buton și să-i oprim pașii, să-i amînăm cu o oră cadența 
indiferentă. Cînd ? Cărei clipe i-am spune, cu cugetul împăcat, 
oprește-te ?
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Vasile Pândele, de la Uzina „Electromagnetica" — București, 

lucrînd la reglarea dispozitivului lipsă - fază

PREVEDERI CARE REEIEClA 
ASPIRAIIUE UNE! INIREGI

e • •

PE AL DOILEA TALGER AL 
BALANȚEI

„Nu o balanță oarecare, ci 
un cîntar farmaceutic. Un sin
gur miligram în plus sau în 
minus poate să schimbe cursul 
tuturor lucrurilor".

Mi-o spune un om care n-a 
lucrat în viața lui cu unități 
mai mici decît tonele : meca
nicul de locomotivă Dan Ră- 
duțiu.

..în 1954 am reușit la Poli
tehnică, la Iași. în 1957, m-am

GENERAI!!
Proiectul de Statut supus 

dezbaterii uteciștilor sintetizează 
la un înalt nivel experiența acu
mulată pînă în prezent, direcțio- 
nează într-o perspectivă clară ro
lul și sarcinile ce revin Uniunii 
Tineretului Comunist în opera de 
educare a tineretului, în procesul 
de angajare a acestuia la înfăp
tuirea mărețului program de edi
ficare a României socialiste. A- 
cest fapt a fost convingător sub
liniat și de adunarea activului 
U.T.C. de la Exploatarea minie
ră și preparație Lupeni, expri- 
mîndu-se în dese rînduri ideea 
că acest document marchează un 
pas înainte în cuprinderea unor 
realități deosebit de complexe și 
precizîndu-se, în același timp, ele
mentele noi întîlnite, care reflec
tă tocmai extinderea sferei de 

© • ® © ©

căsătorit. Eram în anul III iar 
soția mea termina liceul. Și-a 
luat un serviciu, ne-am înțeles 
să aștepte pînă cînd îmi obțin 
diploma și apoi să urmeze și 
ea facultatea. După cîteva luni 
au început necazurile. Că de 
ce să mă întrețină ea pe 
mine ? Că alții... că altele... în 
sfîrșit, e o vorbă : „Unde-i 
dragoste puțină, lesne-a căuta

SOFIA SCORȚARU

(Continuare in pag. a V-a)

de 22 ianuarie 
Consiliului de

a.c.,
Stat,

ziua 
președintele 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Sadegh Sadryeh, care și-a pre
zentat. scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Iranului 
în țara noastră.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae 

preocupare a organizației de ti
neret, a atribuțiilor și competen
ței sale.

Exemplificările au început 
chiar cu capitolul referitor la ca
racterul, scopul și atribuțiile 
U.T.C., restructurat și reformulat 
aproape în întregime în noul 
proiect. Inginerul RISTEA 
UZALNOVICI, secretarul orga
nizației de bază de la sectorul I, 
și CONSTANTIN ANDRIEȘ, se- 
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PREMII
de GEORGE IVAȘCU

SCRIAM nu demult tot în această pagină că personalita
tea literaturii române peste hotare implică pentru cunoaș
terea și aprecierea ei un șir de inițiative ale Uniunii Scrii
torilor, ale editurilor, ale publicațiilor noastre pentru străi
nătate, ale unor instituții și organisme menite să valorifice 
cu succes, marele prestigiu al României actuale la scara 
mondială, stima și, ca atare, interesul mereu crescînd pen
tru ființa și creația românească.

Insistam, atunci, mai puțin asupra potențialului intrinsec 
operei unor puternice personalități scriitoricești de a depăși 
prin propriile valențe — ale originalității, ale mesajului de 
umanitate și frumusețe — frontierele dificultății lingvistice, 
nu numai spre a fi receptată în arii de cititori tot mai largi, 
dar și a fi elogiată, laureată de către prestigioase instituții 
de cultură. În acest mod, personalitatea literaturii române 
se valorifică plenar prin cniar personalitățile ei creatoare, 
distinse prin manifestări ale unei opinii publice _ instituțio- 
nalizate pe principiul selecției și al opțiunii semnificative. E 
de la sine înțeles că, în acest mod, literatura română se în
scrie pe alte curbe de ascensiune și că, prin ea, cultura 
noastră, țara însăși capătă noi indici de apreciere la scara 
internațională.

lată de ce ne-a bucurat atît — în prima decadă a anu
lui — decernarea premiului „Etna-Toormina" lui Eugen Je- 
beleanu, pentru cele două volume apărute anul trecut în 
Italia : La porta dei leoni (în editura Palazzi din Milano) și 
II sorise di Hiroshima e altri verși (în editura Guandi), acest 
volum cuprinzînd și Elegie pentru floarea secerată. Cititorul 
de limbă italiană comuniază astfel cu spiritul românesc 
prin una din cele mai elevate proiecții ale sale în contem
poraneitate, rod al inspirației și al conștiinței poetice ale 
unuia din cei mai reprezentativi lirici ai literaturii națio
nale. Cu acest sigiliu de autenticitate și pe asemenea culmi 
ale reliefului nostru literar, viziunea atît de profundă și de

S (Continuare în pag. a V-a) ș
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Ceaușescu, a avut o convorbire 
prietenească cu ambasadorul Sa- 
degh Sadryeh.

La solemnitatea înmînării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și 
Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe. Au fost, de ase
menea, prezenți membri ai Am
basadei Iranului la București.

cretarul organizației de bază de 
la preparație, au apreciat îndeo
sebi paragraful care trasează cu 
exactitate aria preocupărilor orga
nizațiilor U.T.C. • „U.T.C. orga
nizează nemijlocit acțiunile în 
sprijinul procesului de producție, 
activitățile politico-educative, 
culturale, artistice, distractive, 
sportive fi turistice, de pregătire 
a tineretului pentru apărarea pa
triei, corespunzătoare particulari
tăților de vîrstă fi profesie, preo-

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a V-a)
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U.T.C. în colaborare cu Consi
liul Popular Județean — in în
tâmpinarea semicentenarului 
partidului. Vor participa 8 o- 
rașe.

SA NE CUNOAȘTEM 
ORAȘUL

Recent, s-a încheiat concursul 
rSă ne cunoaștem comuna" or
ganizat de Comitetul județean 
Suceava al U.T.C. în cinstea se
micentenarului P.C.R. Desfășu
rat sub formă de spectacole, 
concursul, la care au participat 
echipe reprezentative din 4 co
mune subordonate municipiu
lui Suceava, a revenit tinerilor 
din Scheia, premiați cu o ex
cursie peste hotare.

La 7 februarie se va da star
tul într-o nouă întrecere — „Să 
ne cunoaștem orașul", organi
zată. de asemenea, de către Co
mitetul județean Suceava al

DECADA CULTURII
JURIDICE

Deosebit de interesantă și —• 
mai ales — utilă ni se pare ac
țiunea inițiată de Organizația 
județeană Neamț a Asociației Ju
riștilor și Comitetul județean 
pentru cultură și artă. Este vor
ba de o „decadă" a culturii ju
ridice, prevăzută a se desfășura 
între 12—21 februarie a.c. în

toate așezămintele culturale exi
stente în județ.

O. NEGRU

FAPTE DE MUNCĂ
Tinerii de la Exploatarea mi

nieră Lonea vin în întîmpinarea 
Congresului al IX-lea al U.T.C. 
cu fapte de muncă remarcabile. 
De curind, la inițiativa lui Alexe 
Duță, secretarul comitetului 
U.T.C. al minei, mai mulți 
uteciști, între care se numără 
Ion Corpa, Petru Sicoe, Mihai 
Sas, Stelian Iordache, Iu
lian Toader și alții, s-au con
stituit într-o brigadă sub con
ducerea lui Ion Aprofirei și 
s-au prezentat la sectorul I al 
minei pentru a lucra la deschi
derea unor abataje-cameră. în 
acest mod ei și-au materializat 
dorința de a contribui la deschi
derea unor noi fronturi de căr-

bune înainte de termen. Fapta 
lor a stîrnit un larg ecou în rîn- 
dul altor colective de mineri din 
Valea Jiului. După cum aprecia 
șeful de brigadă Marin Ciubăr, 
care lucrează în același sector, 
inițiativa tinerilor respectivi va 
aduce exploatării o producție 
suplimentară de 250 tone căr
bune.

Adăugăm că, prin alte acțiuni 
similare, tinerii do la Exploatarea 
minieră Lonea au ștrîns din gale- * 
rii și abataje 15 000 kilograme 
metale vechi, pe oare le-au ex
pediat oțelăriilor hunedorene.

AL. BALGRADEAN

30 de ani de la rebeliunea legionară

0 mișcare reacționară, antinațională,7 7 7 7 7

condamnată de întregul nostru popor

$C£HĂ. PORTATIV
DOUĂ TURNEE

Semnalăm pentru 1 săptămina 
viitoare, in . Capitală,două tur
nee teatralei,:
• „Teatrul Tineretului" din 

Piatra Neamț va prezente (sala 
Comedia a Teastrului Național 
„I. L. Caragiale" luni 25. orele 
17 și 20) „Harap Alb", adaptat 
și regizat de Zoe Anghel Stanca. 
Originalitatea modernei f/relu- 
crări a basmului lui Ion Creangă 
constă nu numai într-o izbutită 
reactualizare, ci mai cu seamă în 
plastica expresivității corporale 
aparținând lui Gheorghe Căciu- 
leanu.

Regia celui de-al doilea spec
tacol. „Balul hoților" de Jean 
Anouilh (marți 26 ianuarie, orele 
17 și 20 . aceeași sală) este sem
nată de Radu Penciulescu. Cos
tume — \Gabriela Nazarie. miș- ? 
care —J Lucia Dumitrașeu. O 
premieră pe țară ,

Radu Penciulescu ne-a decla
rat :

— Am ales „Balul hoților" 
din ciclul „Pieces roses" nu în
tâmplător, finește. ci pentru că 
pur și simplu mi-a plăcut. Lu
crarea, deși face parte din puți
nele piese de rezistență ale lui 
Anouilh, nu pretinde o punere 
în scenă elevată. Predominanta 
agreabilă a spectacolului, cred 
en amuzant, se datorează mai a- 
les textului dramaturgului fran
cez — un joc de stil rafinat, cu 
vagi tend rțe anarhiste, supra
saturat de nostalgia purității 
pierdute.

• „Teatrul de Stat din Turda" 
va prezenta spectatorilor din 
Capitală premiera anunțată de 
noi săptămina trecută — „Asta-i 
ciudat" de Miron Radu Paras- 
chivescu, în regia lui Val Mu
gur. miercuri 27 ora 20, (Teatrul 
Mic) și marți 26 orele 16 și 20 
(Teatrul Mic) „Casa Bernardei 
Alba" de Federico Garcia Lorca 
cu care s-a deschis stagiunea. 
Regia spectacolului aparține lui 
Vlad Mugur, decorul, — Mircea 
Matcaboji ; cu Maria Cupcea, 
artistă emerită, Emilia Botta 
Luca, ș.a.

I. M.

REAPARE
MARIA VOLUNTARU

...Miercuri seara în schița „Pe 
drezină" de I. A. Bassarabescu 
dramatizată și regizată în studio 
de Aurel Cerbu.

Ce v-a determinat să reveniți 
în activitatea artistică și anume 
într-un spectacol TV ?

— Platoul de televiziune mă 
intimidează, dar m-a atras dra

Un Anouilh amuzant la Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamț, în regia lui Penciulescu. Din dis
tribuție : Mitică Popescu. Dorin Almăjan, Lucia 

Dobre-Ștefănescu.

• •• CEI TREI DIN MIRO
SLAVA... Trei tineri fără o- 
cupație din comuna Miro
slava (Iași) au venit în mu
nicipiul de reședință a ju
dețului. Și cum simpla plim
bare cu mîinile în buzunare 
nu e un mijloc de cî.știg, cei 
trei s-au apucat de furtișa
guri. de preferință de prin 
locuințele cetățenilor. Re
cent, după ce săvîrșiseră un 
furt prin efracție în timpul 
nopții, Mihai Limbă (24 ani). 
Mihai Negru (21 ani) și 
Constantin Sasu (21 ani) au 
fost reținuți de organele de 
miliție. Obiectele de uz cas
nic și îmbrăcăminte pe care 
le furaseră au fost restituite 
păgubașului.

• •• CU MAXIMA OPE
RATIVITATE... Au fost iden
tificați autorii unui viol și 
unei tilhării săvîrșite, în- 
tr-una din nopțile trecute, 
in Parcul feroviurilor din 
Cluj. A. I. din Dej, în tre
cere prin Cluj, a fost ade
menită în parc de loan Ro- 
botin (19 ani) și Petru Bonz 
(37 ani) ambii muncitori 
la întreprinderea minieră 
Cluj. Primul a violat-o, 
iar Petru Bonz a luat cu 
el poșeta și sacoșa cu lucruri 
ale victimei. Autorii faptei 
au fost prinși în mai puțin 
de 48 de ore după săvîrșirea 
ei.

matizarea izbutită și rolul Lu- 
xiței care îmi reamintește de 
mentalitatea și obiceiurile unor 
timpuri pe care le-am trăit. Ri
zibilul lor mă fac să privesc cu 
detașare și ironie rolul, adică 
tocmai ceea oc a dorit regi
zorul.

— Ce parteneri ați avut ?
— Actori apropiați generației 

mele : Silvia Dumitrescu Timică, 
Victoria Mierlescu ș.a., dar care 
spre deosebire de mine sint mai 
prezenți în viața teatrală a Ca
pitalei.

— Regizorul a adoptat o mo
dalitate teatrală sau a apelat la 
procedee specifice ?

— Filmările s-au desfășurat 
numai in studio, deși se puteau 
filma și exterioare. Probabil că 
regizorul a ținut seama de for
mația noastră de actori ai scenei.

*
în spectacolul TV de miercuri 

seara se adaugă și schițele dra
matizate „Simburele", „Un om 
în toată firea", tot de I. A. Ba
ssarabescu. prefațate de Valeriu 
Râpeanu. Din distribuție mai fac 
parte : Dumitru Furdui, Ninette 
Guști, Silviu Stănculescu, Marian 
Hudac, Tamara Buciuceanu, 
Mircea Constantinescu, Marcel 
Gingulescu, Mihai . Mereuță, 
Doby Caian-Rusu, Coca Enes- 
cu ș.a.

M. I.

DIRIJORUL EMANUEL 
ELENESCU DESPRE 
PROGRAMUL RADIO- 
TELEVIZIUNII

— Pe afișul concertului de joi 
seara, reîntîlnim numele Dv... 
Ce ne veți oferi în program ?

— Un program obișnuit, ca
pabil să atragă însă diferite 

categorii de iu
bitori ai artei și 
sper, mulți ti
neri : Simfonia 
Fantastica de 
Hector Berlioz, 
Concertul pen
tru pian și or
chestră de Ceai- 
kovski (solist 
muzicianul ita
lian Pietro Spa
da) și prima au
diție a unei lu
crări de Corne- 
liu Dan Geor
gescu intitulată 
„Continuo".

— N-ați mai 
dirijat „Fantas

tica" de mulți ani...
— Din 1945. Simfonia con

tinuă să mă atragă prin fru
musețea construcției și sper că 
voi oferi joi seara auditorilor 
și telespectatorilor o versiune 
de interes.

— Ne puteți spune cîteva cu
vinte și despre prima audiție 
de muzică românească ?

— Cornellu Dan Georgescu 
este indiscutabil unul din
tre cei mai talentați repre
zentanți ai tinerei generații de 
oompozitori. Evoluția sa de la 
„Motive maramureșene" la 
„Alb-Negru“ certifică de acum 
o clară personalitate creatoare 
adînc ancorată în creația fol
clorică.

Aștept cu interes și întîlnirea 
cu pianistul italian Pietro Spa
da pe care nu l-am auzit pină 
în prezent, dar despre care se 
vorbește adeșeori în presa mu
zicală fiind apreciat pentru in
terpretările sale nuanțate și 
profund muzicale.

I. S.

• 9» ALCOOL! Doi oameni 
tineri și zdraveni au dece
dat. din propria vină, în a- 
celeași împrejurări. Beat 
Ilie Fulgescu (26 ani) din 
Costești (Vilcea) a căzut în 
cap de Ia circa 5 metri inăl- 
ținie, de pe terasa restauran
tului din Complexul Traian 
— Rîntnicu Vilcea. Iar A- 
lexandru Gherhes (31 ani) 
din Cornești (Cluj) a căzut 
tot în cap de la 3 metri înăl
țime, din podul șurii, unde 
se cățărase stimulat de abu
rii alcoolului.

• e» N-A SCAPAT CU FU
GA... Condamnat de instan
țele județene din Brașov și 
Deva Ia 6 ani și — respec
tiv — 4 luni închisoare pen- 
tiu mai multe furturi, Pal 
•Tula (25 de ani) se sustrăgea 
de mai multă vreme de la 
executarea pedepsei, vaga
bondând prin județele Sibiu. 
Brașov și Prahova. El a 
fost, în cele din urmă, recu
noscut și prins într-o gară, 
urniînd să execute acum o 
pedeapsă sporită.

în urmă cu 30 de ani — cînd 
peste Europa se dezlănțuia cu 
nemaiîntâlnită barbarie agresiu
nea fascistă — România, aflată 
din 6 septembrie sub apăsarea 
dictaturii legionaro-antonesciană, 
a fost teatrul unor evenimente 
tragice, care aveau să însemne 
în istoria poporului nostru cea 
mai neagră filă din oîte i-a fost 
dat să ounoască vreodată de-a 
lungul zbuciumatei sale existențe. 
Produs al celor mai reacționare 
v-îrfuri ale burgheziei și moșieri- 
mii, al politicii de trădare a in
tereselor naționale, legionarii, 
minați de furia lor sălbatică îm
potriva a tot ceea ce putea să 
însemne idee de libertate sau 
progres, au dezlănțuit, ca o cul
minație a șirului neîntrerupt de 
crime și orori care rfiarchează 
întreaga existență a odioasei lor 
mișcări, un masacru de proporții 
cunoscut sub numele de rebeliu
nea legionară din zilele de 21—23 
ianuarie 1941.

Prin instaurarea, în împrejură
rile interne și externe cunoscute, 
a dictaturii generalului Antones
cu mișcarea legionară, instrument 
de fascizare a țării și de aservire 
față de Germania hitleristă, de
venise părtașă la putere. Cu ex
cepția ministerelor economice și 
militare oare jjpăeseră încredințate 
unor militari sau reprezentanți ai 
partidelor „istorice", toate cele
lalte departamente încăpuseră pe 
mina căpeteniilor legionare. Atîț 
gruparea militară fascistă a lui 
Antonescu cit și legionarii acțio
nau de pe aceeași platformă 
antidemocratică, antinațională, 
serveau aceluiași scop al înfeu- 
dării țării planurilor de agresiune 
ale naziștilor. Nici unora nici al
tora nu le convenea însă această 
împărțire a puterii. Fiecare din 
ei râvnea să acapareze totul, prin 
orice mijloace. Astfel, în ciuda 
identității de țeluri și a înțelege
rii prin care și-au început guver
narea, tendința de supremație, de 
monopolizare a puterii avea să 
dea la iveală, foarte curind. o 
puternică rivalitate, în rezolvarea 
căreia ambele tabere au căutat 
să obțină sprijinul hitleriștilor. 
Rebeliunea legionarilor a fost în
cercarea decisivă de a rțzolva _a- 
ceastă rivalitate care încă la sfâr- 
șitul anului 1940 devenise publi
că și îmbrăca forme tot mai as
cuțite. în vederea ei Garda de 
Fier se pregătise asiduu. Din sep
tembrie 1940 luaseră în stăpânire 
o seamă de instituții de stat, în
deosebi poliția și siguranța, prin 
care își procurase arme și mu
niții.

Rebeliunea a început în seara 
zilei de 20 ianuarie. Garda de 
Fier se dedă la acțiuni violente 
în Capitală, cere guvern legionar 
și încearcă să ocupe instituții 
centrale. Atacurile capătă am
ploare a doua zi. „Echipe ale 

■ morții" primesc misiunea să-l li
chideze pe Antonesou și alți 
membri ai guvernului, altele ase
diază președinția Consiliului de

Miniștri, în timp ce gardiștii se 
baricadează în sediile Siguranței 
generale și Prefecturii de Poliție 
a Capitalei. Acțiunile se întind în 
numeroase 
unde Garda 
hoardele.

Antonescu
tei să apere instituțiile de stat 
împotriva atacurilor, dar întîrzie 
să treacă la măsuri severe. Tole
ranța, intenționată, a genera’ 
îl încurajează pe Horia 
căpetenia legionarilor să b 
că trecerea la ofensivă g 
în seara zilei de 21 iant 
beliunea oapătă proporți 
București cît și în pnr

Următoarele trei zil! 
un adevărat coșmar 
bestialitatea n-a ev' *uosC|/mar- 
gini, trei zile în /e.>narii,
după modelul ins '• lor
— naziștii — ary ^otit să se 
umple d,e orrft^' if',ra întreagă, 
îndreptată ini „a, apotriva gru
pării lui Antonescu, rebeliunea 
s-a dezvoltat rapid, cu o violență 
sălbatică, ca o acțiune demenți
ală împotriva a tot ceea ce repre
zenta element progresist, împo
triva mișcării muncitorești, a cu
rentelor democratice și patriotice, 
a personalităților cu vederi uma
niste, a oricăror exponenți ai in
tereselor reale ale poporului ro
mân.

Chiar din primele momente ale 
preluării puterii prigoana sălba
tică a legionarilor s-a îndreptat 
în primul rind împotriva comu
niștilor ■— cei mai dîrji, neîndu- 
plecați luptători contra politicii 
pe care o reprezenta guvernul 
fascist, trădător, instaurat la 
cîrma țării în septembrie 1940. 
în zilele rebeliunii, împotriva co
muniștilor, a antifasciștilor, ban
dele legionare au dezlănțuit o a- 
devărată vânătoare a morții. Ne- 
numărați oameni bănuiți doar 
de a simpatiza cu comuniștii au 
fost maltratați cu bestialitate, 
schingiuiți în torturi inimagina
bile sau uciși. Așa a murit, ră
pus mișelește, între mulți alții, 
înflăcăratiil luptător comunist 
Constantin David.

Cu violență s-a îndreptat furia 
legionară în aceste zile împotri
va personalităților politice de
mocrate, a unor oameni de sea
mă ai poporului român, continu- 
înd astfel seria asasinatelor po
litice cărora le căzuseră victime 
marele istoric cu faimă mondială 
Nicolae Iorga, profesorul uni
versitar Virgil Madgearu, multe 
alte figuri de prim rang 
ale vieții politice. Crime în- 

. grozitoare a săvîrșit dezlănțui
rea legionară în rândurile ostași
lor, mulți dintre ace-știa fiind 
asasinați cu sălbăticie neînchipu

localități din țară 
de Fier își pregătise

dă dispoziție arma-

'6

<of 
•W 

/ar/ 
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,care.

ită. De asemenea, victime nu
meroase au căzut din rândurile 
cetățenilor aparținînd populației 
evreiești. în cârligele abatoarelor 
atîmau în acele zile cadavrele 
oamenilor asupra cărora ura le
gionarilor nu cunoștea margini.

Poporul român a reacționat cu 
tărie împotriva acestor atrocități, 
împotriva politicii șovine, rasiste, 
incompatibilă cu tradițiile șale 
de frăție în muncă și îuptă cu 

•toate naționalitățile conlocuitoare.
Într-atît de odios este tabloul 

de singe și jaf în masă al acelor 
zile îneît chiar pentru cei care 
i-au fost martori el pare de neîn
chipuit. Iată ce spune o oficiali
tate a procuraturii din acea vre
me : „Nu mi-aș fi putut închipui 
să găsim asemenea suflete, să 
desprindem atîta cruzime, să ve
dem atîte inconștiință. Sânt lu
cruri pe care generația noastră 
nu le poate ierta. Sînt oameni 
care nu pot fi cruțați, fiindcă 
faptele lor au așternut o pată de 
rușine asupra trecutului curat al 
unui neam".

Crimele, metodele sălbatice de 
asasinat în masă, violența fără pre
cedent a acestor acte, au dezvă
luit, de fapt, esența profund re
acționară a întregii ideologii și 
mișcări legionare, înfățișarea hi
doasă a acestei adunături de tră
dători ai țării, de lefegii ai unor 
interese străine, de criminali și 
delincvenți de dept comun recru
tați din pleava societății. împotri
va acestora s-a ridicat un uriaș 
val de repulsie și indignare. Parti
dul Comunist Român este acela 
care s-a situat cu fermitate în 
fruntea largii mișcări a tuturor 
forțelor sociale antifasciste, mo- 
bilizîndu-le la lupta împotriva le
gionarilor. Masele populare, expo
nenți ai celor mai diverse pături 
și categorii sociale, vîrstnici și ti
neri, personalități ale vieții publi
ce, reprezentanți de seamă ai in
telectualității au condamnat cu 
mânie rebeliunea, s-au ridicat îm
potriva politicii legionare, a tutu
ror atrocităților și actelor lor anti
populare și antipatriotice.

Determinat de valul de mînie, 
sub presiunea poporului, Antone
scu a treent la 28 ianuarie la re
primarea rebeliunii. Intervenția 
energică a armatei a pus astfel ca
păt dezmățului legionar. Preferat 
de conducătorii naziști de la Ber
lin, care nu se mai puteau bizui 
pe Garda de Fier, discreditată to
tal și respinsă cu fermitate de că
tre popor, gruparea lui Antonescu 
a ieșit învingătoare în această 
luptă pentru putere, continuînd să 
înfăptuiască fără asociați aceleași 
planuri ale Reich-ului de aservire 
totală a României și de târâre a ei 
în agresiunea antisovietică, de tră
dare totală a intereselor țării.

Permanent în fruntea luptei îm
potriva fascismului, pentru apăra
rea intereselor fundamentale ale 
poporului, animat de înalta grijă 
față de soarta țării, Partidul Co
munist Român, care ducea cu 
neînfricare, de mulți ani, lupta 
împotriva mișcării legionare, s-a 
afirmat și în acele zile cumplite 
din ianuarie 1941 ca forța politică 
cea mai conștientă, cea mai com
bativă. Dezvăluind semnificațiile 
reale ale rebeliunii ca și consecin
țele ei nefaste, documentele par
tidului arătau că întreaga guver
nare legionaro-antonesciană „a vî- 
rît țara într-o situație catastrofa
lă", că „masele celor ce muncesc 
de la orașe și sate și-au manifes
tat adînca lor revoltă atît față 
de, clica generalului, șef al regi
mului legionar, cît și față de ban
dele de tîlhari și asasini înarmați 
ale Legiunii...".

Denrascînd esența dictaturii mi
litare instaurată de Antonescu 
după rebeliune, care nu făcea de- 
cît să continue politica vechii 
coaliții militaro-legionare, aceea 
de „a îneca în sînge orice rezis
tență a poporului trudit împotri
va planurilor criminale războini
ce...", Partidul Comunist Român 
a chemat masele populare, toate 
forțele progresiste ale națiunii să 
continue împotrivirea, să conti
nue lupta contra regimului fas-: 
cist și a războiului antisovietic, 
pentru salvgardarea libertății și 
independenței naționale, pentru 
apărarea intereselor fundamentale 
ale națiunii.

Este meritul Partidului Comu
nist Român că a știut să mobi
lizeze masele populare, toate for
țele patriotice, organizând mișca
rea de rezistență antifascistă, 
lupta pentru scoaterea țării din 
odiosul război antisovietic, pentru 
alungarea cotropitorilor fasciști. 
Răspunzând chemării partidului, 
clasa muncitoare din România, 
forțele progresiste, patriotice 
ale țării s-au angajat într-o luptă 
eroică, pentru libertate și inde
pendență națională, pentru a a- 
lunga de pe scena istoriei noas
tre forțele întunecate ale reac- 
țiunii și teroarei, pentru înfrân
gerea definitivă a fascismului.

Victoria insurecției armate de 
la 23 August 1944, organizată și 
condusă de Partidul Comunist 
Român, a încununat această lup
tă. deschizînd o epocă nouă în 
viața poporului român. Sub con
ducerea încercată a partidului, 
s-a înfăptuit revoluția socialistă, 
s-a trecut la construirea unei o- 
rînduiri noi, în care și-au găsit 
întruchipare cele mai înalte idea
luri ale poporului, aspirațiile 
sale de libertate și dreptate so
cială.

G. RUȚĂ
A. VASILESCU

PREMIERE 'CINEMATOGRAFICE ” ” 1I PE LUCIUL GHEȚII: rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) , București (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30; 16,30; 18,45; 21).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Victoria (orele 
9; 11,15, 13,30; 16; 18,30; 20,45).

CÎNTECELE MARII : 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; 11,15; 16; 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; 18,15; 20,30), Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE î 
rulează la Central (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Grivlța (orele 
9,30; 12; 15; 17,30; 20), Aurora (o- 
rele 9.30; 12; 15,15: 17,45; 20,15),
Tomis (orele 9; 11,45; 14.30; 17.15;
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).

URSUL 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 Ia 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 Buzești (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 15 î 17,15). Miorița 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

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

CĂLUGĂRITĂ 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 SFÎNTULUI : 
rulează la Ferentari (orele 15,30: 
17,45; 20), Vltan (orele 11: 15.30: 18; 
20,15).

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

CĂPITANUL FLORIAN: rulează 
la Crîngași (orele 15.30; 18; 20.15).

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

PRIMUL CURIER : rulează 
Moșilor (ora 20,15).

CADAVRUL VIU : 
Popular (ora 19,30).

FEMEIA
lează la Popular (orele 15;

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE: 
lează la Munca (orele 15,30

KONG EVADEAZA : 
Cosmos (orele 15,30;

FAR A FRONTIERE : ,« 
Flacăra (orele 15,30; 17,45;

SA SE TEAMA

rulează

ÎNDĂRĂTNICĂ :
DE ȘAPTE ORI ȘAPTE

la

la

ru-
17,15). 

ru- 
18;20,15).

KING 
lează la 
20,15).

CIRC 
lează la 
20).

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

ÎN DRUM SPRE MAROC : ru- 
• —* — Union

ru-
18,

ru-

rele, 15.30jJ8: 20.15).

lează la Cinemateca — 1 
(orele 9; 16.30; 18,45).

FICA BRACONIERULUI : ru
lează la Cinemateca — Union (o- 
rele 10,30; 12,30; 14.30).

FARMECUL MUZICII : rulează 
la Cinemateca — Union (orele 
16,30; 18,45).

ȘI PITICII AU ÎNCEPUT DE 
MICI — rulează la Cinemateca — 
Union (ora 21).

Producție a studioului Albania Noua

Cu : SANDER PROSSI, PIRO MANI, KADRI ROSHI, 
PETRIKA RIZA

Producție a studiourilor din R.P. Ungaria 
Regia : MARTON KELETI

Cu : EVA RUTTKAI, ULLA SALLERT, VERA VENCZEL, MA- 
NYI KISS, ZOLTAN VARKONYI, ZOLTAN LATINOVITS

I
I
I

ÎN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE : 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la Cotroceni (ora 18.45).

UNGHIUL DE CĂDERE rulea
ză la Cotroceni (ora 15,30).

CAPCANA : rulează la Pacea
(orele 18. 20)

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

ȘOIMII ; rulează la Viitorul 
(ora 20).
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Opera Română ; COSI FAN 
TUTTE — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : SÎNGE VIENEZ — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : ENIGMA 
OTILIEI — ora 15; FANNY — ora 
20; (Sala Studio) : TRAVESTI — 
ora 20; Teatrul de Comedie • AL- 
COR ȘI MONA — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schi
tu Măgureanu) : MOARTEA LUI 
DANTON — ora 20; (Sala Stu
dio) : ACEȘTI NEBUNI FĂȚAR
NICI — ora 20; Teatrul Mic : 
FATA CARE A FĂCUT O MINU
NE — ora 20; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : LA GRĂDINA CĂ
RĂBUȘ — ora 19.30; (Calea Vic
toriei) : SONATUL LUNII — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 19,30; (Sala Studio): 
Teatrul Giulești : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19,30; 
O LUNĂ LA TARA — ora 20; 
Teatrul „Ion Creangă" TOATE 
PÎNZELE SUS — ora 9,30; Stu
dioul I.A.T.C. : DIVERTISMENT 
’70 — ora 20; Teatrul Evreiesc de 
Stat : MAZEL-TOV — ora 19.30; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea Vic
toriei) : O POVESTE CU CÎNTEC
— ora 17; (Str. Academiei) : CĂ
LUȚUL COCOȘAT — ora 11; Tea
trul „Ion Vasilescu" : FLOARE 
DE CACTUS — ora 19.30; Circul 
„Globus" : ARENA TINEREȚII - 
ora 19,30; Ansamblul Rapsodia Ro
mână : PE ARIPILE RAPSODIEI
— ora 19,30»
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PROGRAMUL I

a 17,00 Deschiderea emisiunii $ 
18,10 Publicitate o 18.15 Bună sea
ra, fete ! Bună seara, băieți ! • 
19.15 Publicitate • 19.20 1001 ci? 
seri — emisiune pentru cei mici 
• 19,30 Telejurnalul de seară a 
19,50 Cincinalul 1966—1970 în cifre 
și imagini • 20.10 Tele-enciclope- 
dia « 21,05 Dragoste, poveste ve
che. Romanțe cu Teodora Luca- 
ciu și Valentin Teodorian a 21,30 
Film serial : „Incoruptibilii". Sfîr- 
șitul lui Johnny Fortunato a 22.20 
Telejurnalul de noapte a 22,35 
Haltere : România — Franța. în
registrare de la Ploiești « 23,00 
Seara melodiilor îndrăgite cu 
Margareta Pîslaru a 23.20 Scurt 
recital cu Charles Aznavour # 
23,35 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

o 20,10 La fîntîna dorului. Emi
siune prezentată de prof. dr. Mi
hai Pop • 20.40 Reflector • 20.55 
Itinerar plastic : Cluj. Expoziția 
județeană de pictură și sculptură 
• 21,10 Buletin de știri • 21,15 
Portretul unui cîntăreț : Ncolai 
Ghiaurov — film realizat de Te
leviziunea bulgară • 22,05 Publi
citate • 22,15 Reportaj pe glob. 
Coreea de Sud. Civilizație mile
nară sub regim polițist. Film do
cumentar • 22,25 Astă-seară jazz : 
Formația Dan Mîndrilă din Bucu
rești & 22,55 închiderea emisiunii 
programului II.

DUMINICA, 24 IANUARIE 1971
PROGRAMUL I

• 8,45 Deschiderea emisiunii • 
9.00 Matineu duminical pentru co
pii și școlari • 10,00 Viața satu
lui e 11,30 Albumul compozitori
lor români : Ion Chirescu • 12,00 
De strajă patriei a 12,30 în relua
re, la cererea telespectatorilor. 
Recitalul Engelbert Humperdinck, 
a 15,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba maghiară a 
16,30 Studioul „N“ a 18,00 Cîntare 
patriei. Concurs coral interjude- 
țean a 19>20 1001 de seri • 19,30 
Telejurnalul de seară a 19.50 
România ’71. Azi — județul Bihor, 
a 20,20 Film artistic O femeie 
distinsă a 21.45 Spectacol de va
rietăți cu Julie Andrews © 22,15 
Cronica Unirii a 22,40 Telejurna- i..i - ----- a- — — —Iul de noapte • 
sportivă.

PROGRAMUL II

22.50 Duminica

a 20 00 i,urnea copiilor a 20.30 
Stagiune lirică TV. Boema de 
Puccini a 21,30 Buletin de știri < 
21,35 Carnet bucureștean a 21,45 
Actualități literare a 22.10 Relua
rea serialului de sîmbătă seara.



► „...factorul principal de educație a ce- <►
► tâțenilor, a întregii societăți în epoca <► 
I noastră este școala — principalul canal <► 
’ de difuzare a științei și culturii, de îmbo- ?

► gățire a minții, de modelare a caractere-
► lor și formare cetățenească a tinerelor ge-
► nerații. Școala trebuie să dea societății
► atît buni specialiști cît și cetățeni înaintați
► cu un orizont larg, cu spirit de inițiativă, 9
► cu o minte receptivă la tot ce e nou și a-
► vansat, cu un înalt spirit de responsabili-
► fate față de îndatoririle sociale".

J NICOLAE CEAUȘESCU

► (Raportul C.C. al P.C.R. la cel de-al X-lea
► Congres al partidului).

1966
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CHIPUL NOU AL PATRIEI 1971

CINCINALUL
a perfecționat și dezvoltat puternic

ȘCOALA DE CULTURĂ GENERALĂ
*

Cincinalul școlar — parte integrantă a 
marelui bilanț al realizărilor pe care poporul 
nostru le-a dobîndit între anii 1966-1970 — 
a constituit o etapă importantă în dezvoltarea 
și perfecționarea învățămîntului românesc, pe 
baza programului stabilit de partid.

Școala noastră este astăzi sinonimă cu vii
torul României, care, ca țară socialistă, își pre
gătește cu toată energia acest viitor, în con
dițiile unei societăți moderne ce oferă mem

brilor săi toate beneficiile științei și culturii.
în cincinal, școala a urcat trepte însemnate 

pe drumul realizării înaltei răspunderi de a 
pregăti tînăra generație pentru muncă și 
viață.

Putem spune că învățămîntul românesc este 
puternic plasat în procesul modernizării în
tregului sisterrf de pregătire a cadrelor nece
sare societății noastre socialiste. Cîteva mo
mente școlare, petrecute pe parcursul acestui 

cincinal ilustrează politica partidului și statului 
nostru în domeniul învățămîntului, generozi
tatea cu care țara veghează asupra destinului 
tinerei generații.

Mărturie a drumului ascendent pe care 
l-am parcurs în cei cinci ani este trecerea la 
învățămîntul general și obligatoriu de 10 ani 
------- act de cultură de însemnătate națională, 
care situează România printre primele țări cu 
un învățămînt obligatoriu de cea mai lungă

durată.
în aceeași condiție de progres a școlii se în

scrie și prelungirea cu o clasă a învățămîntului 
liceal, aflîndu-ne acum la a treia promoție a 
clasei a Xll-a.

Practic, de ia 6 ani — întrucît în cincinal s-a 
generalizat începerea învățăturii de la această 
vîrstă — și pînă la 18 ani fiii și fiicele patriei 
se află sub influența instructivă și educativă a 
școlii, pe diferitele sale trepte.

1 i

- <3 |
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4 313 600 ELEVI
deci 21,6 din populația țării

copiii au posibilitatea să in- 
J tre într-o colectivitate de 

învățămînt preșcolar. 18 256 educatoare ajută 
familia în formarea pentru școală a copiilor.

La 3-4 ani ■ _ ani devin elevi. Statul preia 
La v> alll, toate cheltuielile școlarizării.
Graficul reflectă creșterea numărului de ab

solvenți ai scolii generale fată de anii 
1961—1965.

■ a 1 Z* ani adolescenții devin _ absol- 
La IO alll, venjj a zece c|ase fn cinci- 

\nal, 2 078 unități școlare funcționează cu cla
sele a IX-a și a X-a. lată cuprinderea elevilor 
în aceste două clase :

la IR ani absolvenții liceelor de cul- 
La A O ani, tură generală își susțin exa
menul de bacalaureat. Creșterea numărului de 
absolvenți în cincinal este redată în grafic.

k
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1961-1965
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Învățămînt in limbile 
minorităților naționale

MĂRTURIE A DEMOCRATISMULUI SOCIETĂȚII NOASTRE 
SOCIALISTE, ESTE NU NUMAI DREPTUL DE Ă ÎNVĂȚA CI 
SI POSIBILITATEA — CONSFINȚITĂ ÎN CONSTITUȚIA TARII 
— DE A ÎNVĂȚA ÎN LIMBA MATERNĂ.

ÎN CINCINAL, ÎNVĂȚĂMÎNTUL ÎN LIMBILE MINORITĂȚI
LOR S-A BUCURAT DE ACEEAȘI ATENTĂ GRIJA, URMIND 
51 EL LINIILE DEZVOLTĂRII PRECONIZATE DE PARTID 
PENTRU ȘCOALA ÎN GENERAL.

STATISTICII ALĂTURATE I SE ADAUGĂ UN ALT FAPT 
CONCLUDENT: DIN 7 310 TITLURI EDITATE — 4 263 SÎNT 
ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR.

ȘCOLI GENERALE Unități 
și secții Elevi

— LIMBA MAGHIARĂ 1 361 168 218
— LIMBA GERMANA 340 44 432
— LIMBA UCRAINEANA 6 943

— LIMBA SÎRBA 26 1 316
— LIMBA SLOVACA 28 1 841
— ALTE LIMBI 6 241

TOTAL 1 767 216 991

LICEE DE CULTURĂ GENERALA Unități 
și secții Elevi

— LIMBA MAGHIARA 167 21 568
— LIMBA GERMANĂ 43 3 605
— LIMBA UCRAINIANA 1 117
— LIMBA SÎRBA 3 100
— LIMBA SLOVACA 1 51

TOTAL 215 25 441

Școli moderne, bine dotate

11 300
noi săli de dasă

In cincinal statul a
ALOCAT PENTRU MANUALE ^0 886 000 LEI

Manuale gratuite pe intreaga perioadă de școlarizare

30 000 m.p 
au întregit spațiul 
pentru laboratoare 

și ateliere
O CERINȚA ADRESATĂ SCOLII DE ACEST CINCINAL A 

FOST LEGAREA MAI STRÎNSĂ A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE PRAC
TICĂ, ÎNARMAREA ELEVILOR CU DEPRINDERI DE MUNCĂ 
CA URMARE ȘCOLILE AU FOST MAI BINE DOTATE CU APA
RATURĂ MODERNĂ, CU UNELTE NECESARE ATELIERELOR. 
ALĂTURI DE LABORATOARELE EXISTENTE, ÎN CEI CINCI ANI 
S-AU AMENAJAT NOI SPATII DESTINATE EXPERIMENTĂRII 
DE CĂTRE ELEVI A CUNOȘTINȚELOR TEORETICE, DOBTN- 
DIRII UNOR DEPRINDERI PRACTICE ÎN CADRUL ORELOR DE 
LABORATOR Șl ATELIER.

v.. ' _____________________________

reprezentind un tiraj de 114911 000 exemplare in 2562 titluri

Spațiile noi 
de învățămînt 

au totalizat 
în anii 

1966-1970:

LA CATEDRA
CINCINALUL A ADUS CU 10 LA SUTA MAI MULTE CADRE 

DIDACTICE DECÎT ÎN CEI CINCI ANI ANTERIORI. UN PRO
CES FIRESC PENTRU EVOLUȚIA SCOLII ; PARALEL CU CREȘTE
REA NUMĂRULUI ELEVILOR,' CU MĂRIREA DURATEI TNVĂTA- 
MÎNTULUI, STATUL S-A ÎNGRIJIT SĂ-SI PREGĂTEASCĂ PRO
FESORII.

CINCI UNIVERSITĂȚI ALE TARII SI 14 INSTITUTE PEDAGO
GICE DE TREI ANI CONSTITUIE CADRUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
SUPERIOR CE FORMEAZĂ PROMOȚIILE DE PROFESORI CA- 
RE-SI ÎNCEP CARIERA DIDACTICA ÎN FIECARE TOAMNA.

nnn
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4 In exclusivitate 
pcnirii*

Scintcia tineretului

LAUREAȚI Al PREMIULUI
NOBEL RĂSPUND
LA ÎNTREBAREA:

O vizită în plin an universitar, 
la Casa de cultură a studenților 
din București. Sala mare de jos, 
care găzduia pînă nu demult ex
poziții ale studenților, se află toc
mai acum în reparație. încăperea 
va fi transformată în sală de 
dans, sau, în cazul unor specta
cole mai ample, va înlocui — 
păstrînd aceeași formulă la alte 
proporții — sala „Teatrului din 
pod". Arătîndu-mi proiectul de 
reparații și reamenajări întocmit 
de studenții de la Arhitectură, di
rectorul Casei de cultură, nu uită 
să laude entuziasmul și energia 
cu care studenții au participat la 
curățirea șantierului, actualmente 
laborator de teatru, adică a eta
jului doi unde se găsesc cabine
le, atelierul de scenografie, came
rele de repetiții la masă, sala 
„podul", sala teatrului de buzu
nar. Activitatea „normală" a Ca
sei de cultură a studenților 
e structurată pe trei mari 
sectoare : informațional-educativ, 
artistic și recreativ-distractiv. Pri-

te între direcția Casei de cultură 
și direcțiile diverselor teatre, re
prezentațiile de „turneu" s-au 
menținut la același bun nivel ar
tistic. La primele spectacole de 
acest fel, în sală se aflau 40—50 
de oameni, pricină pentru care 
unele teatre refuzau să transporte 
toate decorurile, costumele, cînd 
publicul era aproape inexistent. 
Directorul casei de cultură nu a 
făcut însă nici o concesie, conti- 
nuîncl strădaniile pentru publici
tate și astăzi rezultatul e grăitor : 
biletele se epuizează înainte de 
începerea spectacolului. Tot în 
sala mare de teatru se desfășoară 
marți cursul de cultură cinema
tografică, condus de Manuela 
Gheorghiu. Tematica e organiza
tă pe cicluri, filmele vizionate 
sînt precedate de prezentări teo
retice susținute de cronicari de 
specialitate. Sîmbăta și duminica 
se organizează spectacole de es
tradă la care își dau concursul 
cîntăreți de muzică ușoară și 
dansatori de la Operă sau de 1*

na cea măiastră și cu părul de 
aur" de Anca Vidra Macovei, 
studentă la Arte plastice.

în cadrul casei de cultură stu
denții se pregătesc cu asiduitate 
pentru a întîmpina semicentena
rul Partidului Comunist Român. 
O serie de acțiuni deosebit de in
teresante au fost inițiate și acum 
se lucrează intens pentru reali
zarea lor. De pildă, cineclubul 
condus de ing. Mîșcă Aurel va 
prezenta patru filme la festivalul 
national al cinecluburilor dedicat 
măreței aniversări, iar laboratorul 
de teatru a alcătuit un spectacol 
original : „Document" pe baza 
unui scenariu realizat printr-un 
colaj de articole din presă, frag
mente de scrisori, diverse alte do
cumente din perioada 1910-1921.

Activitățile înscrise în agenda 
Casei de 
multiple și variate. Este 
mai ceea 
dovedească rîndurile de față.
Aceste activități răspund 
gențelor mereu crescînde ale

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

Frank Macfarlane
Burnet

Omul de știință 
australian s-a năs
cut ia 3 septem
brie 1900 Ia Traral- 
gon — Victoria, 
Australia. Studiile 
le-a urmat la Co
legiul Geelong, pe 
care le-a completat 
la Universitatea 
din Melbourne.

Ani de zile 
lucrat ca
tor principal la In
stitutul ..Hall Wal
ter și Eliza" 
Spitalul din 
bourne, 
devenind 
al acestui remarca
bil institut de cer
cetări. Mulți ani a 
fost președinte ai 
Academiei de Știin
țe din Australia.

Activitatea sa

a
cercetă-

de Ia 
Mel- 

ulterior 
director

științifică 
răsplătită 
meroase _____T__.
In anul 1951 a pri
mit Ordinul pentru 
merite deosebite și 
mai apoi a devenit 
cavaler comandant 
al Imperiului 
tanic — ambele 
fineții engleze, 
mul de știință 
membru de onoare 
al mai multor aca
demii naționale și 
colegii.

în anul 1960 a 
primit Premiul No
bel pentru fiziolo
gie și medicină, 
împreună cu prof. 
Peter B. Medawar, 
„pentru descoperi
rea toleranței imu- 
nologice".

Na EU

distincții.

ca once
66

de FRANK MACFARLANE BURNET
adresat oamenilorFiind vorba de un răspuns_____ ________

tineri, voi începe printr-o constatare de ordin 
autobiografic : am venit pe lume odată cu se
colul XX. împreună cu o întreagă generație îna
intașe am avut parte de alte timpuri decit cele 
pe oare le trăim în ziua 
care am lucrat mai multe decenii _______
Hali din cadrul Universității din Melbourne, 
azi oameni împovărați de ani, care împreună 
ne-am însușit o specialitate și am avut năzuin
țele noastre din tinerețe, ne reunim seara, la 
oițe unul dintre noi și ne amintim de acele 
timpuri ce nu se vor mai întoarce.

Evocăm această etapă din tinerețe, uneori cu 
nostalgie, alteori cu părere de rău, de cele mai 
multe ori emoționîndu-ne cînd ne reamintim de 
sinceritatea deplină ce ne domina toate actele 
noastre. Aș vrea să mă explic : ne exprimăm 
nostalgia după acele timpuri în care urcam 
pe scara biologică, treaptă după treaptă, supor
tul bio-fiziologic menținindu-ne în permanentă 
forma pentru asediul pe care-1 dădeam, ziua ca 
și noaptea, științelor. Iar părerea de rău o afir
măm după acel univers de gind și sentiment 
plămădit asiduu în noi și din care, vai ! doar o 
mică parte a îmbrăcat haina materială a fapte
lor. ,

Lumea ni se părea plină de mistere frumoase, 
pe care le-am fi putut stăpîni — credeam — nu
mai să fi vrut noi ! Și, îmbătați de cutezan
ță, uitam că existența și activitatea noastră erau 
fatal condiționate de un anume grad de dezvol
tare a societății, a științelor, de stadiul eternei 
lupte dintre om și natură. Deși am fost un 
grup de medici și fiziologi pasionați' de preo
cupările noastre, acum, privind în urmă, ne ■ 
dăm seama că de multe ori, di.n păcate, n-am 
putut să atingem unele dintre țelurile propuse ; 
aceasta, pentru că ne-a lipsit experiența pe 
care am căpătat-o numai oda*ă cu trecerea 
anilor, precum și acea inegalabilă calitate care 
se numește sistem de lucru în știință. Adică. 
— răbdare, corelație, multilateralitate. Numai 
că noi am fi vrut totul, deodată. Gravă eroare 
de tinerețe !

Cît privește sinceritatea noastră deplină, ea 
ținea, de asemenea, de vîrstă,deoarece atunci 
știam să spunem lucrurilor pe nume, mai mult 
decît oricînd, netemîndu-ne de convenții, ci doar 
de propria noastră conștiință. Odată cu trecerea 
anilor am deprins spiritul de adaptare și de re
nunțare parțială la unele virtuți, de dragul îm
plinirilor directe și imediate.

Fac aceste considerații pentru a se înțelege de 
ce apreciind virtuțile tinereții, nu uit nici o 
secundă faptul că și noi am fost la rîndul 
nostru oameni tineri și am beneficiat deplin 
de acestea ; așa că a te făli doar că ești tinăr ni 
se pare insuficient din punct de vedere uman. 
Pentru că un adevăr axiomatic, exprimă că 
toți oamenii au fost cîndva tineri. O seamă de 
determinări biologice, psihologice, și chiar so
ciale — ca aptitudine de adaptabilitate lă o co
lectivitate — s-au menținut ori au căpătat un 
chip întrucâtva modificat, pe măsură ce ur
căm pe scara secolelor. Epoca de masivă dezvol
tare a științei în care a intrat omenirea iși pune 
pecetea și asupra tinereții, modificindu-i întru- 
citva unele date tradiționale. Oamenii de vîrstă 
tinără sint obligați astăzi să cunoască mult 
mai mult decît înaintașii la timpul lor. Aș în
drăzni să mă refer chiar la un pcag calitativ 
deosebit, sub acest raport. Iar . această tinerețe, 
altcumva dimensionată, matură mai devreme, 
conștientă de sine însăși, este const.ructoarea ci
vilizației de miine. De aici derivă responsabi
lități în plus...

Mă întrebați dacă socotesc ca exista un se
cret al celebrității... Aș îndrăzni să amintesc că 
pot exista chiar și generații, grupuri, ori co
munități de oameni devenite celebre. Iar tutu
ror acestor ipostaze cred că le este comun ceva : 
faima nu poate să derive decît dintr-un act ori 
acțiune în care precumpănitoare este rezultanta 
pentru mediul uman, și abia apoi cîtimea ce 
ți se cuvine. ... ,Aici ajuns, voi afirma deschis, că sub acest 
aspect societatea occidentală nu este încă 
bine adaptată imperativelor epocii, ale științei. 
Prea este dezvoltată mentalitatea : eu, cu orice 
oreț ! Ani de zile. în calitate de președinte al 
Fundației Commonwealth-ului și al Academiei 
de Științe din Australia am avut prilej să pe- 
regrinez prin multe țări ale lumii. De multe 
ori am cunoscut locuitorii unor țări subdezvol
tate. Și am constatat că ori de cite ori în centrul

de azi. Uneori, noi cei 
la Institutul

preocupărilor unei colectivități — care trăia, să 
spunem, în plină junglă ori în preajma pustiului
— se puneau probleme ce depășeau ca sferă și 
acțiune o persoană potentată ori alta — un ma
harajah, un prinț, un șef de trib, bunăoară — 
deci de un anume interes general, ea din se
nin apăreau oameni dispuși să uite de sine, care 
in mod voluntar și sincer iși asumau greul. 
Deci a lucra pentru oameni este o trăsătură ge
nerală, naturală, care trebuie să încununeze cu 
atît mai mult pe orice tinăr — fie savant, 
de cultură ori simplu muncitor — care 
cinstirea semenilor într-o lume ce se 
vilizată.

Dacă știința ar putea pătrunde și 
locuri deja amintite — atunci foametea, bolile, 
privațiunile ar dispare în bună măsură. înfăți
șez aceste lucruri tineretului deoarece el este 
viitorul și a ignora marile probleme ale umani
tății înseamnă a repeta unele din greșelile să- 
virșite la vremea noastră de către generațiile 
înaintașe care au concurat la realizarea tablou
lui inechitabil pe care îl prezintă lumea de as
tăzi : o mină de națiuni care se superindustriali- 
zează pe seama unei omeniri subdezvoltate.

Multă vreme am urmărit implicațiile pe care 
le are introducerea științei în diferite compar
timente ale societății. Acestui subiect i-am de
dicat chiar și trei lucrări. Pot afirma cu tărie
— pe baza evaluării, fondurilor alocate ca și a 
potențelor științifice ale omenirii puse în joc 
atît timp cît țările cele mai avansate vor 
urmări în primul rînd „spectacolul științific" — 
cucerirea altor planete, transplantul de inimă, 
etc., etc. — va continua să existe încă multă 
nefericire pe planeta noastră, cu o localizare 
predestinată subiectiv : în țările subdezvoltate 
care ar avea nevoie de formele primare de apli
cație a cuceririlor științei pentru obținerea de 
proteine. de seruri antiepidemice, de apă.

Odată ce o comunitate a gustat binefacerile pa 
care numai o economie bazată pe știință poate 
să le ofere, acel popor va insista asupra unei 
educații care are la bază știința și tehnica. Oda
tă ce cineva a simțit libertatea disciplinată, 
unică, în care oamenii gindesc intr-un mod ști
ințific. va fi greu pentru el să tolereze căile tra
diționale și emoționale pentru rezolvarea pro
blemelor din lume.

Epocile viitorului sînt deschise celor tineri, 
societăților organizate științific, în care fiecare 
om este un aspirant la fericire și la tinerețe 
veșnică.

om 
aspiră la 
vrea ci-

în acele

fată

cultură sînt

urmărit

exi-

nr.

Sado-

MARINA TATOS

rămîneau 
monumente

devenise 
gîndului 
Un ve-

a- 
iu-

din 
tri- 

pes- 
Bra- .

carte 
fă
cea

ce au

„Laboratorul 
reorganizat într-o 

artistică, con- 
ai 

teatru Nede-

de DAN ZAMF1RESCU

Studiu plastic,

(Vrmare din pag. 1)

ACTIVITATE BOGATĂ

LA TOATE ETAJELE
CASEI DE CULTURĂ

oondus de metodistul 
Mircea Dumitrescu oferă stu
denților un program intere
sant și variat, organizat în cicluri 
săptămînale : luni, probleme de 
filozofie ; marți, cenaclul „Cli
mat" dezbate probleme de litera
tură ; miercuri, dialog pe tema 
politicii interne și internaționale 
a partidului ; joi, cercul de știin
ță și tehnică ; vineri, tov. dr. Ion 
Vianu conduce dezbaterile pri
vind problemele de psiho-socio- 
logie ; sîmbăta caleidoscop ma
gazin care încheie săptămîna în- 
tr-o atmosferă de relaxare și di
vertisment. Participarea studenți
lor este activă : formula conferin
ței a fost înlocuită de cea a dia
logurilor ; discuțiile sînt conduse 
de personalități competente din 
domeniile respective, expunerile 
sînt însoțite de filme. Au 
găsit foarte interesantă și ine
dită formula de pseudo-spectacol 
adoptată de cenaclul de literatu
ră : tematica lecturilor e sugerată 
prin panourile pictate de studen
ții de la Arte Plastice și Arhitec
tură, un pianist sau chiar un cîn- 
tăreț vocal creează fondul muzical 
adecvat textului. La clubul Ac
tualităților muzicale studenții au 
la dispoziție o discotecă bogată 
care permite audiții simultane la 
cască, există o fonotecă, ziare și 
reviste din țară și străinătate, a- 
parat de proiecție, diafilme. A- 
ceeași preocupare de a alcătui o 
agendă interesantă este întîlnită 
la coordonatorul sectorului dis- 
tractiv-recreativ tov. Oprenea 
Olimpiu, preocupare recompensa
tă de participarea intensă a stu
denților la acest ansamblu de 
manifestări. In fiecare vineri sînt 
invitate pentru a da spectacole, 
trupe de actori profesioniști. Da
torită legăturii nemijlocite păstra-

Teatrul „C. Tănase". Momentele 
de divertisment sînt scrise și in
terpretate de studenții de la 
I.A.T.C. O astfel de manifestare 
va fi „Parada ritmurilor ’71", 
care va aduce pe scena casei de 
cultură pe toți soliștii de muzică 
ușoară din București. Reprezen
tațiile Ansamblului folcloric „Doi
na", distins cu premiul I la Fes
tivalul internațional de artă stu
dențească, ale corului de cameră 
„Gaudeamus" și ale formațiilor 
de muzică ușoară „Mondial", 
„Modem grup", „Meteor" etc., 
se adaugă la bilanțul bogat al 
realizărilor.

La ultimul etaj se desfășoară 
febril activitatea fostului teatru 
din „pod" numit provizoriu, „tea
tru laborator studențesc" (numele 
definitiv va fi ales pe baza unui 
concurs). întrerupt pentru destul 
de multă vreme 
studențesc" 
nouă formulă 
dus de tinerii absolvenți 
Institutului 
ia Ionescu, 
și Cătălin Naum, 
ta publicului studențesc 
repertoriu variat într-o stagiune 
pertnanentă. Am reținut din afi
șul teatral al lunilor viitoare pre
miera absolută „Micul Organon" 
de Brecht (transpunere scenică a 
teoretizărilor brechtiene vizînd 
teatrul epic din lucrarea „Mic 
breviar pentru teatru"), în regia 
lui Iosif Csallos, student la Fa
cultatea de istorie ; spectacolul 
studenților de la Facultatea de 
limbă și literatură engleză „Strân
ge Spoon River" de E. L. Mas
ters, în regia lui Adrian Velicu, 
student la Institutul Pedagogic 
secția de limbă engleză ; feeria 
modernă „Legenda preafrumosu- 
lui Arghir și a preafrumoasei Ele-

studenților care, pe de o parte, 
datorită mediului cultural speci
fic, pe de alta, solicitării procesu
lui de învățămînt superior, acor
dă o nouă valoare timpului afec
tat recreării. Am ilustrat mai 
sus cu un exemplu faptul că ți
nuta ireproșabilă a unei manifes
tări atrage o participare nu
meroasă a tineretului. Un al doi
lea factor la fel de important este 
popularizarea în rîndul studenți
lor a acestor manifestări. Ceea ce 
se face în prezent (afișe de mînă 
sau tipărite, anunțuri sporadice în 
presă) este încă insuficient. Tre
buie creat un anumit echilibru 
între calitatea manifestărilor și 
calitatea informației.

Rapsodia.

Foto: O. ARC ADIE
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Datorită unui tî- 
năr cercetător,
Matei Cazacu,
știm astăzi cu pre
cizie nu numai a- 
nul — dedus încă 
de N. Iorga, des
coperitorul docu
mentului — ci și 
luna cînd celebrul 
Neacșu din Cîm
pulung scria în-
tîiul răvaș în lim
ba română ajuns 
pînă la noi : IU
NIE 1521. probabil 
în 29 SAU 30. (Vezi 
Matei Cazacu, Sur 
la date de la lettre 
de Neacșu de Cîm
pulung, în ,,Revue 

etudes, sud- 
europeennes" 

VI. 1968, 
523-528).

Așadar, anul 
cesta, In luna 
nie se vor împlini 
450 de ani de la în- 
tîia mărturie scri
să indiscutabilă a 
faptului că limba 
română 
vehiculul 
românesc, 
hieul ce se prezin
tă admirabil adap
tat sub raportul 
ortografiei, ceea 
ce înseamnă că nu 
avem de 
întiia 
stîngace, 
terne o 
pe românește, 
cu 
bătut 
al unui proces 
mult mai bogat de 
ridicare a limbii
românești la ran
gul de limbă a cul
turii.

Limba română 
scrisă împlinește 
deci, anul acesta, 
aproape o jumăta
te de mileniu și 
cel mai nimerit o- 
magiu pe care i 
l-am putea aduce, 
cred, pe lingă un 
dicționar complet 
al ei, pe care nu-1 
putem, vai, spera 
nici în viitorul a- 
propiat, pe lingă o 
istorie completă a 
ei, ar fi o amplă 
dezbatere între 
specialiști și con
deieri spre a-i pu-

a face cu 
încercare, 
de a aș- 
scrisoare 

ci 
un semn, răz- 

prin secole, 
unui

ne în lumină eta
pele <ie 
direcțiile în 
s-a dezvoltat, 
pacitatea 
vă. Poate 
fel și 
s-ar grăbi 
la tipar cîteva din 
marile monumente 
ce așteaptă prin 
sertarele redactori
lor, poate că filo
logii îngrijitori de 
ediții și-ar face 
din terminarea și 
predarea lor către 
edituri o datorie 
de onoare. Un cli
mat omagial pen
tru limba strămo
șească, în acest an 
jubiliar, un climat 
care să ne oblige 
pe fiecare 
ta asupra 
lor ce ne 
cultivarea 
învățarea 
mul rînd, în 
darea ei 
școli, unde situația 
actuală lasă mult 
de dorit. Există o 
mare tradiție a iu
birii pentru limba 
română, a grijii 
pentru păstrarea ei 
în făgașele fireștii 
dezvoltări, a „creș
terii limbii româ
nești". Această tra
diție trebuie reîn
viată, nu numai în 
articole ocazionale, 
ci în practica zilni
că. Ce forță imen
să trebuie să fi tre
cut din firea și is
toria acestui popor 
în graiul lui, pen
tru ca limba ro
mână să poată în
frunta atîtea peri
oade de confuzie și 
apăsare și să 
din fiecare 
conștientă de 
mai bogată, 
mlădioasă.

evoluție, 
care 
ca- 

expresi- 
că ast- 

editurile 
să dea

a medi- 
datorii- 

revin în 
ei, în 

ei în pri- 
pre- 
prin

iasă 
mai 

sine, 
mai 

Pentru 
a străbate drumul 
de la Neacșu la E- 
minescu și 
veanu.

Ca pretutindeni, 
este de ajuns să 
sapi puțiH dincolo 
de aparențe spre a 
descoperi mulțimea 
problemelor în sus-

pensie, a datoriilor 
ce ne stau în

Cînd Neacșu 
Cîmpulung își 
mitea răvașul 
te munți, la 
șov, la Tîrgoviște 
trăgea să moară 
cel mai mare scri
itor român al epo
cii vechi, Neagoe 
Basarab. De pe ur
ma sa 
două 
ce dau măsura ci
vilizației românești 
medievale: măreața 
ctitorie a Argeșu
lui și învățăturile 
către Theodosie. 
Dacă prima a fost 
încheiată în 1517, 
învățăturile pot fi 
socotite împlinite 
după iunie 1520, 
foarte probabil in 
1521. In acest caz, 
jubileul limbii ro
mâne se întîlnește 
cu jubileul litera
turii române, căci 
privilegiul de a nu
măra 450 de ani de 
la ivirea unei ope
re de amploare și 
valoare universală, 
a unei cărți ce 
citește 
interes 
distanța 
nu-1 au 
literaturi,

Se împlinesc, 
deci, în 1971, pa
tru sute cincizeci 
de ani de cultură 
română majoră, a- 
proape o jumătate 
de mileniu de cînd 
geniul poporului 
nostru, firea sa, ta
bla sa de valori 
morale au dobindit 
chip într-o 
ce reprezintă, 
ră îndoială, 
mai viabilă contri
buție românească 
la cultura univer
sală înainte de E- 
minescu. Desco
perim valorile tre
cutului in dimen
siunile lor grandi
oase, deoarece, 
peste secolele scurse 
de atunci, se cre
ează puntea unor 
similitudini struc
turale.

se > 
azi cu un

ce șterge c 
în timp, % 

prea multe > 
i. >

tot la fel dar, în marea majori
tate, bune) create spectatorilor 
de la țară (cinematografe, apa
rate. mobilier etc.), să-și inca] 
ce obligația de a nu împiedK 
în nici un fel, sub nici o foi 
mă. utilizarea maximă a acestor 
condiții în folosul acelora pen
tru care au fost create. Nu este 
pentru prima' oară și nici sin
gura împrejurare, în care con
statăm că instituții culturale ri
dicate în acești ani. fie in sate, 
fie in orașe, înzestrate astfel in
cit să asigure o instruire și re- 
creere in condiții civilizate sînt 
prost deservite, rău întreținute, 
chiar și în locuri in care orga
nele locale, toți locuitorii, se pot 
mîndri cu multe alte realizări, 
uneori chiar cu premii obținute 
pentru buna îngrijire și înfru
musețare a localității. Cum pu
tem crede că în comuna Sucu- 
turag din județul Cluj, 
nu este în stare 
căminul cultural 
atit de complicat 
sobă ?! Nu credem, bineînțeles, 
că gospodarii. autoritățile din 
această comună vor mai putea 
răbda mult timp „criza de sobe" 
și sperăm că vom putea in cu
rând să ne încălzim și noi ală
turi de spectatorii filmelor care, 
deocamdată, din această cauză 
nu pot fi vizionate. La Năsal 
(tot din județul Cluj) organele 
locale, locuitorii comunei tre
buie probabil să facă front co
mun. umăr la umăr pentru a 
izbuti să infringă o serie întrea
gă de mari dificultăți : căminul 
nu are geamuri și nici pardo
seală ! în fine. în comuna Vul- 
tureni ne lovim de o mai ex
presivă chibzuință : căminul 
cultural este depozit de insecto- 
fungicide ! Nu ignorăm nici in 
acest caz importanța acestor 
substanțe, dar locui lor nu este 
în căminul cultural sau, in ori
ce caz, ele nu trebuie să fie 
singurul „film" vizionat in a- 
ceastă perioadă. Iată, deci, ceea 
ce ne preocupă in cel mai inait 
grad : cum să facem să fim mai 
bine înțeleși de toți cei de care 
depinde rezolvarea dificultăților 
semnalate ? Poate că în unele 
cazuri, este vorba intr-adevăr 
de mătură, poate că în altele se 
va pune o pardoseală mai lu
cioasă, pentru ca cine trebuie 
să alunece rău de tot pe ea, 
poate că se vor găsi mai spre 
primăvară lemne din Berzovia 
pentru soba care lipsește la~" 4 
Sucuturag. Poate !

nevizionării filmelor, stricăciuni 
provocate de transportarea peli
culelor (de care se fac vinovate 
în cele mai multe cazuri servi
ciile defectuoase ale poștei), lip
sa cutiilor metalice sau trimi
terea de la D.D.F. a unor filme 
(îndeosebi pentru copii și elevi) 
care se repetă de la un trimes
tru la altul. Dacă mai adăugăm 
și afișele urile sau nepotrivite 
pentru publicul căruia îi sînt a- 
dresate întregim tabloul unei o- 
pacități care, deși nu caracteri
zează felul în care e privită a- 
ceastă amplă activitate în județ, 
n-a dispărut chiar de peste tot.

In rindul acelorași „mici" ne
glijențe, omisiuni din partea 
conducerilor căminelor 
mai poate fi citat, de 
faptul că la Șercaia

de spectatori întimplători 
văzut filmul „în premieră pe 
județ" cinci delegați de la cen
tru. Există în această comună 
condiții favorabile și necesare 
vizionării unor filme științifice 
și documentare (meserii multe, 
categorii diverse de populație și 
tot atitea preocupări etc.) însă 
Iosif Măgărin, directorul, expli
că : „dînșii (adică cei de la în
treprinderea cinematografică — 
n.n.) ne-au spus că ne vor tri
mite filme de acest gen, dar noi 
nu am primit încă nici unul", 
însă „dînsul" nu a cerut „din- 
șilor" nimic din toate acestea, 
deși ele i-ar fi stat la dispozi; 
ție. dar la cererea căminului 
cultural. De ce să ceară cămi
nul cultural ?! De ce să spună 
conducerea un lucru atît de 
complicat : genul de filme de

de explicații corespunzătoare. 
Toate aceste lucruri vorbesc în 
fond despre o îmbucurătoare 
sporire a înțelegerii rolului pe 
care îl poate juca filmul de toa
te genurile ca factor de cultură 
și educație în rîndul maselor 
din mediul rural.

Este regretabil însă că, în 
raport cu marea atenție care 
se acordă înlesnirii accesu
lui la cultură și educație a 
maselor largi, o anumită men
talitate retrogradă, incapabilă 
să aprecieze la justa lui valoa
re fondul material și spiritul 
învestit într-o asemenea direc
ție a activității în mediul sătesc 
(și nu ne referim doar la a- 
ceastă scurtă perioadă a „festi
valului") fnnează în bună mă
sură, în destule locuri, exercita
rea de către oameni a acestui 
drept la instruire. Nu ne putem 
închipui că o artă ca filmul ar 
fi nepopulară, ori că în mediul 
sătesc ecranul ar putea avea 
mai puțini spectatori decit în 
cel orășenesc. Constatăm însă 
in multe locuri o proastă admi
nistrare și mînuire a aparatelor, 
un dezinteres sau chiar dispreț 
față de asigurarea unor elemen
tare condiții de vizionare ca și 
față de necesitatea programării 
convenabile și informării oame
nilor asupra orarului acestor 
tivități. Mai mult, se găsesc 
tiviști culturali, directori de 
mine culturale care răpesc 
să nu spunem altfel) publicului 
sătesc, cu bună știință, posibili
tatea de a beneficia, măcar sau 
mai ales în această 
socotită „festivă", 
concret al multelor 
măsură lăudabilelor 
fectuate la nivelul 
vizionarea filmului.
Măureni din Caraș-Severin are 
o populație de peste 3 000 de lo
cuitori, două cooperative agrico
le de producție, trei ferme zoo
tehnice, dispensar, școală în 
care lucrează 21 de cadre didac
tice și, bineînțeles, cămin cultu
ral. Directorul căminului cultu
ral pretinde insă că „nu avem 
cu cine, nu sîntem sprijiniți" 
pentru a desfășura minima ac
tivitate de organizare a vizio
nării și anunțarea oamenilor. 
In 13 decembrie, atunci cînd a 
început festivalul filmului în a- 
ceastă comună, alături dâ cei 20
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culturale, 
exemplu.

(județul

BUTURUGA MICA
RASTOARNA

nimeni 
să inzestreze 
cu un aparat 

cum este o

ac- 
ac- 
că- 
(ca

împrejurare 
de efectul 

și in mare 
pregătiri e- 

județului : 
Comuna

CARUL
are nevoie ? ! Cît privește 

nici vorbă să
care 
comitetul U.T.C., 
se gindească la faptul că poate 
tinerilor le place, totuși, filmul : 
„dînșii" au popularizat încă din 
octombrie (!) „acțiunile care 
urmează să aibă loc" 
filmului la sate, care 
insă, acum în ianuarie, 
mai știu.

La Berzovia. comună 
de locuitori. în jurul sobei a- 
morțite, dîraîie vreo 15 specta
tori cu ochii țintă la ecran. In 
cabina operatorului e frig. Chiar 
așa de rău să stea Berzovia cu 

cu lemne ? în 
„suferă" de a-

în luna 
acțiuni, 

nu se
cu 5 000

aprovizionarea 
județul Vilcea 
ceeași boală, comune ca Boru- 
nești, Zăvideni, Mădulari-Beica, 
boală la care se adaugă, pentru 
a completa buna asigurare a

MARE
Brașov). Cornel Oproiu. directo
rul căminului, a cc-rut abia 
acum să-i fie repartizată moto
rina ( !) necesară încălzirii sălii 
de spectacole, iar la Bran, direc
torul Jean Boș n-a găsit încă 
„formula" pentru a face curățe
nie in sală. Mătura, tovarășe 
director, mătura p singura solu
ție !

De ce nu ezităm să spunem 
cititorului toate aceste lucruri ? 
Pentru că, oricît de meschine, 
mărunte ar părea, aceste butu
rugi „mici" răstoarnă carul mare 
al... festivalului filmului la sate 
ca și, in general, al pătrunderii 
mai rapide, mai intense a peli
culei de diverse genuri în me
diul rural. Socotim că nimeni 
nu are dreptul ca, sfidînd con
dițiile bune (desigur, nu peste
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PRIMIRE LA
CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri. Leonte Răutu, a primit, 
vineri dimineața, delegația Mi
nisterului învățământului Public 
din R. P. Bulgaria, condusă de 
ministrul Ștefan Vasilev, oare 
face o vizită în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
au participat Mircea Malița, mi-

nistrul învățămîntului, și Alexe 
Popescu, adjunct al ministrului.

A fost prezent Spas Gospodov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

Cu acest prilej au fost discuta
te probleme privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor de co
laborare dintre cele două țări în 
domeniul învățămîntului.

• VINERI LA AMIAZĂ a 
sosit în Capitală delegația ro
mână condusă de președintele 
Consiliului Economic, Manea 
Mănescu, care a participat la lu-

crările celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-franceze de cooperare 
economică, științifică și tehnică, 
ce s-a desfășurat la Paris.

PREMII
(Urmare din pag. I)

generos umanistă a lui Jebeleanu s-a revelat în aria poetică 
a lui Dante și Leopardi ca o componentă de nouă dimen
siune a spiritului european, într-un veac multiplu determi
nant al destinului uman.

Cu aceeași vibrantă bucurie, zilele trecute, decernarea 
premiului „Aerder" — 1971, lui Zaharia Stancu ne-a înflo
rit în plus bucuria de a vedea o dată mai mult 'recunos
cută și distinsă creația literară românească peste hotare, 
focă ain anul 1965, prin distincția acordată lui Tudor 
Arghezi, apoi compozitorului Mihail Jora, profesorilor 
Const. Daicoviciu sau M. Pop, tălmăcitorului Zoltan Frânyo 
apoi, anul trecut, lui Alexandru Philippide, — acest pre
miu s-a integrat tabloului nostru de valențe internaționale 
conferite culturii și artei românești. Căci Herder, este unul 
din inițiatorii — acum două secole — ai mișcării _ „Sturm 
und Drang", autorul nu mai puțin celebrelor Idei asupra 
filosofiei istoriei umanității, vastă frescă a istoriei lumii, în- 

i- tr-o interpretare raționalistă.
Cu acest nobil sigiliu, unul din premiile instituite în 1964, 

festiv conferite în fiecare primăvară de către Universitatea 
din Viena, acordat pe 1971 lui Zaharia Stancu consacră 
o dată mai mult pe unul dintre cei mai cunoscuți scriitori 
ai noștri actuali.

Și cum interdependența dintre proiecțiile spiritului _ și 
faptele direct materiale ale arhitecturii noastre socialiste 
constituie pentru noi o coordonată orientativă, cele două 
încununări cu laurii prestigiului internațional a doi din cei 
mai reprezentativi scriitori ai noștri ni se pare de bun au
gur pentru noul cincinal.

Cutezătorii... Iată numele su
gestiv al primului club sportiv 
rezervat celor mai mici cetățeni 
ai patriei noastre. Un club de un 
fel deosebit, care își desfășoa
ră activitatea — o activitate la
borioasă. după cum veți vedea — 
în incinta Palatului pionierilor 
din Capitală, pe numeroasele te
renuri de sport plantate aproape 
peste tot, în secularul parc din 
dealul Cotrocenilor.

Actul de naștere al celui mai 
original club sportiv din țară a 
fost semnat cu mai bine de doi 
ani în urmă, într-o însorită zi 
de iunie a anului 1968. Tînărul 
club trebuia să însemne o expe
riență și, chiar din primele luni 
de existență, el a reprezentat o 
reușită.

ale Palatului pionierilor au fost 
prezenți, la startul a diferite 
concursuri și competiții cu ca
racter de masă, peste 10 000 de 
școlari din clasele III—VIII. 
Profesori și antrenori competent! 
le-au asigurat îndrumarea, le-au 
călăuzit primii pași. Dintr-o a- 
semenea masă impresionantă de 
pionieri și-au împrospătat „Cu
tezătorii" rîndurile. Este o ope
rație care se realizează conti
nuu și ea se cheamă fie „Cupa 
micului înotător", fie „Cupa de 
ciocolată", fie „Cel mai bun 
țintaș", „Cel mai sprinten sări-

le analizează. Cînd se întîmplă... 
accidente, cei în culpă trec tem
porar sau definitiv pe banca re
zervelor.

După cum vedeți, nu este prea 
ușor să fi sportiv la „Cuteză
torii" Bătălia împotriva medio
crității este dură, ințransingența 
profesorilor-antrenori (dublată 
de aceea a comitetului de pă
rinți) se manifestă vizibil — în 
fond este la mijloc un vast pro
ces de educație, cu infinite im
plicații sociale și, dacă se va do
vedi toleranță, spirit concesiv, 
nimeni nu va avea de cîștigat. 
întregul colectiv de profesori- 
antrenori de la „Cutezătorii" ac
ționează de aceea ferm, cu o 
mare responsabilitate, ca peda
gogi. înainte de a fi tehnicieni. 
Poate că, în această privință 
experiența „Cutezătorilor" ar fi

tenis de masă, poligon de 
tir, bazin de înot. Evident, la 
uriașa masă de pionieri care își 
dedică exercițiului fizic zilnic 
cîteva ore din timpul lor liber, 
poate că uneori, bazele sportive 
ale Palatului nu reușesc să facă 
față integral. De aceea sporirea 
numărului amenajărilor sporti
ve constituie un dez.iderat de 
prim ordin pentru conducerea 
clubului. Există, însă, în pers
pectiva viitorului cincinal, un 
plan foarte cuprinzător de ase
menea amenajări și fără îndo
ială el se va materializa.

TIBERIU STAMA

Prima victorie a dinamoviștilor bucureșteni
Echipa de fotbal 

București, 
America 
nouă întîlnire la Lima, jucînd cu 
o combinată a cluburilor Alianza 
și Deportivo Municipal. Meciul

Dinamo
aflată în turneu în 

de Sud, a susținut o

s-a încheiat cu scorul de 1—B 
(1—0) în favoarea fotbaliștilor ro
mâni. Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Doru Popescu în 
minutul 22.

★
Sport la Palatul pionierilor șe 

mai făcuse și înainte de apariția 
„Cutezătorilor", în cercuri pe ra
mură de sport, apoi în cadrul 
unei veritabile școli sportive. 
Anii începututului în activitatea 
sportivă de la Palatul pionieri
lor sini nemjlocit legați de pre
zența, acolo, a unor „cravate ro
șii". care se vor afirma plenar 
peste ani — Mihaela Peneș in 
atletism, campioană olimpică Ia 
Tokio, Marcel Roșea la tir, me
daliat cu „argint" la Olimpiada 
din Mexic. Alexandra Nicolau la 
șah, multiplă campioană națio
nală și mare maestră internațio
nală, Elena Tutan își Edme Ilie 
în gimnastică sportivă, foste 
componente ale echipei repre
zentative a țării și mblți alții. 
Am ținut să fac această sublinie
re pentru a arăta că sportul a 
avut un teren propice, pe fondul 
căruia este consemnată o specta
culoasă dezvoltare. Iar această 
dezvoltare multilaterală, cu per
spectiva certă de a aduce în prim 
plan, nu 2—3 vîrfuri sportive, ci 
o pleiadă întreagă de tineri plini 
de virtuți. Deci, premise sigure 
pentru afirmare. în primul rînd 
datorită unei frumoase tradiții 
statornicite acolo, la Palat.

★
Succesul „Cutezătorilor" se ex

plică, după aceea, prin modali
tatea de promovare în secțiile 
sportive, printr-o foarte exigen
tă muncă de selecție. Numai in 
anul *70 statisticile atestă că pe 
terenurile și în sălile sportive

CUTEZĂTORII
• ASEARA, la Stockholm, 

numerpși spectatori au urmă
rit meciul internațional de 
handbal (masculin) dintre e- 
chipele Delia (Suedia) și 
Steaua București din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cu
pei campionilor europeni". 
Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 12—11 (7—4).

Returul va avea Ioc la 4 fe
bruarie la București.

spre culmi tot
mai înalte!

• PREȘEDINTELE FEDE
RAȚIEI japoneze de tenis 
de masă, Koji Goto, va 
pleca la 2 februarie la Pekin

MERIDIAN (
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de cultură
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în sumar : Forum politic : convorbire cu 
Ion Iliescu — prim secretar al C.C. alIon Iliescu
U.T.C., ministru pentru problemele tinere
tului • Ștafeta cincinalelor • Oaspeți ai 
redacției : participant la primul Congres 
al P.C.R. • Etica muncii și a comporta
mentului cotidian • De la politehnica la 
uzină • Rețeta unei comunicări științifice
• Heidelbergul... de astă dată • Sociolo
gia contestației și contestarea sociologiei
• Secretarul U.T.C. • Dacă as fi profe
sor... • Homo universalis • Tineret — 
structuri sociodemografice • Călătorie în 
universul uman ® De ce nu sînt creștin ?
• Profesorul de filosofie în liceu • Com
portament sexual și personalitate • Un 
punct de vedere despre prospectivă • 
Contrapunct arghezian
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RITATE NAVREA EUGENIA, 

bobinatoare
ELENA BUZEA, 

regloare

tineretului 

transmite din

tor" ș.a.m.d Clubul „Cutezăto
rii" numără acum, peste 2 000 
de elevi, care activează în 
12 secții pe ramură de sport. 
Toți, fără excepție, au fost de
pistați, recrutați, selecționați, 
prin intermediul competițiilor ae 
masă. Mai trebuie amintit că o 
selecție ulterioară se desfășoară 
și în interiorul secțiilor, după 
fiecare trimestru de activitate 
(corespunzător celui școlar), 
prin concursuri-barem sau prin 
participarea la întreceri oficiale, 
teste definitorii cîteodată pentru 
a stabili ierarhiile, pe cei mai 
buni. In fine, intervine și o a 
treia selecție, concnmitent, de
terminată de situația școlară, de 
disciplina dovedită în secție, în 
școala de bază, în familie, în 
societate. Fiecare profesor-antre- 
nor păstrează o evidență foarte 
riguroasă a tuturor acestor cri
terii, le verifică, le confruntă,

demnă de luat în 
te organizațiile 
lucrează cu copii

★
Deci, tradiție și selecție. Adău

gați apoi competența tehnică 
înaltă a celor care conduc sec
țiile clubului. Profesorii Nicu 
Naumescu — (tenis de masă), 
Maria Vicol (scrimă), Constantin 
Țurcaș (natație), Olga Borangic- 
Mironescu (atletism). Eugen 
Voiculescu (tir), Petre Seimeanu 
(șah) Elena Leuștean, Sonia Io- 
van și Anastasia lonescu (gim
nastică), iată doar cîteva dintre 
numele de mare rezonanță 
profesorilor clubului.

Tn sfîrșit, condițiile materiale. 
„Cutezătorii" beneficiază la Pa
lat, de o adevărată plantație de

pentru a înmîna personal 
echipelor R.P. Chineze invi
tația de participare la cel 
de-al 31-lea campionat mon
dial de tenis de masă, pro
gramat în primăvara acestui 
an la Nagoya (Japonia).

• CELEBRUL TENISMAN 
australian Rod Laver conti
nuă seria victoriilor consecu
tive în Turneul campionilor. 
Ultimul său adversar a fost 
jucătorul american 
loare Arthur Ashe 
l-a învins în trei 
7—5. 6—4, 7—5 în . 
susținută în fața a numeroși 
spectatori la .,Madison Squ
are Garden" din New York.

In următorul meci, Rod 
Laver îl va întîlni la Detroit 
pe olandezul Tom Okker.

cupărilor specifice diferitelor ca
tegorii de tineri".

— Această precizare era ne
cesară, au subliniat ei, pentru a 
înlătura definitiv unele confuzii 
cu privire la atribuțiile organiza
țiilor U.T.C. Acum reiese cu cla
ritate că problemele de producție 
constituie domeniul principal în 
care ele trebuie să-și valorifice 
inițiativa, capacitatea de mobili
zare și de acțiune.

RUDOLF IANOVETZ, locții
tor al secretarului comitetului 
U.T.C. pe mină, considera de o 
mare însemnătate prevederea în 
care se afirmă că „adunările și 
conferințele U.T.C. vor discuta și 
propune candidați pentru orga
nele U.T.C. imediat superioare".

— Avem astfel certitudinea, 
argumenta el, că în organele de 
conducere vor fi aleși cei mai 
huni uteciști, cei cu o temeinică 
pregătire profesională, politico- 
ideologică, cu prestigiu și autori
tate morală în rîndul tinerilor, cu 
pasiune și experiență în munca 
de organizație.

— Studiind ou atenție proiec
tul — spunea în cuvântul său și 
TON MONDOCA, miner — 
m-am oprit cu interes asupra ar
ticolului 14. Introducindu-se 
obligativitatea ca în adunarea ge
nerală fiecare, birou să informeze 
despre modul cum au fost înde
plinite măsurile stabilite și cum 
au fost rezolvate propunerile fă
cute de uteciști, precizîndu-se 
astfel democratismul vieții de or
ganizație, se va afirma mai mult 
inițiativa fiecărui utecist, iar efi
ciența activității de organizație 
va crește.

S-au făcut și alte aprecieri po
zitive la adresa proiectului de

UN PROCES

UN EXAMEN
AtelieruUde fabricare a aparate
lor de bord. Ing. DAN NICOLAE, 

tehnologul atelierului

ASIMILAREA
NOILOR PRODUSE

(Urmare din pag. I)
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Statut, subliniindu-se unanim că 
el oferă un cîmp vast de acțiune 
generației tinere, un îndemn per
severent la perfecționare. Nu mai 
puțin evidentă a fost însă dorin
ța participanților la dezbatere de 
a contribui la îmbunătățirea a- 
cestui document, în sensul preci
zării mai cuprinzătoare a unor 
prevederi, pentru a se răspunde 
mai bine problemelor specifice 
care se ridică azi în fața tinere
tului.

MARIA CONDOIU, membră 
a comitetului U.T.C. pe exploa
tare, propunea în acest context ca 
unele paragrafe să fie formulate 
mai concret :

— Printre altele, remarca ea, 
proiectul prevede obligativitatea 
.comitetelor U.T.C. de a convoca 
'periodic adunări ale activului lor 
pentru dezbaterea problemelor 
importante ale muncii U.T.C., 
pentru consultarea acestuia în 
stabilirea anumitor măsuri care 
vor fi luate. „Periodic" poate în
semna însă și mult și puțin. Poa
te însemna un an sau o lună. 
Cred că ar fi bine să se specifice 
exact intervalul la care să se des
fășoare aceste adunări ale active
lor.

Aprecierile și propunerile făcu
te, din care am extras doar câ
teva, se regăsesc în același punct, 
exprimînd totala adeziune a tine
rilor din Lupeni la conținutul a- 
cestui document, contopirea lor 
firească cu destinele organizației, 
angajamentul ferm de a-i trans
pune în viață fiecare prevedere, 
fiecare articol. Și aceasta nu în
tâmplător : în proiectul de Statut 
tinerii îsi recunosc aspirațiile lor, 
dorința lor de a munci mai bine, 
țte a fi mai de folos țării.

adoptarea unor noi tehnologii, 
o masivă acumulare de noi cu
noștințe de către muncitori și 
personalul tehnico-ingineresc 
și. pe baza acestora, formarea 
unor noi deprinderi de lucru. 
Iată de ce, în dialogurile noas
tre purtate la „Electroprecizia" 
am căutat mereu să ne edifi
căm asupra pregătirilor efec
tuate în scopul îndeplinirii vas
tului program de asimilare a 
noilor produse, de înfăptuirea 
înnoirilor preconizate. Și răs
punsurile nu au întîrziat să 
vină.

— Așa cum era și de aștep
tat. la această oră sînt luate 
o serie de măsuri pentru înde
plinirea întocmai a programu
lui de asimilare, ne declara in
ginerul Octavian Baros, de la 
Serviciul de pregătire a fabri
cației. M-aș referi în primul 
rînd la crearea atelierelor spe
ciale pentru executarea echipa
mentelor de bord sau a altor 
sortimente. Produsele sînt com
plexe, presupun un înalt grad 
de tehnicitate și de aceea, se 
impun condiții optime pentru 
pregătirea fabricației, pentru e- 
xecutarea seriei zero.

La serviciul constructor șef, 
tinărul inginer Șerban Cîrstea- 
nu. adjunct al șefului de ser
viciu ne întimpină întrebarea 
cu seninătate. Față de preve
derile planului tehnic pe 1971 
serviciul nostru are făcute toa
te proiectele, aflate acum în 
lucru la alte compartimente.

Era de altfel, prima condiție 
pentru a crea premisele nece
sare îndeplinirii întocmai a bo
gatului program de asimilare. 
Și conturile sînt acum încheia
te la capătul unor probe de 
virtuozitate marcate de o sea
mă de particularități. Tn unele 
cazuri, a fost vorba de adap
tări după produse similare. Al
tele însă, au necesitat efortul 
unificării, al depășirii produse
lor pentru toate vehiculele, to
tul cu grija de a asigura verifi
carea avantajelor fabricației de 
serie mare. Cap de afiș, „pietre 
de încercare" în acest sens — 
vitezometrele — și demarorele, 
primele extrase parcă din teh
nica de ceasornicărie, celelalte 
necesitind prelucrări de preci
zia rulmenților.

— La elaborarea acestor lu
crări. ne spune în încheiere in
ginerul Cîrsteanu. au participat 
atit proaspeți absolvenți ai fa

să

cultății cit și cei cu experiență 
mai îndelungată. A fost o pe
rioadă mult mai dificilă dar o 
considerăm pentru noi toți, un 
foarte bun 
nai.

Ce spun tehnologii 
această perioadă care se 
fășoară sub spectrul planului de 
asimilare de loc menajant pen
tru ei, atît în ceea ce privește 
volumul cit și sub aspectul pro
centului de noutate.

— Sîntem în fața unui pro
gram care reclamă un grad de 
ocupare extrem de mare. Dar 
vreau să subliniez că din punc
tul de vedere al serviciului 
tehnologic, nu vor apare pro
bleme chiar dacă vor fi nece
sare eforturi cu totul deosebi
te, ne răspunde tovarășul ingi
ner Gheorghe Rîjnoveanu.

Un ultim dialog la _ sculerul 
șef, acolo unde se află de pus 
acum, una 
cheie : se va reuși 
în termen la actuala capacitate 
a sculăriei, a tuturor SDV-uri- 
■lor, cerute de fabricația noilor 
sortimente ?

— Dacă ținem cont că în 
ciuda gradului de dificultate ri
dicat al reperelor. Ia multe din 
produse avînd în cea mai 
parte asigurate sculele 
sare, organizîndu-ne mai 
munca, sint convins că 
reuși să ne încadrăm în 
menele prevăzute, ne 
tovarășul inginer Ion 
sculerul șef al uzinei.

Și totuși insistăm, 
are de făcut față unor solicitări 
cu totul deosebite. Concomitent 
cu planul de asimilare, cu îm
bunătățirile tehnologice, și con
structive. menite să ridice per
formantele și calitatea produse
lor aflate deja in fabricație, 
trebuie să satisfacă producția 
curentă. Cum va fi posibil ?

Discuția reușește 
cideze lucrurile. Tn 
mestru din 1970 
de prelucrare erau 
la sută mai mari în comnara- 
ție cu primul trimestru. în a- 
celași sens, media de creștere 
a capacităților de producție 
1971. se cifrează la 22—25 
sută. Sîntem informați că 
urma indicațiilor cuprinse 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din 25 noiembrie 
1970. cu privire la folosirea ra
țională a sculăriilor. indicele de 
schimb al mașinilor a crescut 
de la 1.75 Ia 2,1. Pentru a a- 
junge aici, s-a trecut la folosi-

exercițiu profesio-
despre 

des-

din întrebările 
realizarea

mare 
nece- 
bine 
vom 
ter- 

declară 
Lupu.

Sculăria

însă să elu- 
ultimul tri- 
posibilitățile 
deja cu 20

în 
la 
în 
în

rea elevilor din anul III al 
școlilor profesionale în schimbul 
II, alături de muncitori. De a- 
semenea. tot din trimestrul IV 
a fost introdus acordul global 
care asigură totodată creșterea 
productivității muncii. Lunile 
următoare vor verifica în prac
tică optimismul. încrederea cu 
care aici, la sculărie, e privită 
îndeplinirea planului de asimi-

montatori din secții, 
devin nucleele unor 
ale unor brigăzi în jurul 
urmînd s8 graviteze cei 
s-au format de curînd în școala 
profesională sau care au mai 
lucrat la echipamente similare. 
Prin uzină am cunoscut la lo
curile lor de muncă asemenea 
„nuclee". Un exemplu tînăra 
Maria Coman, electrician con
structor de aparate electrice, 
care, pentru nivelul ei profesio
nal și suportul organizatoric ce 
o caracterizează, a fost numită 
de curînd 
Este doar 
folosite în

— Și nu 
ză economistul Vasile Lața, cel 
care în cadrul serviciului de 
salarizare și normare, se ocupă 
de destihele î: 
uzină. Prima i 
nalizată prin 
întreprinderi, 
de muncitori,

șefa unei brigăzi, 
unul din procedeele 
pregătirea cadrelor, 
primul, ne precizea-

invățămîntului în 
cale a fost nomi- 
trimiterea la alte 
a unor grupuri 
maiștri și ingi-

In jurul maistrului Gh. Oprea, tinerele Ioana Petra și Ana 
Sabău află lucruri noi

lari. Se poate spune că primele 
semne bune au apărut.

Chestiunile analizate pînă a- 
cum sint în bună parte pur teh
nice. Sau ele se referă la pro
bleme de organizarea tehnolo
giei concepției. E de la sine 
înțeles însă, că la fel de im
portant. ba am spune chiar ho- 
tăritoare pentru înfăptuirea a- 
similării celor 64 de sortimente, 
e pregătirea cadrelor, a mun
citorilor și maiștrilor, a celor 
care acolo la mașini trebuie să 
execute reperele. Ceea ce în
seamnă reprofilarea unora, ca
lificarea altora, specializarea 
celor repartizați la posturile 
cheie. Tn convorbirea noastră 
cu inginerul șef al uzinei
sublinia una din căile urmate 
în vederea atingerii acestui de
ziderat ! pentru a lucra la li
niile de montaj a noilor apa- 
rataje au fost selecționați mun
citorii cei mai buni din actualii

se

neri. O dată cu întoarcerea a- 
cestora în uzină au fost deschi
se anumite cursuri pentru 
maiștri și tehnicieni și altele cu 
muncitori care iau parte 
fabricarea noilor produse.

Gama de forme folosite pen
tru pregătirea cadrelor, pentru 
punerea de acord a nivelului 
lor profesional cu sarcinile ac
tuale ale uzinei, e mai larg. 
Anul trecut de pildă, au func
ționat trei cursuri de calificare, 
iar anul acesta peste 
muncitori sînt cuprinși 
rile de calificare în 
bobinator aparataje 
găuritori, filetatori, 
tori sau turnători-formatori.

S-a inițiat, de asemenea, un 
colocviu conținînd lecții pe 
tema folosirii eficiente a pre
selor. pentru reglori 
iar în curînd. va fi 
curs avînd tematica 
problemele calității produselor

la

100 de 
la cursu- 
meseriile 
electrice, 

galvaniza-

și maiștri, 
deschis un 
axată pe

de 
sint 
ti-

expe-

la care vor participa 342 de sa- 
lariați (controlori, șefi de echi
pă, maiștri și reglori). Prezen
ța la aceste cursuri e bună, in
teresul pentru asimilarea noilor 
cunoștințe fiind pe potriva aș
teptărilor. Atît in cadrul aces
tor cursuri sau colocvii și în 
ateliere, ne asigură tovarășul 
Vasile Lața. s-au asigurat con
diții bune pentru transmiterea 
cunoștințelor, a experienței, 
pentru formarea noilor deprin
deri. Desigur un salt brusc nu 
e posibil, și de aceea e solici
tată răbdarea, de aceea se lup
tă pentru dobîndirea consec
venței în propriile acțiuni.

Pornim de la un amănunt 
semnificativ : Din cei 2 800 
muncitori ai uzinei. 1600 
membri ai organizației de
neret. ceea ce face ca vîrsfa 
medie a salariaților uzinei să se 
afle în jurul a 24 de ani. înain
te de a ne adresa tovarășului 
Vasile Bîrzan, secretarul comite
tului U.T.C.. ne gîndim că în 
asemenea împrejurări, cînd în 
uzină se întreprind mari efor
turi pentru buna asimilare a 
celor peste 1 000 de produse 
noi, organizația U.T.C., prin 
formele sale specifice, are deo
sebite posibilități de afirmare. 
Parcurgind programul de acti
vitate al comitetului U.T.C. pe 
primul trimestru, sesizăm doar 
trei acțiuni cu un asemenea o- 
biectiv : un concurs „tinerețea 
întreabă — experiența răspun
de", un altul „cine știe mese
rie, cîștigă" și inițierea „vitri
nei calității".

— Da, intr-adevăr, e cam 
puțin, ne da dreptate tovarășul 
secretar. Era foarte necesar să 
inițiem acțiuni pentru stimula
rea studierii cărții tehnice, mai 
ales în această perioadă. Insă... 
nu prea avem nici noi 
riență.

O mărturie, cel puțin pentru 
noi, inutilă. Fiindcă din prima 
clipă, am sesizat acest fapt. Se
cretarul comitetului a fost ales 
recent în această funcție însă 
mulți dintre membrii biroului 
și ai comitetului U.T.C., 
mai pot invoca asemenea 
tiv. Atunci ? Nedorind un 
puns în cuvinte, sugerăm 
teva acțiuni : inițierea cit 
curînd posibil, a unui 
de acțiuni care să mărească in
teresul tinerilor pentru studie
rea cărții tehnice, organizarea 
a cit mai multe demonstrații 
practice la locurile de muncă, 
crearea unor puncte de greu
tate în problemele tehnice (de 
ce nu clubul tehnic) simpozioa
ne, consfătuiri, concursul „cea 
mai bună soluție tehnică". Sau 
alte acțiuni care să țină cont 
de realitatea din uzină, de tran
sformările ce au loc aici. Pînă 
atunci, afirmăm cu deplină 
convingere că organizația U.T.C. 
de la uzina „Electroprecizia" din 
Săcele. față de îndeplinirea 
sarcinii de mare răspundere ce 
revine unității de a asimila 64 
de sortimente noi, a rămas cu 
multe datorii. Ea însăși trebuie 
să asimileze un spirit mai ti
neresc, mai înnoitor.

nu 
mo- 
răs- 

cî- 
mai 

sistem

MECANICUL
DAN RĂDUȚIU

(Urmare din pag. I)

pricină'. Pe atunci, gîndeam 
altfel. Am abandonat faculta
tea ca să-mi fac datoria de 
soț. S-o întrețin. A încercat să 
intre la facultate, n-a reușit, 
s-a lăsat păgubașă. Eu mi-am 
găsit o slujbă la C.F.R. Ți
neam evidența circulației 
mărfurilor. Atitea vagoane, 
atîtea tone de încărcătură etc. 
Simțeam că pleznesc. Nicioda
tă nu mi-a plăcut aerul stătut, 
mirosul de hîrtie. Am împru
mutat de la cineva 10 000 de 
lei, i-am pus la C.E.C. și m-am 
dus să fac o școală profesiona
lă. Soția n-a știut nimic. în 
fiecare lună scoateam cîțe o 
mie de lei și îi dădeam în 
casă. Salariul meu. Cînd s-au 
terminat banii, eu eram meca
nic de locomotivă, 
zuri. Că îi e rușine 
de ceferist, că e 
murdară, că miros

ră, prin încrederea lor, cu sorți 
de izbîndă. Și a tras mai greu 
cel de-al doilea talger al ba
lanței.

Momentul deciziei a fost 
pentru Dan Răduțiu clipa a- 
ceea căreia, dacă ar fi putut, 
i-ar fi oprit zborul. Au mai 
fost alte clipe... O iarnă în
ghețată. trenul oprit undeva 
între Vaslui și Bîrlad. locomo
tiva care refuza să mai în
frunte viscolul, un om care 
și-a pus în gînd să ia pieptiș 
cei cîțiva kilometri pînă la 
primul canton, pentru ca cei
lalți oameni să ajungă la timp 
acasă. Miinile degerate au 
ftizat apoi citv i timp să 
culte comenz'le omului 
obrajii învinețiți de ger. 
gara Bîrlad au coborît doi
lători. Au trecut pe la locomo
tivă și mi-au spus : Mulțu
mesc".

Altădată.. ,,Era într-o joi. 
Organizasem la clubul nostru 
un program artistic urmat de 

(După ce faldurile 
acoperit definitiv 
pus capăt acelui 
care garantează 

spectacol, secreta- 
în sala unde pri-

re
as
on

. Tn 
<'ă-

Alte neca- 
să 
o 
a 

atunci nu lucram pe 
A plecat de la mine, 
ritaț cu un fost coleg i 
tate, 
relații 
rupt-o cu cartea.

Eram la o răspântie : să-mi 
reiau studiile sau să mă țin de 
meseria pe care mi-o alese
sem ? Poate din ambiție m-aș 
fi apucat din nou de facultate. 
Atunci a intervenit miligra- 
mul de care vorbeam. în ca
zul meu a fost un plus de 
încredere. Oamenii între care 
lucram de un an de zile m-au 
ales secretar U.T.M., cum era 
pe atunci. Mi-am dat seama că 
nici prin gînd nu le-a trecut 
că aș putea să plec de acolo. 
Și am rămas ! A fost atunci o 
clipă...".

O clipă în care pe pîrghia 
unei balanțe imaginare s-au 
înfruntat decisiv două dru
muri : unul frînt la jumătate, 
populat de ambiții, de nemeri
tate eșecuri, de incomensura
bila tristețe a unei absențe și 
altul, care urma să-și aibă un 
curs. Ia care aderase deliberat, 
și pe care cei din jur îl ursise-

i fie soție
* meserie 
fum (pe 
Diesel), 

s-a ma
de facul- 

cu care rămăsesem în 
bune și după ce am

dans..." 
cortinei au 
scena și au 
du-te vino 
reușita unui 
ml a intrat 
mele perechi începuseră să-și 
poarte pașii în ritmul muzicii). 
...„Am văzut-o pe ea, era cu 
o prietenă pe care întîmplător 
o cunoșteam. Aceea a făcut 
prezentările. Pe urmă am in
vitat-o la dans.. După o lună 
ne-am căsătorit".

Maria Răduțiu este învăță
toare într-o comună din apro
pierea lațului.

Altă clipă pe care mecanicul 
de locomotivă Dan Răduțiu ar 
fi vrut s-o smulgă timpului a 
fost aceea în care aproape 
două sute de mîini ridicate au 
pecetluit intrarea lui in rindu- 
rile partidului.

¥
Cărei clipe i-am putea spune 

cu cugetul 
te-te ! dacă 
singur om 
decît ne-am

împăcat : opreș- 
în destinul unui 
există mai multe 

fi putut închipui ?

ULTIMA ZI 
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Pnom Penh-ul atacat

de patrioții cambodgieni
© CAPITALA ESTE LITERALMENTE IZOLATĂ • „PSIHOZA

• LUPTELE CONTINUĂSTĂRII DE ASEDIU"
Pentru prima dată de la de

clanșarea luptelor din Cambod- 
gia, forțele de rezistență popu
lară khmere au atacat, in cursul 
nopții de joi spre vineri, capi
tala țării, Pnom Penh. Intre 
orele 2 și 6 dimineața, patrioții 
au bombardat, succesiv, cu mor- 
tiere și rachete, aeroportul Po- 
chentong, situat la opt kilometri 
de capitală, baza navală Chroui 
Chang War, situată pe malul 
Mekongului, la mai puțin de 
patru kilometri de centrul Pnom 
Penh-ului, precum și portul pe
trolier și rezervoarele de benzi
nă de pe malul fluviului Tonle 
Sap.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press, aflat la 
lui, scrie că atacul

fața locu- 
lansat de

patrioți asupra aeroportului de 
la Pnom Penh a transformat ca
pitala cambodgiana într-un oraș 
literalmente izolat. Aeroportul 
este închis traficului, iar forțele 
patriotice au posibilitatea să a- 
tace orice transporturi fluviale 
pe Mekong ; o porțiune a șose
lei numărul patru, pînă dincolo 
de defileul Pich Nil. se află sub 
controlul unităților de rezistență 
khmere. Totodată, agenția 
France Presse relevă că acest 
atac a intensificat „psihoza stă
rii de asediu“ existentă în capi
tala cambodgiană.

Vineri, luptele dintre forțele 
de rezistență populară și tru
pele regimului Lon Noi au con
tinuat în împrejurimile defileu
lui Pich Nil.

ORIENTUL APROPIAT
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Relatările

revistelor

„Le Nouvel

Norodom Sianuk 
de agresiune ale

Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, a condamnat noile 
acte de 
S.U.A. 
Khmer, 
trem de 
pind de 
stabilită 
Richard 
rea forțelor terestre americane 
de pe teritoriul cambodgian,

agresiune ale aviației 
împotriva poporului 
Ei a calificat ca ex- 
grav faptul că, „înce- 
la 1 iulie 1970, data 
de președintele S.U.A., 
Nixon, pentru evacua-

condamnă actele 
aviației S. II. A.
Statele Unite nu au încetat să-și 
intensifice participarea la răz
boiul civil din Cambodgia". 
După retragerea forțelor de in
fanterie americane — a spus 
Norodom Sianuk — aviația 
S.U.A. a intervenit masiv în 
Cambodgia, lansînd o mare can
titate de bombe și substanțe to
xice asupra țării.

• CONFERINȚA ARA
BĂ CVADRIPARTITĂ LA 
NIVEL ÎNALT DE LA 
CAIRO

La Cairo a luat sfîrșit, vineri 
seara, conferința arabă cvadri- 
partită la nivel înalt, la care au 
participat șefii de stat ai R.A.U., 
Libiei și Sudanului, precum și 
primul ministru al Siriei. Dezba
terile au fost consacrate exami
nării evoluției situației politice 
și militare din Orientul Apro
piat, precum și posibilităților de 
intensificare a relațiilor de coo
perare dintre cele , patru state 
arabe, semnatare ale Cartei de 
la Tripoli.

La sfîrșitul reuniunii, a fost 
dat publicității un comunicat 
comun.

După ședința de închidere a 
conferinței, participanții au con
ferit cu Yasser Arafat, preșe
dintele C.C. al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, care a 
sosit joi in capitala egipteană.

cente, intervenite între guvern 
și Comitetul Central al organi
zației pentru eliberarea Pales
tinei (O.L.P.). Agențiile de presă 
menționează că și O.L.P. a 
strîns armele de la unitățile pro
prii de miliție, depozitîndu-le in. 
locuri special amenajate.

Unul dintre observatorii mili
tari arabi, însărcinați cu supra
vegherea aplicării acordurilor de 
la Cairo și Amman, a confirmat, 
pe de altă parte, că guvernul 
iordanian a eliberat, la 21 ianua
rie, 69 de prizonieri, membri ai 
mișcării palestiniene, numărul 
celor eliberați ridieîndu-se acum 
la 1 308 persoane.

Vasile Gliga
la Tirana

Oh șomer din trei are

sah 25 de ani!

OhservateuF“ 

șl „L’Express"

® Șomajul în rîndul tineretului francez • Aproximativ
200 000 tineri in căutarea unei slujbe

Manifestări consacrate 
semicentenarului P.C. Italian

REGELE HUSSEIN S-A 
REÎNTORS LA AMMAN

In cadrul manifestărilor consacrate celei de-a 50-a aniversări 
a constituirii Partidului Comunist Italian, la 21 ianuarie a avut 
loc, la Livorno, o mare adunare, organizată la Teatrul Goldoni. 
Aici s-au desfășurat, în ianuarie 1921 lucrările Congresului al 
VII-Iea al Partidului socialist, la care aripa de stingă a hotărît 
să se constituie intr-un partid de sine stătător.

In după-amiaza aceleeași zile, o delegație a P.C.I. — din care 
au făcut parte membri ai Direcțiunii partidului, conducători ai 
Federației P.C.I. din Livorno, primarul orașului, vechi mili- 
tanți comuniști, muncitori livornezi — a participat la o cere
monie omagială, organizată pe locul unde se află placa come
morativă de pe ruinele Teatrului San Marco. In acest teatru 
— distrus în timpul celui de-al doilea război mondial — partidul 
comunist a ținut, cu 50 de ani 
tuire.

Regele Hussein al Iordaniei 
s-a reîntors joi la Amman, ve
nind de la Londra unde a urmat 
un tratament medical.

La aeroport, el a fost întâm
pinat de prințul moștenitor Ha
ssan, de premierul Wasfi Tall, 
membri ai guvernului, precum 
și de purtătorul de cuvint oficial 
al Comitetului Central al Orga
nizației pentru eliberarea Pales
tinei, Ibrahim Bakr.

în urmă, adunarea sa de consti-

Postul de radio Amman a a- 
nunțat vineri că trupele guver
namentale, care staționau în fața 
comisariatelor poliției iordanie- 
ne, au primit ordin de retragere. 
Această măsură a fost luată de 
primul ministru Wasfi Tall, în 
conformitate cu acordurile re-

Ea 22 ianuarie, delegația ro
mână, condusă de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului 
lor externe, care se 
Republica Populară 
pentru tratative în vederea în
cheierii planului de colaborare 
culturală și științifică dintre 
România și Albania, a fost pri
mită de Thoma Deljana, minis
trul învățămîntului și culturii.

De asemenea, delegația a fost 
primită 
dintele 
pentru 
etenești

Au fost discutate 
privind dezvoltarea continuă 
oolaborării culturale și științi
fice dintre cele două țări.

Ea ambele întîlniri a partici
pat Manole Bodnaraș, ambasa
dorul României in Albania.

afaceri- 
află în
Albania

de Misto Treska, preșe- 
Comitetului albanez 

relații culturale și pri- 
cu străinătatea.

probleme 
a

la chioșcuri se pune

Noi procese
politice

in Spania
Noi procese politice au în

ceput joi în Spania, împotri
va unor patrioți din această 
țară. în fața unui tribunal 
special din Madrid au com
părut patru persoane, acuzate 
de a fi membre ale organi
zației clandestine basce ETA 
și de a fi desfășurat „activi
tăți subversive". Procurorul 
a cerut condamnarea acuza
ților la pedepse cu închisoa
rea și amenzi.

Intr-un proces separat, aiți 
trei patrioți au fost învinuițî 
de „propagandă ilegală". Po
liția a informat că asupra lor 
au fost găsite manifeste ale 
Comitetului de grevă din 
Barcelona.

c

In consiliul de administrație al p.n.u.d5/jit necesare eforturi consacrate
progresului economic

al Uruguayului

a demisionat
p

mineții, în fața serviciilor

de plasare ale Ministeru-

cu îngrijorare listele afi-

merate locurile de mun

că vacante. Printre can-

vînzare ultima ediție

cu aceeași îngrijorare și

speranță parcurg pagi-

căutînd un serviciu.

șate, pe care sînt enu-

lui Muncii, grupuri mari

tre sfîrșitul

oile de mici anunțuri,

de oameni „punctează

în primele ore ale di

ziarului FRANCE SO1R

sesc numeroși tineri. Că-

Coperta ultimului număr al revistei „l’Express" este dedicată 
șomajului juvenil.

Consiliul de administrație al 
Programului Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare (P.N.U.D.) și-a 
continuat lucrările, examinînd o 
serie de propuneri prezentate 
de directorul programului, 
menite să contribuie la întări
rea P.N.U.D. ca organism al 
O.N.U. de cooperare tehnică 
internațională. In cadrul discu
țiilor ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul ță
rii noastre, vicepreședinte al 
Biroului P.N.U.D., a rostit o 
alocuțiune în care a subliniat că, 
în anii ce au trecut, P.N.U.D. 
s-a dovedit a fi unul dintre me
canismele prin intermediul că
rora comunitatea internațională 
a contribuit efectiv și de mani
eră pozitivă, la eforturile consa
crate dezvoltării cooperării între 
națiuni și, în ultimă instanță,

progresului economic. Propune
rile de ameliorare a calității și 
eficacității programului, a ară
tat reprezentantul român, vor 
trebui să dezvolte pe mai de
parte rezultatele pozitive obți
nute pînă în prezent.

în primul rînd, recomandările 
ce vor fi adoptate și metodele 
de lucru la care se va recurge 
— a spus vorbitorul — vor tre
bui să asigure un rol determi
nant guvernelor țărilor benefi
ciare în stabilirea programelor 
de cooperare, care le privesc și 
la realizarea cărora participă 
P.N.U.D. și instituții speciali
zate ale O.N.U. Un astfel de 
obiectiv decurge inevitabil din 
atributele inalienabile ale su
veranității naționale ale fiecă
rui stat în stabilirea programe

lor sale de dezvoltare.

de la numirea sa
Rafael Milans, numit ministru 

de interne al Uruguayului numai 
cu două zile în urmă, și-a pre
zentat demisia președintelui Jor
ge Pacheco Areco. în postul ră
mas vacant, a fost desemnat 
Santiago de Brum Carbajal.

Observatorii politici interpre
tează demisia lui Rafael Milans 
ca o consecință a neînțelegerilor 
ivite între acesta și președintele 
Pacheco Areco privind sarcinile 
care îi revin în conducerea ope
rațiunilor de depistare a locului 
unde se află deținuți cei trei 
diplomați străini, răpiți de mem

brii unei organizații ilegale.

Casa Ro-ordoba îngrijorează 
sada. Unul din principalele 
centre industriale ale Argenti
nei, Cordoba, a devenit pentru 
autorități — alături de Rozario 
— un fel de barometru. Cele 
furtuni politico-sociale își au 
în Cordoba, fie în Rozario. De

mai multe 
originea fie 
fiecare dată, dacă nu sint satisfăcute — cel 
puțin parțial — revendicările muncitorilor 
sau studenților din cele două centre, riscul 
contaminării și a altor regiuni devine imi
nent.

Neutralizarea acestor centre ale revoltei 
devine din ce in ce mai anevoioasă. Aceas
tă realitate a cunoscut-o fostul președinte, 
generalul Ongania, și o cunoaște și succe
sorul acestuia, generalul Levingston. Sînt 
aproape 200 de zile de la părăsirea de către 
Levingston a postului de atașat militar la 
Washington și instalarea sa în palatul pre
zidențial, Casa Rosada din Buenos Aires. 
Noul președinte, adus in fruntea statului de 
un grup de generali, s-a putut convinge că 
măsurile antimuncilorești, adoptate de pre
decesorul său și însușite automat de noul 
guvern, nu au adus rezultatele scontate. 
In ciuda interdicțiilor, trei greve generale 
au zdruncinat economia și așa grav afectată 
de inflație. Greviștii — conduși de centrala 
sindicală Confederația Generală a Muncii 
(C.G.T.) — devin din ce în ce mai îndrăz
neți, „cerînd discutarea liberă a contracte
lor colective de muncă, naționalizarea băn
cilor, reforma agrară, adoptarea unor mă
suri urgente împotriva companiilor străine" 
(LE MONDE DIPLOMATIQUE). Guvernul 
Încearcă să argumenteze că o ridicare mai 
pronunțată a nivelului salariilor, revendicată 
de muncitori, ar pune în pericol planul de 
stabilitate financiară. La rîndul lor, ambele 
fracțiuni sindicale — atit „participaționiștii" 
(care s-au declarat gata pentru a colabora 
cu guvernul), cit și aripa „rebelilor", ce 
activează în semiclandestinitate — impută 
președintelui nerespectarea promisiunilor 
sale. Sporirea salariilor nu compensează — 
așa cum s-a promis — creșterea vertigi-

noasă a prețurilor. Puterea de cumpărare 
s-a deteriorat mai mult ca niciodată.

Un factor, semnalat ca deosebit de im
portant pentru evoluția politică din Argen
tina, l-a constituit tentativa, de astădată, 
reușită, privind concilierea a două din prin
cipalele partide din țară. LE MONDE DI
PLOMATIQUE consemna intr-un amplu ar
ticol intitulat „Dificultățile guvernului Le-

COMENTARIUL ZILEI

Cordoba
îngrijorează
Casa Rosada

vingston in Argentina" că pentru prima 
oară un manifest-program, denumit ,,Ora 
poporului", și semnat de principalii lideri 
ai partidelor justițialist (peronist) și ra
dical (de orientarea fostului președinte 
Illia), a fost înaintat guvernului. Acest do
cument reclamă legalizarea activității parti
delor politice (continuu interzise) și fixarea 
unei date pentru alegeri generale. Surprinși 
— numai cele două partide reprezintă o 
forță electorală ce s-ar ridica, în cazul

unui scrutin, pină la 60—70 la sută din to
talul electoratului — militarii nu ațj recurs, 
ca de obicei, la represiune. Levingston a 
făcut doar cunoscut că intenționează să ră- 
mină la putere incă 4—5 ani, fără consul
tare populară, incercînd să ducă la bun 
sfirșit „revoluția națională". De atunci, ge- 
neralui-președinte își reafirmă cu fiecare 
ocazie voința de a se menține la putere, 
in ciuda presiunilor din ce în ce mai pu
ternice ale peroniștilor, radicalilor, C.G.T. 
și a altor forțe. Cu toate acestea, chiar în 
rindui armatei se aud voci împotriva „con- 
tinuismului", pentru revenirea la instituțiile 
democratice. Aceste cercuri apreciază că 
organizarea alegerilor și asigurarea dreptu
lui de desfășurare a activității legale tutu
ror forțelor politice, constituie singurul mij
loc de a stăvili valul de atentate, sabotaje, 
greve. Menținerea „climatului de dictatură" 
(LE MONDE DIPLOMATIQUE) favorizează 
vendeta politică, contribuind Ia agravarea 
situației din țară, ale cărei repercusiuni le 
resimt in primul rînd păturile largi de oa
meni ai muncii.

..Cordoba revine in actualitate. Cîțiva 
lideri sindicali — care și-au exprimat ne
mulțumirea — au fost conccdiați. Muncito
rii au ocupat uzina respectivă, cerind reîn
cadrarea concediaților. După cum au anun
țat agențiile de presă, guvernul — sub pre
ședinția generalului Levingston — s-a re
unit urgent, ordonind firmei să satisfacă 
revendicările muncitorilor „pentru a pre
veni o înrăutățire a atmosferei in oraș". 
La 200 de zile după preluarea președinției, 
Levingston este confruntat cu aceleași pro
bleme, ca și Ongania. Gravele incidente din 
Cordoba și Rozario i-au determinat pe capii 
armatei să-1 înlocuiască în vara anului tre
cut pe Ongania, învinovățindu-1 de situația 
explozivă din țară. Ce se va intimpla la 
Casa Rosada, intr-un moment tind confrun
tarea cu oponenții regimului a devenit mai 
dură ca sub precedentul regim ?

resa franceză a publicat 
în mai multe rînduri ar
ticole anchete privind ni
velul actual al șomajului. 
Recent cunoscutele săp- 
tămînale LE NOUVEL

OBSERVATEUR și L’EXPRESS au 
scris pe larg sub titlul „Cota 
de alertă" și, respectiv „Șomeri 
la 20 de ani", despre unele as
pecte ale șomajului, scoțîrj în 
relief îndeosebi lipsa pos.oili- 
tăților de angajare pentru largi 
categorii de tineri. Publicăm din 
cele două publicații pariziene o 
serie de relatări referitoare la 
această acută problemă.

în acest început al anului 
1971, Franța numără 500 000 de 
șomeri; echivalentul unui oraș 
de mărimea Lyonului. Contrar 
englezilor sau americanilor, 
francezii nu sînt obișnuiți cu a- 
semenea procente ridicate ale 
șomajului. Șomajul generează 
un grav sentiment de insecu
ritate. „Noi ne regăsim — 
subliniază liderii sindicali — 
în fața acelorași cifre fatidice 
ca în primăvara lui 1968". Mai 
neliniștitor este însă faptul că 
din cei 500 000 de șomeri, a- 
proximativ 200 000 au sub 25 
de ani. în masa de șomeri pon
derea tineretului este din ce în 
ce mai importantă, fenomen 
grav, după aprecierile revistei 
L’EXPRESS. într-un singur an 
ponderea tinerilor șomeri a 
trecut de la 24 la sută la 30 la 
sută în regiunea Languedoc 
Roussillon, de la 20 la 30 la 
sută în departamentul Rhone, 
atingînd 44,8 la sută în regiu
nea Nord - Pas - de - Calais. în 
medie, pe ansamblul Franței, 
numărul șomerilor tineri se ri
dică la 33 la sută din totalul 
persoanelor care caută un loc 
de muncă. UN ȘOMER DIN 
TREI, ARE SUB 25'DE ANI.

Ministerul Muncii este 
cupat de creșterea șomajului în 
rîndul tineretului. Ministerul a 
hotărît lansarea unui experi
ment în 26 de departamente 
considerate „nevralgice", 
treprinderile care vor oferi 
nerilor șomeri contracte 
preangajare, asigurîndu-le 
formație profesională, vor 
cupera 50 la sută din costul 
cheltuielilor, incluzînd părți alo 
salariilor. Această „formație", 
va trebui să fie foarte rapidă 
(5 sau 6 săptămîni) sau mai 
lungă (6 luni). Luna ianuarie 
va fi consacrată inventarierii 
necesităților tinerilor în între-

regăsim

prinderilor dispuse să adopte 
planul preconizat de Ministerul 
Muncii. Operația urmează să 
„demareze" la 1 februarie. La 
rîndul său, săptămînalul L’EX- 
PRESS nota că premierul fran
cez Jacques Chaban Delmas, a 
adresat patronatului o lungă 
scrisoare în care, după ce evo
că stadiul alarmant al șomaju
lui printre tineri, cere conducă
torilor de întreprinderi să a- 
dopte măsuri urgente în vede
rea rezolvării acestei proble
me care, dacă în prezent se 
rezumă la „drame umane la
mentabile, poate lua în viitorul 
apropiat proporțiile unei ca
tastrofe naționale". Urgența u- 
nor măsuri a reieșit și din fap
tul că premierul și-a exprimat 
părerea potrivit căreia „politi
ca angajării trebuie să devină 
o mare politică, 
portanta politicii

De ce șomajul 
proporții atît de 
ultimului an s-au 
două ori) ? Oficialitățile de re
sort răspund : „Pentru că pros
pectarea agenției naționale 
franceze de angajări (A.N.E.P.) 
s-a ameliorat. Ea recenzează în 
prezent categorii de oameni pe 
care anterior îi ignora". Săptă
mînalul LE NOUVEL OBSERVA
TEUR citează alte

chiar de im- 
bugeta re".
a crescut în 
mari (cifrele 
multiplicat de

tre care numărul sporit de ti
neri sosiți pe piața angajării 
(600 000 în 1966, el va trece de 
800 000 începînd cu 1971) pre
cum și datorită faptului că pre
gătirea tinerilor pentru muncă 
este prost adaptată condițiilor 
concrete. De cele mai multe 
ori, tinerii — chiar cu diplomă 
— trebuie să aștepte șase luni, 
uneori chiar mai mult pentru 
prima lor angajare.

lată cîteva declarații ale u- 
nor tineri șomeri, reproduse din 
presa franceză :

• „Am fost șofer în
tr-o întreprindere. Sînt 
doi ani de cînd m-au 
concediat. Am căutat de 
lucru peste tot. Pretutin
deni același răspuns : 
«N-avem de lucru. Nu se 
fac angajări». Sînt gata 
să accept orice slujbă". 
(George R., 24 de ani
Montpellier).

• „Aștept mereu răs
punsul Agenției la cere
rea mea de serviciu. Am 
colindat 25 de imobile, 
am telefonat la peste 40 
instituții. Nu am găsit 
nimic" (Evelyne B., 19
ani Saint Etienne).

• „Am găsit de lucru 
într-o întreprindere de 
fructe și legume unde

munceam zilnic pînă la 
10—11 seara. La sfîrșitul 
lunii am cîștigat doar 300 
de franci. Am un certifi
cat de calificare pentru a 
munci într-o întreprinde
re textilă. Pînă acum ca
lificarea mea nu mi-a a- 
dus niciun folos..." (Ri
chard P., 19 ani, Rou
baix).
• „Sînt dezolat. în ciu

da eforturilor de a găsi 
ceva conform pregătirii 
mele ca tipograf, conti
nui să șomez. Am găsit 
de lucru la o papetărie. 
Era pe la începutul 
septembrie. Mi-au 
că voi fi angajat, 
tru încercare, o lună. A- 
veam să înțeleg ceva 
mai tîrziu. Un angajat 
pentru încercare, era un 
Dun mijloc de a vinde țît 
mai mult într-o peripo?.^ 
de vîrf, cînd începeau 
școlile, și apoi : «La re
vedere, domnule» (Mau
rice O., 19 an,i, Paris).

Potrivit unor conducători de 
întreprindere, principalul motiv 
al șomajului din rîndul tineretu
lui este „aversiunea tinerilor 
pentru profesiunile manuale". 
Este un fals ! — susține LE 
NOUVEL OBSERVATEUR. Insti
tutul național de statistică din 
Franța (I.N.S.E.E.) a publicat cu 
cîteva zile în urmă un studiu, 
care demonstrează că profesiu
nile manuale sînt mai curînd 
deținute de tineri, decît de alte 
categorii. Se află un număr 
mare de muncitori manuali, 
printre salariații sub 30 de ani 
(43,6 la sută), în timp ce pe an
samblul populației active nive
lul atins este de 37 la sută. Un 
alt argument al patronatului : 
„tinerii nu au pregătire". Este 
încă un fals. în 1968 un pro
cent de 36 la sută din munci
torii sub 25 de ani aveau o ca
lificare, în timp ce în 1962 pro
centul se ridică doar la 28 la 
sută. în sfîrșit, un alt argument 
cu care patronii justifică șoma
jul juvenil : „tinerii nu vor să se 
deplaseze în alte regiuni". Tot 
un fals. Potrivit unei anchete, 56 
la sută din tinerii șomeri au ac
ceptat să-și schimbe regiunea 
în speranța angajării, în 51 la 
sută din cazurile de plasare, 
însă, angajarea nu corespunde 
calificărilor lor, în 37 la sută 
din asemenea deplasări ei pri
mesc un salariu inferior celui 
firecedent. Potrivit conducători- 
or sindicali, „argumentele" pa

tronale, dezmințite de realități, 
constituie o încercare de a a- 
runca asupra tinerilor respon
sabilitatea șomajului.

...Pentru moment, 500 000 de 
șomeri trăiesc în neliniște și 
privațiuni. Ei vor fi, poate, 
600 000 în primăvară.

Iu i 
spus 
pen-

cauze, prin-

La rînd, la birou! de plasare de pe bulevardul Picpus în speranța obținerii unei slujbe.

fireo- 
ui în

IOAN TIMOFTE

• INTRE guvernele Repu
blicii Democrate Germane și 
Republicii Populare Albania 
au fost încheiate vineri, la 
Berlin, acordul comercial pen
tru perioada 1971—1975 și pro
tocolul privind livrările reci
proce de mărfuri în anul 1971.

Edward Kennedy nu a mai fost 
ales lider adjunct al majorității

ÎNCERCĂRI
DE INTIMIDARE

democrate din Senat
Eliminarea neaș

teptată a senatorului 
Edward Kennedy 
din funcția de lider 
adjunct al majorită
ții democrate din Se
nat comportă, după 
părerea observatori
lor politici, o dublă 
semnificație. Pe de o 
parte, senatorii atit 
democrați cit și repu
blicani, continuă să 
apere principiul pro
movării generației 
vîrstnice în funcțiile

de conducere din 
Congres, în virtutea 
disputatului 
seniorial, 
Edward
„l-a bruscat' 
doi ani, fiind ales li
der adjunct Ia vîrsta 
de 36 de ani, consi
derată „scandalos de 
tînără". Pe de altă 
parte, liderii demo- 
crați au, în general, 
îndoieli în ceea ce îl 
privește pe ultimul 
Kennedy, mai ales în

sistem 
pe care 
Kennedy 

1“ acum

legătură cu intenții
le sale politice din 
viitor. Desigur, el a 
afirmat de cîteva ori 
că nu se va prezenta 
la alegerile prezi
dențiale din 1972, dar 
sondajele îl indică, 
incă, drept candida
tul cel mai popular 
în rîndurile electora
tului democrat, ime
diat după senatorul 
Edmund Muskie.

A STUDENȚILOR 
PORTUGHEZI

Joi seara, ministrul edu
cației, Jose Veiga Simao, a 
ordonat închiderea cantine
lor studențești de la univer
sitățile din Lisabona și 
Coimbra. EI a amenințat, de 
asemenea, că va chema po
liția să ocupe universitățile 
„pentru restabilirea ordinei", 
ți va exmatricula pe acei 
studenți care vor fi găsiți 
răspunzători de „încălcarea 
disciplinei". MAREA BRITANIE. — Aspect de Ia o demonstrație a tipografilor 

împotriva legislației antisin dicale pregătite de guvern

Henri Coandă și-a în
cheiat vizita în Anglia

• ACADEMICIANUL Henri 
Coandă, consilier pentru pro
blemele de știință și tehnologie 
cu rang de ministru la Consi
liul de Stat al Republicii So
cialiste România, s-a întilnit joi 
după-amiază, la Londra, cu 
prof. A. L. Hodgkin, președin
tele Academiei britanice „Royal 
Society", cu care a avut o con
vorbire. In aceeași zi, ambasa
dorul României, Vasile Pungan, 
a oferit un cocteil în onoarea 
savantului Henri Coandă.

Vineri dimineață, academi
cianul Henri Coandă și-a înche
iat vizita în Anglia.

E. Makonnen (Etiopia) 
candidat la postul de 
secretar general al

O.N.U
• ENDALKACHEN MAKON- 

NEN, reprezentantul permanent 
al Etiopiei la Națiunile Unite in 
perioada 1966—1969, în prezent 
membru ai cabinetului etiopian, 
a anunțat că intenționează să 
candideze Ia postul de secretar 
general al O.N.U., in cazul in

care U Thant își va menține ho- 
tărirea de a se retrage.

Makonnen este în vîrstă de 43 
de ani.

Reamintim că tot pentru pos
tul de secretar general al O.N.U. 
a mai fost propusă candidatura 
reprezentantului Finlandei la 
Națiunile Unite, Max Jakobson.

acceptată de primul ministru 
Papadopoulos — Informează din 
Atena corespondentul nostru Al. 
Cîmpeanu. Sarcinile ministrului 
pentru problemele Greciei de 
nord vor fi îndeplinite provizo
riu de către Lukas Patras, minis
tru fără portofoliu.

Wr
Un ministru grec a 

demisionat

în legătură cu ca
tastrofa aeriană din 

Franța
• DUPĂ CUM S-A MAI ANUN

ȚAT, joi s-a prăbușit, într-o zonă 
muntoasă din sudul Franței, un 
avion militar de tipul „Nord 262“, 
toate cele 21 de persoane aflate 
la bordul aparatului pierzîndu-șd 
viața. Agenția France Presse pre
cizează că avionul transporta șap
te membri ai Comisariatului fran
cez pentru energie atomică și 
Șapte generali și ofițeri superiori, 
care urmau să participe la Pierre- 
latte, la o reuniune de coordona
re între armată și Comisariatul 
pentru energie atomică. Printre 
victime se află Jacques Mabile, 
responsabilul producției materi
ilor nucleare, și viceamiralul 
Lambnin, sub-șef al Statului Ma
jor al forțelor armate franceze.

al• ÎNTR-UN COMUNICAT 
Direcției generale a cabinetului 
primului ministru al Greciei se 
menționează că ministrul pentru 
problemele Greciei de nord, A- 
lexandros Matheou, și-a prezen
tat demisia din „motive persona
le". Cererea Iul Matheou a fost

• IN SAHARA SPANIOLA a 
luat ființă o mișcare de elibera
re. Este pentru prima dată, sub
liniază agenția Reuter, cînd se 
vorbește despre existența unei a- 
semenea mișcări pe acest terito
riu.
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