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Firesc și necesar, parametrul eficacității constituie și pen

tru viața organizațiilor U.T.C. un termen major de refe
rință, la acesta avem datoria să raportăm valoarea fie
cărei acțiuni, lui trebuie să-i subordonăm întregul program 
desfășurat în scopul educării tinerilor. S-a subliniat ade
seori că îndeplinirea unui asemenea imperativ depinde în 
mare măsură de respectarea specificului tineresc, corespon
dentul concret al eficienței la scara activităților educative 
întreprinse de organizațiile U.T.C. Considerat mai întot
deauna ca fiind implicat de la sine în orice manifestare la 
care sînt prezenți tinerii, invocat cu consecvență drept mij
locul care oferă intențiilor organizației, capacitatea de a 
răspunde interesului, preocupărilor acesteia, despre ceea ce 
contribuie la realizarea lui practică s-a vorbit, în schimb, 
mai puțin. Tocmai de aceea, ancheta de față și-a propus 
să desprindă din consultarea unor activiști, pedagogi și, 
bineînțeles, a tinerilor înșiși, cîteva din trăsăturile prin care 
se exprimă specificul tineresc, cîteva modalități prin care 
acesta străbate drumul de la principiu la materializarea In 
acțiunea propriu-zisă.La ancheta pe care o publicăm în PAGINA A III-A au răspuns :
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TOTUL

BINE...
Merg spre Dărmănești — co

mună mare, în întregime asfalta-
tă, străjuită la un vîrf al ei de Rafinărie. Barajul de la Poiana Uzului 
apare brusc, la o cotitură, atît de 
brusc îneît giganticele coloane de 
beton, albe în lumină, închid 
perspectivele. Drumul șfîrtecat de 
basculante se termină net, proptit 
în baraj, obligîndu-te să-ți ridici 
privirea pe o verticală dc peste 
85 de metri. însemn, în memorie, 
aceste amănunte, pentru că bă
nuiesc cuvintele pe care mi le pot 
spune oamenii într-un asemenea 
peisaj. li aflu repede pe 
cîțiva, îmi zîmbesc atît de priete
nos îneît îmi imaginez că ne 
cunoaștem : renunț la prezentări, 
ei îmi explică, de fapt, viața lor 
de aici, de pe șantier, prin
tre basculante care descarcă 
betonul aburind exact lîngă în
cheieturile unei bene de macara, 
care se zvîrle în sus, peste cape
tele noastre, spre răsuflarea beto
nului de la 85 m înălțime.

— Mi se potrivește teribil nu
mele, îmi spune un tînăr. Are 24 
de ani, lucrează pe cea mai înal
tă macara, la veste 120 m deasu
pra pământului. Mă cheamă- Păsă
rică — continuă el — și Petru. 
Stau în colivia mea cite 12 ore 
și văd de acolo pînă la Dărmă
nești și mai departe, văd- tot ce 
fac oamenii pe pămînt, duc beto
nul pe pilonii barajului și-i văd 
cum se mai urcă spre mine, și toți 
sînt mici, mici, doar betonul îl 
calcă cu putere...

Are o privire limpede, îl în
treb dacă lucrurile își au aceeași

NEMOTIVATE

AGRICOLE

de ION BĂIEȘU

UMOR

DIN NOU

Foto : PAVEL T1NJALA
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Laureoți ai premiului 
Nobel răspund la în
trebarea :
EXISTĂ UN SECRET 
AL CELEBRITĂȚII?

Bunul renume se cere 
întreținut ca o flacă
ră veșnic vie...
de RAGNAR GRANIT

Curierul nostru de 
sîmbătă
DE LA OM LA OM

ALEXANDRU VORNlCU, prim-secretar al Comitetului •nunicipal Suceava al U.T.C., CONSTANTIN TANASE, secretar al comitetului organizației U.T.C. de la Șantierele navale Galați, DOREL IRIMIA, membru al organizației U.T.C. de la Uzina de utilaje și piese de schimb din Suceava, ARTEMIS DENDRINO, elevă la Liceul nr. 1 din Brăila, VIOREL LUCESCU, membru al organizației U.T.C. de la Uzina de reparații auto din Suceava, precum și GICA PÎNZARU, profesoară la Liceul „Ștefan cel Mare" din Suceava.

DIN ALBUMUL

REPORTERULUr

IN JUDEȚUL ALBA

ABSENȚE

LA APELUL
CAMPANIEI

Practic campania agricolă 
de primăvară a început. în 
Banat și Crișana, în Dobro- 
gea și sudul Olteniei, în multe 
alte județe ale țării, pe mii de 
hectare semănătorile au in
trat. După cîteva zile instabi
le, cu lapoviță și ninsoare, cu 
ploi... de primăvară, timpul 
s-a îmbunătățit. Lucrătorii o- 
goarelor pot executa muncile 
— în volum atît de mare — 
specifice acestui sezon. Pregă
tirea terenului, continuarea 
semănăturilor din prima ur
gență, plantarea în vii și pomi, 
amenajările pentru irigații și 
preîntîmpinarea unor even
tuale deversări ale rîurilor, 
lucrările specifice în legumi- 
cultură — sînt doar o parte 
din obiectivele ce solicită e- 
forturile țăranilor cooperatori 
și mecanizatorilor. Sînt pre
gătiți să le facă față ? Se răs
punde peste tot cu maturitatea 
impusă de importanța ce o 
prezintă pentru producția a- 
gricolă lucrările ce se execută 
acum ? Tinerii vin cu iniția
tive specifice în sprijinirea 
acestor imperative ? 
tat răspuns la aceste 
în raidul întreprins 
țul Alba.

Am cău- 
întrebărl 
în jude-

campanieUrmînd să intre în 
cu mai bine de un sfert din te
renuri nearate, lucrătorii din ju
dețul Alba, dintr-o dată au de 
făcut față unor mari solicitări. 
Peste 10.000 de hectare nearate 
și 39 000 hectare de semănat cer 
o pregătire temeinică în primul 
rînd a forței mecanice. Deci, 
care este starea tehnică a par
cului de tractoare ? După ra
poartele Direcției generale agri
cole, 5 la sută sînt încă nerepa
rate. Procentul e mare ? E mic ?

— Destul de substanțial, a- 
precia tovarășul inginer Ion 
Lascu, director general adjunct 
al direcției.

— Și cum considerați că poa
re fi remediată această situație ?

— Prin intensificarea ritmului 
de reparație.

Cum ? Ne-a vorbit și despre 
acest lucru. Tractoarele să fie in
troduse cit mai repede în ate
liere și concentrați mecanicii din 
toate secțiile care au terminat cu 
reparațiile lor. Limpede fi ușor 
de zis. Mai greu însă de făcut. 
Greu nu pentru că în județ nu 
ar fi ateliere, că nu ar exista su- 
ficienți mecanici. Greu pentru că 
cine trebuie să organizeze mun
ca, să coordoneze activitatea ce
lor 13 stațiuni pentru mecaniza
rea agriculturii din județ în a 
căror dotare se află 1090 de trac
toare cu numărul corespunzător 
de mașini agricole lasă lucrurile 
la voia întâmplării. Iată un 
exemplu. La S.M.A. lidvei, după 
ce inițial ni se spune că toate 
tractoarele sînt reparate, (realita-

V. /COȘOVEANU

(Continuare în pag. a Ill-a)

Foileton.
— Stan... nepățitul.

în preajma deschiderii Congresului 
Uniunii Generale a Sindicatelor

FORUM
AL DEMOCRAȚIEI

MUNCITOREȘTI
Doar cîteva zile ne mai despart de un eveniment dc o deosebită importanță în viața și activitatea oamenilor muncii din

c

DESPRE:

PETRU FURDUI,
președintele Comitetului Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile 

industriei miniere și energiei 
electrice

TALENT Șl întreaga țară : Congresul sindicatelor. Concluziile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al' partidului, la lucrările Plenarei C.C. al P.C.R.

din 10-11 februarie 1971, privind rolul și atribuțiile sindicatelor în condițiile actuale ale construcției societății socialiste multilateral dezvoltate, constituie un document programatic de înaltă valoare teoretică și practică pentru activitatea de viitor a sindicatelor. Preocuparea deosebită ce se a- cordă îmbunătățirii activității sindicatelor se înscrie în complexul de măsuri politice și or-
GALINA ENIȘTEANU

(Continuare în pag. a IlI-a)

incorectitudinilor!

cucerește lumea !

IONIȚA CALMAȚUI

(Continuare în pag. a Vl-a)

REPARTIȚIE
(Continuare în pag. a Il-a)

PARTICIPARE
de GEORGE IVAȘCU

Cînd lipsește legea, subiecți 
vismul deschide usa

într-unul din numerele trecute ale ziarului nostru (nr. 6 719) a apărut articolul „Talent și repartiție", in care erau dezbătute unele probleme nerezolvate ale învățămîntului artistic mediu, obiectul cercetării con- stituindu-1 situația elevilor Liceului de coregrafie din București. Printre altele, faptul că la ora actuală nu există un sistem controlat, oficializat de repartizare a absolvenților exemplificat prin cazul absolvente a acestui liceu, n-a obținut rezultatele cele bune în anii de studiu, dar
era unei care mai care

iO „rachetă" romaneascăViața unui mare performer este dințotdeauna, un subiect preferat al gazetarilor și o atracție fascinantă pentru publicul sportiv. Probe evidente constituie — ca să ne referim doar la ultimele evenimente sportive — recentele dispute, pe ring și în afara lui, ale supercampionilor de box, Clay și Frazier, precum și sarabanda de turnee care a reunit pe courts-urile americane, așii sportului alb de pretutindeni. Este firesc, deci, ca marii idoli ai publicului, ieșiți din fantasticele încleștări fizice și nervoase la care-i supun dificilele competiții, pentru a se odihni și recîștiga din nou puteri, să evite asaltul gazetarilor, admiratorilor și curioșilor, evadînd din lumea lor obișnuită sau ascunzîndu-se, pur și simplu, în cele mai neașteptate și retrase locuri. Intr-un asemenea colț liniștit și retras, profitînd de indiscreția unui amic, l-am descoperit pe „numărul 1“ al sportului românesc, pe „numărul 6 al tenisului mondial", „racheta" românească ce cucerește lumea — Ilie Năstase.După un salt fantastic peste o sută de meridiane, de Ia Hampton — locul ultimului turneu din circuitul indoor american — din tumultul sălilor arhipline și entuziaste, ovaționîndu-1, Iliuță s-a „refugiat" la Vila cu nr. 21, pitită printre brazi și nămeți, undeva în Complexul de odihnă „Cumpătul" de la Sinaia.în lumina tainică a unei veioze, într-un mic bar, acompaniați de muzica discretă a tonomatului, convorbirea noastră cu acest băiat modest, cu priviri sfielnice, a reactivizat cîteva imagini din lungul turneu, a punctat cîteva momente din viața de adevărat glob-trotter a lui Ilie Năstase, a scos din conul de umbră cîteva aspecte mai puțin cunoscute ale destinului unui mare sportiv român, poate cel mai autentic și mai prestigios.

• Cum arată celebri
tatea ia 25 de ani! * 
Răsăritul lunii la 
Omaha • Tenis, te
nis de luni pînă du
minică • „Cîștig mai 
ușor în situații difici
le!" • Stiluri și rivali
• „Prefer terenul «re
pede»..." • Scurt
proiect pentru dez
voltarea tenisului • 
Noul val va lăsa pe 
mal un talent? • In
vitați permanenți ai 
spectatorilor ameri
cani! • Viață de tan
dem • Ce ne rezer
vă viitorul ?

a fost preferată cu ocazia selecției neoficiale, (selecție rămasă pină azi acoperită de un ciudat mister), pentru a fi trimisă la specializare în străinătate. La școală se știa pînă recent că a- ceastă elevă fusese angajată ia Opera Română, fapt contestat vehement într-o scrisoare trimisă redacției de tovarășul Oc- tav Enigărescu, directorul cunoscutei scene. Procedăm, deci, la cuvenita rectificare. Receptăm, de asemenea, regretabila confuzie de nume : Sonia Dumitrescu — Daniela lonescu.
Barajul „Poiana Uzului
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ANUL 1971, în datele lui aniversative, apare mai mult 
decît o fericită sinteză, prin paralela retrospectivă cu im
portante evenimente sociale de acum un secol, cu anul 
1871.

Opinia noastră publică urmărește cu viu interes evocarea 
istoricelor evenimente care au dus la instaurarea Comunei 
din Paris, în martie 1871. Aceasta, pentru că, în perspectiva 
istoriei, evenimentul se va dovedi de o dimensiune extraor
dinară cu profunde — infinite — semnificații de-a lungul 
deceniilor, a anilor ce i-au urmat.

Gloriosul vestitor al unei noi societăți, cum a caracteri
zat-o Marx, Comuna din Paris a fost un veritabil catali
zator de forțe ale internaționalismului proletar : ideologic 
și concret, prin participarea, alături de comunarzii francezi, 
a atîtor luptători de alte naționalități. Printre combatanții 
comunarzi se menționează în documentele vremii și nu
meroși români — și numele acestora au fost cu cinste men
ționate.

Prin glasul acestora, prin amintirea faptelor lor, prin con
știința profundei semnificații istorice a evenimentelor. Co
muna din Paris a avut un ecou cu multiple reverberații în 
mintea și inima celor dintîi înjghebări organizatorice ale 
muncitorimii noastre.

Ziare precum „Telegraful de București", „Albina" din 
Sibiu, „Gazeta Transilvaniei" din Brașov, „Democrația" din 
Ploiești, „Familia" din Oradea, au informat cu regularitate 
despre situația frontului de luptă dintre comunarzi și trupele 
versaillezilor, au publicat documente elaborate de Comună.

Ecoul prelungit al evenimentelor din 1871 s-a concretizat 
în interesul, mai apoi, al presei noastre muncitorești, cu pri
lejul succesivelor aniversări ale Comunei, „cea dintîi revo
luție ieșită din sînul poporului și condusă de dînsul", cum

va scrie _ „România muncitoare". Mai direct, încă, după 
20 de ani, în „Munca" din 3 martie 1891, purtătorii de cu- 
vînt ai proletariatului român se exprimau astfel : „Adînc 
recunoscători celor care pentru prima oară în secolul nos
tru, au ridicat steagul luptelor de clasă, pătrunsă pînă în 
adîncul inimii de dreptatea cauzei lor, indignați de cruzi
mea'și sălbăticia cu care au fost măcelăriți, venerăm me
moria victimelor din 24 mai, autorii lui 18 martie. Noi în
scriem în calendarul Revoluției, ziua de 18 martie ca o zi 
măreață si sublimă. în fata burgheziei, care nu îndrăznește 
să discute trecutul, noi înălțăm aniversarea zilei de 18 mar
tie ca un spectru expiator".

Iar după înființarea Partidului Comunist Român, în „So
cialismul" din 19 martie 1922, aflăm aceste mărturii nu 
mai puțin semnificative ale spiritului internaționalist care 
a călăuzit din totdeauna, în mod consecvent, avangarda 
muncitorimii noastre : „Proletariatul român, în ceasurile 
grele prin care trece acum, alături de muncitorii din în
treaga, lume, sărbătorește pe cei dintîi eroi ai proletariatu
lui, pe cele dintîi jertfe căzute în luptă cu burghezia. Co
muna, distrusă de reacțiune, trăiește în inima fiecărui mun
citor, jertfa celor care au murit apărînd cauza proletaria
tului trebuie să ne fie călăuză în lupta pe care noi o 
purtăm azi".

In retrospectiva noastră sub semnul Semicentenarului 
Partidului, asemenea mărturii ale unui trecut atît de bogat 
în manifestări de participare de-a lungul unui întreg secol 
— la făurirea unui nou destin întregii omeniri muncitoare, 
cu atît mai vibrantă ne simțim mîndria de a fi la acest 
înalt stadiu al victoriei clasei noastre muncitoare, al între
gului nostru popor, într-o Românie socialistă, cunoscută, 
stimată ca atare, pe toate meridianele nobilei lupte a pro
letariatului mondial.

**
***
** **
* **î A

*
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ÎNVĂȚĂMÎNT
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EXAMENUL DE ADMI
TERE ÎN LICEELE DE 
SPECIALITATE Șl ÎN 
ȘCOLILE PROFESIO
NALE
ne informează tov. Ion 
Pușcașu, director gene
ral adjunct în Ministe
rul Învățămîntului.Concursul de admitere tn liceele de specialitate pentru anul școlar 1971/1972 se va desfășura intre 22 iunie și 3 iulie a.c. pentru cursurile de zi și între 1 și 10 septembrie pentru învățămintul seral și fără frecvență. Se pot prezenta la concurs promovați! clasei a 8-a a școlii generale, dacă nu au depășit vîrsta de 17 ani împliniți pînă la 31 decembrie 1971. Probele : a) scris și oral la matematică, b) scris și oral la alegere între limba și literatura română și un obiect din profilul specialității alese de candidat astfel : Fizica pentru specialitățile : electroenergetică,mecanoenergetică, hidroenergetică, explorări miniere, electromecanică minieră, exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze, utilaje de foraj și extracție, utilaj de rafinării, termotehnica produselor siderurgice, acționări și automatizări In siderurgie, u- tilaje în industria siderurgică, mașini și aparate electrice, tehnologia construcțiilor de mașini. automobile și tractoare, construcții navale, tehnici și tehnologii nucleare, aparate de măsură și automatizări în industria chimică, utilaje în industria chimică, construcții civile și industriale, instalații pentru construcții, industrializarea lemnului, exploatări, construcții și transporturi forestiere, filatură, țesătorie, tricotaje, mașini și utilaje în industria u- șoară, confecții textile, cinematografie, instalații de semnalizare centralizare, bloc de linie și telecomandă, exploatare, întreținere și reparații auto, dru- I muri și poduri, instalații de te- I lecomunicații, îmbunătățiri fun- I ciare, metrologie, cadastru și I organizarea teritoriului, meca- I nică agricolă, tehnică dentară, I confecții din piele și înlocuitori. I poligrafie, statistică, finanțe și I credit, planificare-contabilitate. IChimia pentru specialitățile : I prelucrarea țițeiului, tehnologia I chimică organică, tehnologia I chimică anorganică, tehnologia I celulozei, hîrtiei și fibrelor ar- I tificiale, materiale de con- I strucții, prelucrarea cauciucului I și maselor plastice, finisarea I produselor textile, chimia pro- I duselor alimentare industriei I alimentare extractive și fer- I mentative, industrializarea lap- I telui, cărnii, legumelor și fruc- I telor, morărit și panificație, I pescuit și prelucrarea peștelui, I asistent medical de laborator, I merceologie, contabilitate și I merceologie agricolă.Științe biologice pentru spe- I cialitățile agronomie, horticul- I tură, protecția plantelor, silvi- I Cultură, veterinară, zootehnie. IGeografia R.S. România pen- I tru specialitățile : exploatarea I rețelei poștale și de telecomu- I nicații, administrație locală.Probele scrise pentru sesiunea I din iunie vor începe la ora 9,00 I în întreaga țară la următoarele I date : 26 iunie — limba și li- I teratura română sau obiectul I pentru care a optat candidatul I și 27 iunie — matematică.Concursul de admitere pentru I școlile profesionale și la uceni- I cie se va desfășura pentru anul I școlar 1971—1972 între 6 și 14 I iulie pentru învățămintul de zi I de la școlile profesionale și I toate formele de ucenicie și în- I tre 1 și 10 septembrie pentru I cursurile serale de la școlile I profesionale. La concurs se I pot înscrie atit promovați ai I clasei a 8-a a școlii generale, I cit și absolvenți ai școlii de 10 I ani care au împlinit cel mult1 I virsta de 18 ani în anul 1971.— Ce materii sînt prevăzute I pentru concurs ?— Examenul de admitere va I consta din următoarele probe : I matematică (scris și oral), fizica * 

■ (partea I mecanica și căldura I — scris și oral) pentru urmă- I toarele meserii și grupe de I meserii : lăcătuș mecanic, mași- I nist, operator mecanic, cazangii, I frezor, modelier pentru turnă- I torie, sculer-matrițer, sudor, I tubulator naval, turnător-for- I mator, strungar, frezor-rabotor- I mortezor, rectificator, tinichigiu, I trefilator, termist-tratamentist, I mecanizator minier, preparator I in industria minieră, sondor, I foraj, extracție, sondor de mină, I furnalist, laminator, oțelar, in- I stalator, meserii din prelucra- I rea lemnului (tîmplar, dulgher, I etc.) operații in industria lem- I nului, tapițer, montator pentru I industria optică, optician con- I structor de cuptoare industria- I le, prelucrător marmură, trico- I ter, filator, țesător, confecțio- I ner încălțăminte, îmbrăcămin- I te, montator de elemente pre- I fabricate din beton armat, con- I structor de dale, bijutier, cea- I sornicar, morar.— Matematica (scris și oral) 
I și fizica (partea a H-a, elec- 
I tricitatea — scris și oral) pen-■ tru următoarele specialități : I electrician, electromecanic, mon- I tator de instalații de semnali- I zare, centralizare bloc.| — Matematica (scris și oral)
I și chimia (scris și oral) pentru■ următoarele meserii : operator 
I în industria chimică, industria 
I petrolului, industria materiale- 
I lor de construcții, industria ali- 
I mentară, fabricarea celulozei și 
I hîrtiei. pentru stații de epura- 
I re, la fabricarea electrozilor de 
I sudură și metalurgiei, a produ- 
I selor refractare, la fabricarea și 
I prelucrarea produselor abra- I zive, preparatelor în industria I alimentară, ceramist, sticlar,brutar, cofetar-patiser, vinifi- cator, bucătar, cocsor, finisor produse textile, tăbăcar, montator materiale plastice și parchete, ipsosar, izolator în construcții, mozaicar, faianțer, zi- dar-betonist, zidar șamotor, zu- grav-vopsitor. emailator, vopsitor industrial. protejator metale, prelucrător cauciuc și con- fecționer articole din cauciuc, măcelar.— Matematica (scris și oral) și limba și literatura română (scris și oral) pentru următoarele meserii : tipograf fotore- producător, stereotipar, coro- der, cartonagist, legător, retușor copist forme tipar plan, vinză- tor, ospătar, confecționer articole din marochinărie și voiaj, croitor, lenjer, împletitor, blă- nar, cizmar, cojocar, frizer- coafor.— Matematica (scris și oral) și științe biologice (botanica — scris și oral) pentru meseria de pădurar.— Matematica (scris și oral) și geografia R.S. România (scris și oral) pentru meseria de oficiant P.T.T.R.Limba și literatură română (scris și oral) și științe biologice (scris și oral) pentru promovați! clasei a 8-a partea a IlI-a Anatomia, fiziologia omului — Igiena.2) pentru absolvenții școlii de 10 ani — anatomia fiziologia omului — igiena, biologia generală. biologia pentru meseria — soră medicală.
LICEE SPECIALE CU 
PREDARE ÎN LIMBILE 
MODERNEMinisterul învățămîntului va înființa, cu începere din viitorul an școlar, primele licee speciale cu predare în limbile moderne de largă circulație : engleză, franceză, germană, rusă și spaniolă. în oonformitate cu prevederile noii măsuri, liceele de engleză vor funcționa la București, Cluj, Craiova, Timișoara și Iași.Admiterea în primul an al noilor licee se va face pe baza unui concurs alcătuit din probe scrise și orale, asemănătoare, ca structură și tematică, celor existente în prezent la concursurile respective pentru învățămintul de cultură generală. In plus, viitorii candidați vor susține teste de aptitudini lingvistice, cu caracter eliminatoriu. In ceea ce privește predarea în liceele de limbi străine, ea se va face corespunzător planurilor și programelor de învățămînt folosite în anii I—IV al liceelor de cultură generală, dar adaptate specificului limbilor străine.

SCENĂ
„CUM SE JEFUIEȘTE O BAN

CA" este titlul noii premiere, a- 
nunțată de Teatrul Mic pentru 
marți 23 martie, în regia lui Mi
hai Berechet.

— Care este mobilul transferu
lui temporar de pe scena Națio
nalului ?

— Am acceptat pur și simplu 
Invitația de a monta piesa lui 
Samy Fayad, premiză a unui 
spectacol de un incontestabil suc
ces cred eu, cu care acum cîțiva 
ani Compania „Pepino de Filippo" 
a obținut premiul național pen
tru cel mai bun spectacol al a- 
nului. Autorul, S. Fayad — di
rectorul secției teatrale de la Ra- 
dio-televiziunea napolitană — 
mărturisește că ideea textului i-a 
fost sugerată de un film ameri
can polițist, imaginîndu-și apoi 
cum ar arăta o spargere de ban
că făcută de o familie napolitană 
din acea categorie socială pe care 
o numim lumpen-proletariat. 
Piesa a fost aplaudată în Italia, 
Portugalia, Spania, Franța.

— Ne putețd vorbi despre mo

SEMICENTENAR

LA CLUJ S-AU INAU
GURAT „ZILELE TEA- 
TRULUI ROMÂNESC"(Prin telefon)Afișele teatrale ue pe străzile clujene s-au înnoit și s-au înmulțit în mod evident pentru toți iubitorii de teatru ai orașului ; zilnic publicul clujean urmărește aoeste afișe, care anunță de fiecare dată alt spectacol și o nouă competiție între cinci teatre ardelene, participante la „Concursul național de creație dramatică și interpretare teatrală'‘.Anul acesta, dramaturgii, oamenii de teatru, regizorii, actorii din toată țara întîmpină semicentenarul partidului printr-o întrecere de prestigiu care va a- testa cea mai valoroasă creație dramatică originală și cel mai bun spectacol cu o piesă românească. Participarea extrem de largă — de fapt unanimă prin numărul total al instituțiilor noastre dramatice — a determinat împărțirea concursului în două etape selective : „Zilele teatrului românesc*1 cînd 43 de teatre se întîlnesc la Iași, Cluj, Craiova, Timișoara și „Decada dramaturgiei originale" în cadrul căreia cele mai reprezentative piese și spectacole alese de aoeste mari centre vor fi întrunite în Capitală pentru faza finală. In acest concurs, la a cărei realizare de valoare și încununare de prestigiu contribuie toți slujitorii Thaliei, se vor prezenta piese noi și, în mod c- Dligatoriu, spectacolele realizate exclusiv în actuala stagiune.Realizarea spectacolelor reprezintă, firește, viziuni regizorale și interpretări diferite, prilej de confruntare valorică chiar pentru aomponenții colectivelor teatrale aflate în concurs. De pildă, în prima seară, joi, la Teatrul Național din Cluj s-a jucat piesa „Pisica în noaptea anului nou" de D. R. Popescu; deși spectacolul n-a prezentat adevărata marcă a Teatrului de Stat din Tg. Mureș, punerea în scenă și jocul actorilor vor constitui un element comparativ prin reprezentația cu aceeași piesă a Naționalului clujean. în afara a- cestei unice repetări de repertoriu, aici, la Cluj, restul pieselor poartă oaracteristica unei largi și interesante tematici, capabile să înfățișeze un trecut glorios de luptă al poporului nostru și in mod egal al spiritualității mereu perfectibile în evoluția conștiinței socialiste.Varietatea lucrărilor dramatice va face, firește, dificilă opțiunea juriului care va trebui in rius să hotărască și asupra rea- izării lor spectaculare, lucru deloc ușor, ținînd seama de valoarea incontestabilă a teatrelor competitive. Fapt care explică componența largă și de certă calificare a comisiei, un atestat deci al imparțialității.

VIORICA TANASESCU

dalitatea comică adoptată în rea
lizarea montării ?

— Spectacolul are o atmosferă 
asemănătoare cu cea a comediilor 
filmelor neorealiste italiene, cu 
caractere pregnante, cu înălțimi 
de temperament specific napolita
ne. Cît privește modalitatea co
mică, am căutat să realizez un 
echilibru stabil între comicul de

caracter și elementul de farsă, 
situațiile scenice frizînd uneori 
absurdul. Iar decorul are un voit 
caracter naturalist în concepția 
arhitectului Giulio Tincu.

Colaborarea cu Teatrul Mic, din 
colectivul căruia am ales inter- 
preții, sper să se dovedească rod
nică, cu atît mai mult cu cît dis
tribuția este alcătuită din actori 
de comedie prestigioși : Florin 
Vasiliu, Tudorel Popa, Tatiana Ie- 
kel, Arcadie Donos ; Olga Tudo- 
rache și Doina Tuțescu — două 
actrițe cunoscute de publicul nos

O paradă a model pentru tineri. Organizată special, găzduită de un local adecvat — Ateneul Tineretului și urmărită cu interes de un mare număr dintre viitorii beneficiari ai gamei de modele.Casa de mode București și-a inaugurat colecția cu un „prolog" : maestra emerită a modei, Georgeta Bucur, a împărtășit impresii culese dintr-o recentă în- tîlnire cu creatorii parizieni. Iată cîteva care vizează în mod special tineretul : fusta și bluza

au devenit elemente indispensabile în garderoba unei tinere fete. Șortul, fusta pantalon, pelerina de asemenea. Extremele, a- dică mini și maxi sînt definitiv detronate și socotite chiar acolo, în capitala Franței, de prost gust.Judecind după toaletele care ni s-au perindat apoi prin fața ochilor, tinerii noștri nu vor fi în nici un caz demodați sau dezavantajați : fuste evazate (se poartă carourile!) cu talia marcată puțin mai sus decît ne-am obișnuit, bluze uni sau în culori foarte vii pelerine elegante purtate cu o fustă pantalon, sau chiar cu un șort, compleuri pentru dimineață din tricot, stofă sau chiar antilopă lucrate cu un bun gust desăvîrșit. Pentru serile răcoroase : șaluri cu franjuri lungi, care dau o notă de eleganță fetelor, aocentuînd totodată suplețea siluetelor. Iar pentru partenerii Io1*, pardesie cu revere foarte largi, sacouri fan- tezi, cămăși în culori contrastante cu cele ale costumului.Varietatea modelelor, linia lor

tru mai mult din dramele clasi
ce sau contemporane —- vor pu
tea fi urmărite într-o nouă ipos
tază a gamei interpretative remar
cabile cu care sînt înzestrate. în 
spectacol mai apar Rodica Man- 
dache și un alt tînăr interpret, 
Marin Benea, student 'la I.A.T.C. 
anul II, clasa prof. Gh. Dem Lo- 
ghin.

PLASTICĂ
„O GEOMETRIE PLASTICĂ 

UMANIZATĂ"

Sala „Orizont" va găzdui în- 
.cepînd cu miercuri 24 martie, ex
poziția sculptorului Grigorie Mi- 
nea. Absolvent al Institutului de 
Arte Plastice în 1964, Grigorie 
Minea a participat la toate ex

elegantă a plăcut tineretului din sală care a oferit creatorilor casei de mode satisfacția de a-și vedea apreciate eforturile și fantezia.

pozițiile bienale șl regionale ; în 
1967 — expoziție personală la Sala 
Informația; în 1968 — expoziție de 
grup la Sala Magheru (actuala 
,,Simeza“); iar în 1970 a fost pre
zent la expoziția țărilor socialiste 
pe tema păcii de la Varșovia.

Lucrările cioplite în piatră, u- 
nele colorate, altele patinate 
(„Maternitate", „Pasărea albas

tră", „Victoria**,- „Tors**), așa cum 
declară însuși sculptorul Minea 
„pornesc de la o realitate con
cretă san de la stări afective ridi
cate la valoare de simbol. Trans
figurarea însă, nu atinge nicioda
tă ultimele limite, privitorul pu
țind recunoaște volume reale, al
teori logica sentimentului care a 
generat opera".

Criticul de artă Ion Frunzettl îl 
apreciază pe Grigorie Minea ca 
pe unul dintre tinerii sculptori 
care are multe de spus pe româ
nește, spațiului rece, spațiului ab-

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Patria (orele 10; 16; 20), Luceafă
rul (orele 8; 12; 16; 20), București 
(orele 8,15; 12; 16; 20), Favorit 
(orele 10; 15,45; 19,45).

LOS TARANTOS : rulează la 
Victoria (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21).

PREȚUL PUTERII ; rulează la 
Festival (orele 7,45; 10; 12,30;
14,45; 17,45; 19,45; 22).

SECRETUL DE LA SANTA 
VITTORIA : rulează la Capitol 
(orele 8; 10,45; 13,15; 16; 18,45;
21.15) .

ELIBERAREA i rulează la Lu
mina (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Bucegi (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30), Volga (orele 9,15; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Mio
rița (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Central (orele 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30), Grivlța (orele 9; 12; 
16; 19,30), Aurora (orele 9,30; 12,30; 
16; 19).

MEXIC ’70 : rulează la Fero
viar (orele 20,45).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Excelsior 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

ÎNGERII NEGRI : rulează la în
frățirea (orele 16,20), Floreasca 
(orele 15,30; 19).

ÎNCEPUTUL : rulează la Bu- 
zești (ora 20,15).

FEMEIA SA SE TEAMA DE 
BĂRBAT : rulează la Buzești 
(orele 15.30; 18).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare), Giuleștl (orele 
15,30; 18; 20,15), Arta (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 18; 20,15).

„Z“ ; rulează la Unirea (orele 
15,30; 18; 20.30).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15) .

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Crîngașl (orele 15,30; 
18; 20,15).

STRĂINII : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45: 20).

STRADA LĂTURALNICĂ : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

LOKIS : rulează la Viitorul 
(ora 20,15).

BLOW-UP : rulează la Viitorul 
(orele 15,45; 18).

CINTECELE MĂRII : rulează la 
Moșilor (orele 15; 17; 19; 20,15), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

VAGABONDUL • rulează Ia Cos
mos (orele 9; 12,15: 15,30; 19,30).

UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează la Tomls (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

GENOVEVA DE BRABANT I 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18: 20,15).

INCINERATORUL : rulează la 
Vltan (ora 20,15).

IN UMBRA COLTULUI i rulează 
la Vltan (orele 15,30; 18).

CINCI PENTRU INFERN : ru. 
lează la Rahova (orele 15,30; 18;
20,15).

INTILNIREA ; rulează la Laro- 
met (orele 15,30: 17.30; 19,30).

FRUMOASA VARVARA : rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9,so
le.45 în continuare: Program de 

stract, spațiulul-capacltate-de-a- 
cuprinde, și încă are ce să-1 spu
nă nu ca să nu tacă, ci ca să-1 
facă să cînte.

La galeria „Amfora" va avea 
loc marți, 23 martie, vernisajul 
expoziției pictorului Victor Ti- 
mofte.

MEDEEA IONESCU

PORTATIV
CU DIRIJORUL MIRCEA 

CRISTESCU DESPRE 
CONCERTUL FILARMONICII

— Ce ne puteți spune despre 
programul pe care-1 dirijați săp- 
tămîna viitoare ?

— Am fixat drept piesă de de

Inna Ciurikova în filmul „Înce
putul".

filme documentare (orele 18,45; 
20,45).

SALARIUL GROAZEI : rulea- 
la Cinemateca — Union (orele 9), 
CURG APELE TURBURI (orele 
10,30; 12,30; 14,30), TRENUL FAN
TOMĂ (orele 16,30; 18,45), CĂLĂ
TORIE IN ITALIA (orele 21).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Feroviar (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19).

ZORBA GRECUL ! rulează la 
Gloria (orele 9,15; 12; 15; 17,45; 
20,30).

SlMBĂTĂ, 20 MARTIE 1971

Opera Română : LUCIA DE 
LAMMERMOOR — ora 19,30; Tea
trul de Operetă : LOGODNICUL 
DIN LUNA — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) ; CAMERA DE ALĂ
TURI — ora 20; (Sala Studio) : 
TRAVESTI — ora 20; Teatrul de 
Comedie : DISPARIȚIA LUI
GALY GAY — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : UN TRAMVAI NU
MIT DORINȚĂ — ora 20; (Sala 
Studio) : ACEȘTI NEBUNI FĂ
ȚARNICI — ora 20 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : LA GRĂ
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30; (Ca
lea Victoriei) : SONATUL LUNII
— ora 19,30; Teatrul ,,C. I. Notta- 
ra“ (B-dul Magheru) : ȘI EU AM 
FOST IN ARCADIA — ora 19,30; 
(Sala Studio): SUS PE ACOPE
RIȘ... IN SAC — ora 20; Teatrul 
Giuleștl : NUNTA LUI FIGARO
— ora 19,30; Studioul I.A.T.C. : 
CARAGIALE... DAR NU TEATRU
— ora 20; Teatrul Evreiesc de 

but cele „Trei piese pentru or
chestră de coarde" de Constantin 
Silvestri, unul dintre compozito
rii mei predilecți...

— Prin ce vă atrag cele „Trei 
piese..."

— Prin farmecul scriiturii, prin 
perfecta adaptare la posibilitățile 
de expresie și colorit ale forma
ției de coarde...

—’ Ce alte lucrări vom mai în- 
tîlnl în program ?

— Primul concert de Llszt — 
solist francezul Andr6 Gorog — 
și Simfonia a 4-a „Tragica" în 
ciclul simfoniilor de Schubert, 
inițiat pentru această stagiune.

★
în Studioul de pe strada Nufe

rilor, la pupitrul Orchestrei Sim
fonice a Radioteleviziunii, Iosif 
Conta ne prezintă un al doilea 
concert simfonic extraordinar,, a- 
vînd de astădată în program 
„Mlssa încoronării" de Mozart și 
Simfonia „Patetica" de Ceai- 
kovski.

Din agenda simfonică a săptă- 
mînii mai semnalăm recitalurile 
pianistei Silvia Vasilescu și vio
loncelistului Valentin Hîrsu în 
cadrul ciclului „Tineri interpret! 
pe scenele Filarmonicii".

I. S.

Stat : PE PLACUL TUTUROR — 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Calea Victoriei) : NOCTURN III 
— ora 21,30; (Str. Academiei) : 
AMNARUL — ora 17; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : SE CAUTĂ UN MIN
CINOS — ora 19,30; (La Sala Pa
latului) : REVISTA LA VOLAN — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Creangă": 
PINOCCHIO — ora 16; Circul Glo
bus : CIRCUS EXPRES — ora 
19,30. '

SlMBĂTĂ, 20 MARTIE 1971 
PROGRAMUL I

0 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germană o 
18,10 Publicitate • 18,15 Bună 
seara, fete! Bună seara, băieți ! a 
19,15 Publicitate o 19,20 1001 6e 
seri — emisiune pentru cei mici 
• 19,30 Telejurnalul de seară a> 
20,00 50 de ani în 50 de evocă. 1. 
Anul 1926 • 20,10 Tele-enciclope- 
dia 0 21,00 Interpretul preferat : 
Mihaela Mihal 0 21,15 Film se
rial : „Incoruptibilii". Episodul 
„Gustul ananasului" 0 22,05 Ro
manțe șl cîntece de petrecere. 
Cîntă : Mia Barbu, George Haz- 
gan, Ilinca Nițuiescu, Mariana Bă- 
doiu; la acordeon Marcel Budală; 
Acompaniază o formație Instru
mentală condusă de Ionel Budlș- 
teanu 0 22,35 Telejurnalul de 
noapte • 22,45 Box : România —< 
Danemarca 0 23,30 închiderea e- 
misiunii programului I.

PROGRAMUL II .

020,60 La fîntnia dorului 0 20,38 
Itinerar plastic ieșean 0 20,45 Sea
ra melomanului. Mic ghid al 
Simfoniei (I). Pagini celebre din 
simfonia de Vivaldi, Haydn, Mo
zart 0 21,30 Buletin de știri. 
Sport 0 21,40 Recital Violetta 
Willas. Program muzical-coregra- 
fic realizat de televiziunea polo
neză 0 22,05 Publicitate 0 22,15 
Reportaj pe glob 0 22,30 Film se
rial : „Aghiotantul excelenței
sale" (VII) 0 23,15 închiderea emi
siunii programului II.

DUMINICĂ, 21 MARTIE 1971 
PROGRAMUL I

0 9,00 Matineu pentru copil 0' 
10,00 Viața satului 0 11,30 Amfi
teatru muzical. Bela Bartok 0 
12 00 De strajă patriei 0 12,30 în 
reluare, Ia cererea telespectatori
lor. Momente din baletul „Romeo 
și Julleta" de Prokofiev 0 13,15 
Fotbal : Progresul — U.T.A. (Di
vizia Națională A). Transmisiune 
directă de Ia Stadionul Republi
cii 0 15,00 Emisiune în limba ma
ghiară 0 16,30 Studioul „N" 0 
18,00 Cîntare patriei 0 19,20 1001
de seri 0 19,30 Telejurnalul de 
seară 0 20,00 50 de ani în 50 de 
evocări. Anul 1927 0 20,10 Muzică 
populară 0 20,30 Film artistic : 
Cu ochii legați — premieră pe 
țară 0 22,10 Reportaj TV. — Fla
căra tînără 0 22,30 Telejurnalul 
de noapte 0 22,40 Duminica spor
tivă.

PROGRAMUL II

0 20,00 Reîntîlntre cu person c- 
je îndrăgite de copii « 20,30 S'-- 
giune lirică TV. — „Giamgiii d'n 
Toledo" de Tiberlu Olah 0 2’ '-"a 
Buletin de știri 0 21.20 Carr-t 
bucureștean 0 21.30 Actualii'ți 
literare 0 21,55 Reluarea serialu
lui de sîmbătă seara.

• •••••••••• ••

(Urmare din pag. I)ganizatorice adoptate de C.C. al P.C.R. pentru perfectionarea organizării și oonducerii vieții sociale, pentru atragerea maselor largi de oameni ai muncii la rezolvarea tuturor problemelor pe care le ridică construirea societății socialiste. Tezele pentru congresul sindicatelor, Proiectul de statut țin seama de realitățile actuale din țara noastră, de faptul că, astăzi clasa muncitoare este clasa conducătoare a societății și că, în dubla calitate a acesteia de proprietară a mijloacelor de producție și principală forță productivă a societății, îi revin răspunderi deosebite în dezvoltarea prezentă și de perspectivă a tării.Participarea tot mai intensă și activă a sindicatelor la conducerea societății constituie o expresie a democratismului profund ai orînduirii noastre, o formă de conducere colectivă a activității economice și social- culturale, creează noi condiții pentru afirmarea gîndirii și acțiunii conștiente a tuturor sa- lariaților. Oamenii muncii, făuritori ai tuturor valorilor materiale și spirituale sînt direct interesați în dezvoltarea economiei, în sporirea avuției naționale și, pe această bază, în ridicarea propriului lor nivel de trai. Pe aceea, sarcina fundamenta. i a sindicatelor o constituie participarea activă la dezvoltarea forțelor de producție, la elaborarea și înfăptuirea planurilor de stat anuale și de perspectivă, la stabilirea și realizarea tuturor măsurilor de creștere a economiei naționale.In stadiul actual de dezvoltare socialistă a patriei noastre, sindicatele reprezintă cadrul organizat de manifestare a democrației muncitorești, de dezbatere cu clasa muncitoare și ceilalți salariați a hotăririlor de 

partid și de stat privind dezvoltarea economică și social-cul- turală a țării, de consultare a maselor în vederea elaborării măsurilor optime pentru realizarea sarcinilor de producție, creșterea avuției naționale și, pe această bază, îmbunătățirea condițiilor de viată și de muncă a salariaților.Aoeste probleme au constituit obiectul unor ample și profunde dezbateri în cadrul Conferinței Uniunii Sindicatelor din întreprinderile industriei miniere, geologiei și energiei electrice, dezbateri de natură să precizeze cu exactitate sarcinile, drepturile și îndatoririle sala- riatilor din acest domeniu de activitate, rolul, pe care sindicatele îl au de îndeplinit ca forum larg al oamenilor muncii. Trebuie să menționez că, lucrările conferinței s-au desfășurat în spiritul unui larg democratism, al atașamentului profund față de politica internă și externă a partidului. Conferința, în aceeași ordine de idei, a scos în evidență lipsurile care s-au manifestat în activitatea Comitetului Uniunii și a sindicatelor din ramură a adoptat în urma consultării și discuțiilor cu masa participanților, hotărîri privind munca de viitor, modalitățile ca acestea să fie traduse în viața de toate zilele fără nici un „coeficient" de toleranță, în vederea ridicării activității sindicatelor, cum se subliniază în Teze, pe o treaptă superior calitativă. Fără a intra în amănunte voi menționa cîteva din jaloanele importante ce vor directions activitatea sindicatelor de pe întreaga ramură, sub toate aspectele, a Comitetului Uniunii.Concret, în concordanță cu noile măsuri stabilite de conducerea partidului pentru democratizarea mai accentuată a organelor de conducere colectivă în economie, față de sar

cinile și răspunderile sporite cu care au fost investite sindicatele, de a participa cu drepturi depline în organele de conducere ale unităților economice și în colegiile ministeriale, conducerea uniunii va organiza întâlniri periodice cu colegiile MIMG și MEE pentru a asigura o fundamentare mai temeinică a unor decizii adoptate de organele executive de stat, pentru rezolvarea operativă a problemelor majore, caracteristice pe care le ridică activitatea tehnico-economică a ramurei. Legat de aceasta, Uniunea Sindicatelor. comitetul său, partici-
FORUM AL DEMOCRAȚIEI 

MUNCITOREȘTI
pînd activ, cum spuneam, la elaborarea și înfăptuirea planurilor anuale și de perspectivă ale ministerelor și centralelor industriale din ramura minieră, geologiei și energiei electrice, își exercită mandatul cu care organizațiile și sindicatele au investit-o, se află în miezul întregii activități. contribuie, cunoscind direct de la sursă toate aspectele producției, la gospodărirea și valorificarea mijloacelor de care dispun exploatările miniere și energetice, șantierele de construcții ale ramurei. Evident, această manifestare plenară a largului democratism. caracteristic vieții noastre sociale, este posibilă și realmente reală numai prin 

participarea sindicatelor, cum s-a arătat, la toate dezbaterile care privesc viata economică și socială a țării și, în cazul nostru, la nivel de uniune, numai prin îmbunătățirea legăturii cu reprezentanții salariaților și ai sindicatelor în organele de conducere colectivă, discuțiilor cu masa de salariați în vederea dezbaterii problemelor ce urmează a fi analizate în comitetul de direcție, înlesnindu-i-se, astfel, masei de salariați, posibilitatea de a participa în mod activ la luarea hotăririlor și deciziilor.Tot la acest capitol trebuie să 

subliniem că, participarea largă a muncitorilor la dezbaterea și elaborarea planului de dezvoltare a întreprinderilor, la analiza profundă a muncii conducerii întreprinderii implică întărirea răspunderii întregului colectiv la realizarea sarcinilor ce revin unităților. Pentru ca acest obiectiv major al activității sindicatelor din ramura noastră să fie atins, vom organiza adunări generale ale reprezentanților salariaților pe centrală care, prin analize și dezbateri, să asigure dezvoltarea democrației muncitorești. O altă sarcină de mare răspundere este aceea a îmbunătățirii în mod eficient a întrecerii socialiste, punîndu-se, cum s-a precizat la Consfătuire, 

un accent deosebit pe organizarea științifică a producției și a muncii, perfecționarea fluxului tehnologic — probleme de importanță deosebită în folosirea capacităților de producție, în obținerea unui randament maxim. In acest sens, în sectorul geologic, ne-am propus, depășirea sarcinilor de creștere a rezervelor, concomitent cu reducerea cheltuielilor de cercetare și exploatare geologică, -creșterea vitezelor de avansare în lucrările miniere și de foraj', reducerea consumurilor specifice și creșterea indicelui de folosire a instalațiilor ; în sectorul extrac

tiv — depășirea sarcinilor de plan la : extracția de cărbune cocsificabil, fier, cupru, plumb, zinc, a minereurilor nemetalice, creșterea vitezelor de avansare în abataje, pregătiri și deschideri, reducerea consumurilor specifice etc.După cum lesne se poate observa, întregul sistem de măsuri pe care le-am hotărît în conferința pe ramură, reliefează saltul calitativ pe care organizația de sindicat l-a făcut în activitatea sa.S-a dezbătut, de asemenea, cu toată responsabilitatea și s-au luat măsuri concrete privind dezvoltarea mișcării de masă pentru introducerea tehnicii noi, stimularea concretă a forțelor creatoare și potențialului teh

nico-științific al salariaților în vederea realizării unor inovații valoroase și de mare eficacitate economică. Pentru aceasta, organizațiile sindicale, Comitetul Uniunii se vor îngriji îndeaproape ca cele două ministere, centralele industriale, combinatele, trusturile și întreprinderile să asigure inovatorilor documentația și asistența tehnică necesară, să rezolve operativ propunerile de inovații, executarea prototipurilor, generalizarea inovațiilor aplicate, aplicarea legislației în vigoare.Un alt compartiment unde organizația de sindicat își va des

fășura activitatea la un nivel mult superior celui de pînă a- cum este acela al pregătirii cadrelor, aplicării întocmai a măsurilor de perfecționare a învă- țămintului profesional și tehnic, a cursurilor pentru calificare și ridicarea calificării lucrătorilor prin propuneri concrete și urmărind aplicarea lor riguroasă în practică.Un domeniu de activitate al organizațiilor sindicale cu multiple implicații este acela al problemelor sociale legate de condițiile de muncă și de viață ale salariaților. Astfel, una din sarcinile organizațiilor sindicale din ramura noastră va fi controlarea modului în care măsurile luate pentru realizarea o- bligațiilor de plan sînt în con

cordantă cu respectarea programului legal de lucru al fiecărui muncitor și, în special, al tinerilor și femeilor și cu normele corespunzătoare de securitate și protecție a muncii. Aici trebuie spus că, în cadrul conferinței, un accent deosebit s-a pus pe folosirea cu maximă eficiență a fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor de muncă, a funcționării optime a instalațiilor igienico-sanitare, a aeraju- lui, a mijloacelor de prevenire și combatere a bolilor profesionale. De asemenea, s-a stabilit ca organizațiile sindicale să a- corde o atenție deosebită elaborării contractelor colective, să îmbunătățească prevederile a- cestora, astfel îneît ele să corespundă condițiilor concrete ale fiecărei unități economice din ramură. Cum, de asemenea, s-a stabilit ca sindicatele să urmărească modul în care sînt asigurate condițiile de viață pe șantiere, Ia exploatările miniere, la centralele și stațiile electrice urmărind buna funcționare a cantinelor și căminelor muncitorești.Un alt aspect, nu mai puțin important și care a fost dezbătut cu toată responsabilitatea în a- dunările ' organizațiilor sindicale și la Conferința pe Uniune, a fost acela al dezvoltării conștiinței socialiste a fiecărui salariat pentru cultivarea unei atitudini înaintate față de muncă, educării tineretului, a fiecărui muncitor, maistru, tehnician, inginer și funcționar in respectarea cu strictețe a disciplinei în producție, folosirea din plin a timpului de lucru, combaterea manifestărilor de chiul, risipa de materiale etc.Trebuie menționată și atenția pe care Comitetul Uniunii, în colaborare cu ministerele, o va acorda modului în care consiliile de administrație și comitetele de direcție se preocupă de rezolvarea scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii, soluționa

rea litigiilor de muncă și a abaterilor disciplinare și să stabilească măsuri concrete și eficiente pentru eliminarea neajunsurilor, aceasta constituind încă o dovadă a grijii pe care organizația de sindicat o are în promovarea echității sociale, respectarea drepturilor ce se cuvin oamenilor muncii, respectarea prevederilor legislației referitoare la încadrarea salaria- ților, a elaborării și aplicării normelor de muncă, a sistemului premial și de sporuri etc. Pentru că, așa cum se subliniază în recentele documente, de partid și Teze, sindicatele, ca organizație de masă a salariaților, se preocupă de folosirea posibilităților create de orinduirea socialistă pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață a celor ce muncesc, luînd parte activă la elaborarea și aplicarea tuturor legilor și actelor normative care reglementează drepturile și obligațiile salariaților, militând pentru înfăptuirea legislației muncii, cu privire la salarizare, protecția muncii, ocrotirea sănătății, deservirea publică, pentru folosirea deplină a fondurilor alocate de stat în vederea construirii de locuințe, cantine, creșe și cămine.. Am amintit aici cîteva din sarcinile care revin organizației noastre sindicale, Comitetului Uniunii, o parte din hotărîrile luate pentru perfecționarea metodelor de lucru, pentru lărgirea cîmpului de activitate al organizației.Ferm angajate pentru a acționa pe linia hotăririlor luate, sindicatele din ramura noastră, al căror rol și atribuții de mare răspundere au crescut în toate domeniile, își vor afirma și mai puternic capacitatea politico- organizatorică, adueîndu-și astfel contribuția activă la creșterea forțelor de producție, la dez» voltarea rapidă a economiei naționale, la creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc.
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Participarea tinerilor 
nu este de la sine și un 
argument al manifestă* 
rii specificului tineresc

Că specificul tineresc nu-și poate afla premisa numai în simpla prezență a tinerilor ne-a fost confirmat încă <le la bun început.— Nu tot ceea ce întreprinde organizația U.T.C. — era de părere CONSTANTIN TANASE, secretar al comitetului organizației U.T.C. de la Șantierele navale Galați — este, în a- celași timp și tineresc. Specificul tineresc presupune, după cum cred eu, să respecți Împrejurările cărora te adresezi sau în cadrul cărora des- fășori acțiunile. Totul este important aici, nu numai participarea. Sîntem tineri șl în consecință exigențele noastre depind de virstă, de nivelul cunoștințelor, și, de ce nu. chiar de experiența de viață. In acest sens mi se pare că întotdeauna ar trebui să existe corespondențe precise între ceea ce dorim, ceea ce gindim, ceea ce facem sau sîntem chemați să facem.Așadar, specificul tineresc nu începe și nici nu se rezumă doar la argumentul vîrstei celor care semnează un convocator. Așa cum ne-au relevat și opiniile altor tineri el este rodul unui efort conștient din partea organizației, își află resortul declanșator încă in actul inițial de concepere a activității, în elaborarea programului organizației.— Prin natura ei — remarca DOREL IRIMIA de la Uzina de utilaje și piese de schimb din Suceava — vîrsta tinerilor a- trage după sine o nevoie de schimbare, de dinamism, de care ei sint perfect conștienți. Or, eu cred că organizația U.T.C. face prea puțin în direcția satisfacerii acestei nevoi deși, ea are largi repercusiuni asupra receptivității și interesului tinerilor pentru acțiunile la care sînt solicitați. în mod obișnuit, organizația omite din atenția ei o asemenea problemă. Ce alt argument mai convingător decît programele de activități care seamănă unul cu altul aproape ca două picături de apă cu toate că fiecare. încearcă, cel puțin în intenții, să se adreseze unei anume perioade de timp, își propune, tot în intenții, scopuri bine determinate. Această repetare obositoare aș îndrăzni s-o numesc sclerozare, îmbătrînire. Nu văd ce altceva ar putea fi mai contrar tinereții decît o activitate în cerc în care programele de activitate nu aduc nimic nou mulțumindu-se să repete ceea ce se știa încă înaintea elaborării lor.

confirme pe deplin capacitatea tînărului de a-și asuma la rîn- dul lui, deschis și curajos, răspunderi potrivit posibilităților, dorinței lui de afirmare. A- ceasta este sursa tinerescului în actul de concepere a activității. Ce se poate întâmpla în caz contrar ? Ne spune VIOREL LUCESCU de la U.R.A. Suceava.— Nu o- dată, organizația noastră s-a bucurat de bune a- precieri pentru rezultatele obținute în activitatea sa. Și nu greșesc afirmind că acțiunile cele mai reprezentative în a- ceastă privință sint cele de muncă voluntar-patriotică. La bilanțul înfăptuirilor din acest important capitol al programelor noastre de acțiune s-au ra-

pentru specificul tineresc al activității organizației U.T.C. Este limpede, că din moment ce întotdeauna ne-am depășit cu mult angajamentele, ele atunci cind au fost asumate, nu exprimau adevăratele posibilități de care dispun tinerii, nu erau adaptate capacităților de efort ale acestora. Fără îndoială, comitetul organizației a sesizat fenomenul. Cu toate acestea, el nu a acționat în consecință, cum era firesc. S-a persistat în continuare pe linia unor angajament’ minime din teama, cred, a eventualității . că creșterea angajamentelor, ar pune în pericol înfăptuirea lor. S-a. mizat de aceea pe ideea că este mai indicat un angajament de mică anvergură, care de la în-

Noutatea, varietatea 
mijloacelor, acțiunile 
practice îndrăznețe, căi 
concrete de afirmare a 
specificului tineresc

Importanța care se acordă, pe bună dreptate, conceperii activității rezultă și din faptul că însăși desfășurarea acțiunilor depinde în cel mai înalt grad de acest act capabil să amplifice sau să diminueze resorturile care animă contribuția fiecăruia la înfăptuirile preco-
(e inscanum specific 
tineresc in activitatea
organizațiilor l. T. C

portat de fiecare dată realizări de ordinul miilor de ore de muncă patriotică depuse de cei 500 de tineri, membri ai organizației. Chiar și simpla comparație cifrică între angajamentele asumate în acest domeniu și concretizarea lor este concludentă : de pildă, pe trimestrul III al anului trecut s-au realizat aproape 4 000 de ore deși angajamentul era doar de 770 ore muncă patriotică ; pe ultimul trimestru, tot în anul 1970, programul nostru prevedea 3 000 ore, în final fiind înregistrată o depășire, după cîte cunosc eu, de cîteva sute ; pe trimestrul în curs, deși se prevăd doar 400 ore, pină acum cifra a fost depășită de cîteva ori. Diferențele foarte mari apărute cu regularitate, între ceea ce ne propunem să întreprindem și ceea ce de fapt reușim să facem in activitatea noastră patriotică, ridică un semn de întrebare pe care încercarea de a-1 lămuri evidențiază o caracteristică definitorie

ceput să ofere siguranța îndeplinirii lui. decît un altul, mai mare, -dar care să solicite un efort mai serios. Acest mod de a înțelege lucrurile mi se pare, dacă vreți, netineresc. ~ / rea, o anume lipsă de curaj în asumarea angajamentelor, a responsabilităților, nu poate fi prezentă într-o activitate cu a- devărat tinerească. Eforturile tinerilor sint fără doar și poate în strinsă legătură cu angajamentele organizației. Acestea trebuie gindite astfel îneît să fie un real prilej de stimulare și fructificare la o cotă ascendentă a posibilităților de care dispunem. In acest punct, îndrăzneala nu se poate despărți de ceea ce vrem să înțelegem prin timbrul propriu unei activități animată de suflul tinereții. Cu atit mai necesar mi se pare acest lucru, cu cit, situația pe care am relatat-o, arată convingător că a da dovadă de curaj înseamnă să dai de realism.

Reține-

dovadă
★ ★

Concludentă în aceastănizate.direcție ni se pare părerea, susținută ' “DR1NO. elevă Ia Liceul din Brăila.— Nu trebuiecu cu se organizăm acțiuni atură este departe de a fi tinerească. Apelăm întotdeauna la modalitatea referatului, a conferinței, în care unul vorbește doctoral iar ceilalți îl ascultă pină cind se satură. Și așa mereu, de parcă n-am mai avea imaginație. Ni s-a prezentat un referat care se intitula „Tineretul in contextul societății moderne". Nu cuprindea nici o noutate. Aceleași afirmații vagi, moralizatoare, generale, pe care le-am auzit și cu alte prilejuri, însumate sub alte titluri. Raportarea 1 moment, ar fi. fost discuție pe aceeași să participăm toți,

de
netinerescul neinteresant, notonia mi rească. Noi roase

ARTEMIS DEN-
1nr.să confundăm ceea ce este plictisul. Mo- pare netine- i nume- căror struc-

la obiect, la t tinerească, o i temă la care să ne spu-
★

Prima condiție : 
programul de activități 
conceput în spirit 
tineresc

Este de la sine înțeles că programul de activități comportă semnificația unui act esențial de responsabilitate a organizației față de atingerea obiectivelor urmărite. Dar, fiecare element al conținutului, fiecare prevedere a acestuia trebuie să

— Printre formele folosite în, procesul educativ din organi
zațiile U.T.C. foarte frecvent sînt întâlnite unele pe care eu le-aș 
numi „lecții", fie că este vorba de conferințe, prelegeri sau 
simpozioane ne spunea tov. G. Pânzaru. La prima vedere ter
menul poate părea impropriu. El conține totuși un calificativ 
suficient de exact pentru calitatea unora dintre manifestările în 
speță. Am avut de foarte multe ori ocazia să-mi dau seama că 
atât în conținut cît și în felul în care se desfășoară, aceste ac
țiuni suferă de un rău pe care în pedagogie îl cunoaștem sub 
numele de didacticism. Este voroa de tendința celor care le 
susțin și le organizează de a se folosi de eie pentru „a da 
lecții" tinerilor. Personal eu nu interpretez acest fapt doar ca 
o simplă metodă de lucru greșită. Mai degrabă, situația pri
vește o anume optică asupra tinerilor, asupra cunoștințelor lor 
într-o problemă sau alta din cele care fac în mod obișnuit 
obiectul conferințelor sau prelegerilor în organizațiile U.T.C. Ea 
dovedește că cei care cad în acest păcat pornesc de la pre
misa că tinerii sînt prea puțin avizați asupra problemelor su
puse atenției lor pentru a merita și un tratament corespunzător. 
Aș sublinia totodată și un alt aspect. Practicarea stilului didac
ticist nu ține seama de faptul că foarte mulți tineri sînt ia 
o vîrstă care implică o reconsiderare foarte serioasă a mijloa
celor folosite pentru educarea lor. Mă gîndesc, în special la 
cei care au trecut de 20 de an.i și care, lucru verificat din punct 
de vedere pedagogic și psihologic, refuză pe bună dreptate 
această manieră de a li se face educație. Aprecierea este va-

(Urmare din pag. I)

importanță aici, pe pământ, ca Șt 
acolo, sus, in cabina macaralei.

__  Nu toate, îmi spune el tără
gănat. O zi în care nu vorbesc 
cu nimeni, îmi zic că nici nu mai 
ai nevoie de cuvinte, treaba se 
face și așa, pe tăcute. Am o gri
jă — betonul: să-l iau cu grijă, 
să-l așez cu grijă la picioarele 
oamenilor și nici o picătură din 
el să nu curgă. Un fir de beton 
fierbinte, peste un om, de la120 
de metri căzând, îl omoară. Și de 
asta am eu grijă o zi întreagă. 
Să meargă totul bine.

„Să meargă totul bine". Cuvin
tele nu mai pot stârni romantis- 
me. Să meargă totul bine — nu 
mai este o performanță. Sau este 
una atît de adevărată, incit ne-am 
obișnuit cu ea. Un șofer, Hama- 
giu Nicolae, stă pe șantiere de 
vreo 7 ani, el are 27 de ani,. a 
tot dus betonul pe valea Bistriței 
și aici, pe valea Uzului, și-mi 
zice, că o să mai stea, a- 
poi, pe Valea Buzăului, că 
s-o duce, la alt baraj. Te obiș
nuiești cu oamenii, recunoaște, 
muncești cit șapte — și zău aș 
mai munci în plus — ai putere, 
cîștigi bine... Aici și banul mun
cit de tine e de două ori mai 
bun...

Acolo, sus, într-un capăt de 
pilon, fumegă betonul, abia aud 
vibratoarele frămîntîndu-l, îi 
vorbesc inginerului șef Cornel An
drei despre procesul „de coa
cere", de buceardare, mă laud cu 
o întreagă terminologie tehnică 
învățată pe șantiere. El, ingine
rul șef, are 31 de ant, eu cred că 
mai puțin,- dar poate funcția îl 
obligă la maturitatea vîrstei... îmi 
explică de ce se zăgăzuiește acest

nebăgat în seamă izvor al Uzului. 
Lacul de acumulare care se va 
naște aici cu o capacitate de 90 
milioane m.c. de apă, va alimen
ta cu apă potabilă și industrială 
Platforma Tretușului. îmi explică 
sistemul de construcție, unic în 
țară și printre cele mai bune din 
lume. „Sistemul ciupercă cu con- 
traforți", notez eu în carnet... Lu
crează pe șantier peste 1 200 de 
oameni, tineri. Sînt mulți, da, iar 
el este foarte mulțumit cum

pre timp, timpul care înghite 
anii, tinerețea, despre sacrificiul 
de a suporta, aici, în singurătatea 
unui șantier, trecerea lui... Dar 
nu e patetic, spune adevărurile 
fără sublinieri, recunoaște apoi ce 
formidabil este, totuși, sentimen
tul împlinirii, sentimentul că lași 
ceva în urmă; de pildă, acest 
colos de beton, acest monument 
fără semnături.

—• Uneori votam să plec, să 
plec și să nu mai văd șantier,

PENTRU CA TOTUL

SĂ MEARGĂ BINE...

muncesc tinerii, învață repede și 
sînt niște adevărați oameni de 
șantier...

11 opresc pentru aceste ultime 
cuvinte. Expresia „om de șan
tier" circulă frecvent, vor s-o 
umanizeze, s-o personifice, prin 
sine însuși... Înțeleg că „om de 
șantier" poate fi, ca și „om de 
litere" sau „om de artă", o cali
tate intrinsecă, o valoare, o pla
sare într-un univers aparte... In
ginerul Cornel Andrei nu începe 
prin a-și face biografia, cu toate 
că știu că din prima zi a deschi
derii lucrărilor se află aici, la 
Poiana Uzului. Îmi vorbește des

poaie n-ar trebui să vă spun asta, 
dar după trei zile reveneam. 
Chiar în concediile pe Valea 
Prahovei sau Ta mare mă apuca 
un dor de munca mea de aici, 
de oameni... Răul durează puțin, 
poate uneori e firesc, oboseală, 
tracasare... Știu, sint un om de 
șantier, nu mă mai pot desprinde 
de viața asta dură, adevărată, am 
o meserie de constructor, nu pot 
face altceva decât să construiesc... 
Și trebuie să văd, să simt ceea 
ce construiesc...

Așa și oamenii ceilalți, continuă 
el, mai ales tinerii; se naște în 
ei, după puțină vreme de la ve

nem fiecare punctul de vedere, de asemenea, pentru că dezbaterea este tinerească. Se anunță o serată literară și nu vine nimeni. De ce ? Pentru că cei mai mulți au aflat din vreme că sursele de informare sint ale manualelor noastre, că își consumă timpul fără să capete nimic în schimb, pentru că se uită că setea de nou este specifică tinerilor, prin excelență oameni curioși, avizi să afle cit mai multe, să știe, să cunoască. dacă se poate, totul.— Este uȘor de sesizat — remarca în contextul aceleiași idei ALEXANDRU VORNICU. prini-secretar al Comitetului municipal Suceava al U.T.C., că activitățile întreprinse de organizațiile U.T.C. se împart în două categorii : unele practice, tice. fapt, țele, alta, organizație, măsura în ganizate și
altele, le-aș spune, teore- Acestea din urmă sînt, de simpozioanele, conferin- adunările pe o temă sau inițiate curent de orice . Utilitatea lor, în în care sînt bine or- solicitate de tineri este în afara discuției. Un factor care determină eficiența lor este și acesta : nu o dată în activitatea unor organizații U.T.C. aceste activități teoretice sînt excesiv reprezentate in detrimentul celor practice. Se face astfel mai multă teorie și. mai puțină practică. După mea tinerii sînt mult clinați spre acțiunile care le solicită efectiv Excesul de teorie pe practicii mi se pare că nu reflectă și nici nu exprimă așa cum se cuvine, nota tinerească a activității unor uteciști. Este necesar ca cele două aspecte să se afle cel puțin echilibrat cuprinse în activitatea organizațiilor U.T.C. dacă nu cumva este chiar mai bine să se acorde întâietate efortului practic, mult mai apropiat de ceea ce de obicei înțelegem prin tinerețe.Comentând. la solicitarea noastră, opiniile tinerilor în legătură cu definirea și formele de manifestare practică a specificului tineresc, tovarășa GICA PÎNZARU, profesoară la Liceul „Ștefan cel Mare" din Suceava releva multiplele aspecte de pedagogie și psihologie pe care le evocă aceste opinii și cărora trebuie să li se acorde maximum de atenție în orice proces educativ, deci și în acela desfășurat de organizațiile U.T.C. Credem că aprecierile sale pol servi. în același timp, drept concluzii investigațiilor noastre.

părerea mai în- practice, energia, seama

★

labilă pînă și pentru cei aflați sub această vîrstă. Didacticismul 
este netineresc, cel puțin pentru că îi obișnuiești pe tineri cu 
un climat de lucru în care efortul lor este redus la asimi- ' 

larea pasivă a unor cunoștințe, forța lor de participare activă, 
creatoare, negăsindu-și prilejul de a se exprima și valorifica. 
Există, desigur, o psihologie a tinerescului. întrebarea pe care 
trebuie să ne-o punem mai des este dacă activitățile pe care le 
desfășoară organizațiile U.T.C. respectă psihologia la care ne 
referim. Se pare că, de multe ori, nu. Ceea ce acceptăm în 
principiu ca tineresc, mișcarea, dinamismul, se află cîteodată 
în contradicție cu un anumit fel de viață al tinerilor, pe care 
îl încurajăm. Acceptăm, ne împăcăm cu ideea sedentarismului, 
îi obișnuim pe tineri cu un mod de viață impropriu vîrstei lor, 
posibilităților largi ale acestei vîrste. Mi s-a întâmplat să văd 
tineri fugind din fața unei ferestre deschise afirmîn.d că o fac 
ca să nu răcească din cauza curentului. Nu este, după părerea 
mea, cazul să rîdem său să ridicăm din umeri cu indiferență. 
Sacrificăm treptat trăsături ale tinerescului, să zicem petrecerea 
timpului liber în mod activ, în plină natură, indiferent de ano
timp, unor comodități de tot felul. Aceasta creează o psihologie 
netinerească. Patinajul, jocurile, întrecerile altetice, înotul, 
excursia fără autocar etc., iată cîteva mijloace care, folosite 
pe larg, mi se par de natură să repună în drepturile sale 
depline psihologia tinerescului.

Anchetă realizată de TRAIAN GÎNJU

nirea pe șantier, bucuria de a 
vedea cu ochii lor orele și zilele 
și lunile de muncă materializate, 
concretizate în acest colos de 
beton... Și o dată cu bucuria, le
gătura aceea secretă, ciudată în
tre oameni și șantier, cu ce are el 
bun și rău, cu îndîrjirea zilelor, 
mereu crescînd o dorință și grijă 
ca totul să meargă bine : munca, 
viața, utilajele, oamenii — Construcția.

— E o aventură o astfel de 
viață ? îl întreb.

— Nu știu, poate este, privită 
din afară. Dar iată, de exemplu, 
colectivul șantierului s-a angajat 
să predea barajul, construit, cu 
un an înainte de termen... Totul 
a fost calculat precis, forță de 
munbă, putere de muncă, con
centrare...

Un an. Un an înainte de ter
men înseamnă 365 de zile mai 
puțin. Mai repede. Mai repede nu 
pentru liniște, nu pentru comodi
tatea și civilizația unui oraș, ci 
pentru începerea unui alt șantier, 
în altă parte, care-i așteaptă pe 
acești „oameni de șantier" cu 
marea lor dorință ca totul să 
meargă bine...

Intr-o seară (Ie sîmbătă, asist la 
o reuniune organizată de comite
tul U.T.C. al șantierului. Dansea
ză tinerii, fetele au venit din 
Dărmănești și satele din jur, toți 
se cunosc ca într-o familie. Nu-i 
mai întreb nimic, îi privesc, des- 
coperindu-i în aceste haine de 
sărbătoare, mai stingheri și mai 
timizi decît acolo, lingă baraj, în 
hainele de lucru, cu gesturile de 
lucru, aceiași oameni, dar acolo 
mai siguri pe ei și mai îndrăzneți, 
cu vorbe mai aproape de ei, mai 
ale lor, cu reacții mai adevărate. 
Căci, mă gîndesc, acolo, barajul 
închis între doi umeri de munte, 
este marele lor adevăr, marele 
adevăr pe oare-l lasă în urma lor, 
trăind. Trăind numai și numai pentru ca totul să meargă bine.

La Combinatul de prelucrare a lemnului

Câmpeni, după debutul industrial

Sint create condi
fii pentru o activi
tate productivă

norm . â ?La Cîmpeni, în inima Munților Apuseni, cu cîteva luni în urmă a intrat în funcțiune un combinat de prelucrare a lemnului. Bilanțul întocmit la sfîr- șitul anului trecut specifica faptul că indicatorul producției globale la Fabrica de cherestea a fost realizat în proporție de 103,4 la sută, iar la Fabrica de mobilă — 92,3 la sută. Detaliind încă, notăm că producția marfă la Fabrica de cherestea a fost îndeplinită (105 la sută) însă la Fabrica de mobilă, abia s-a atins 73,1 la sută. Pentru a ne menține in limitele unei perfecte obiectivități, spicuim cîteva fraze din chiar darea de seamă a conducerii întreprinderii prezentată în cadrul adunării cu salariații pentru dezbaterea cifrelor de plan, fraze care pun în lumină unele cauze ale nein- deplinirilor înregistrate :„Atît la Fabrica de mobilă cit și la Fabrica de cherestea, nu a fost bine înțeleasă, de către întreg personalul, importanta realizării ritmice a planului de producție, aceasta comportind mari riscuri din cauza ritmului de producție pompieristic dinspre sfirșitul lunii sau trimestrului'.„Trebuie arătat că la Fabrica de mobilă, deși sînt puțini maiștri. nu toți înțeleg să contribuie din plin și din proprie inițiativă la urmărirea și realizarea problemelor de serviciu".„...O deficiență mare constă în urmărirea continuă a graficelor de producție pe sectoare, corelarea făcîndu-se sporadic ceea ce duce la situații cu totul inadmisibile, cind la montaj nu se pot asambla produse din

Aici începe drumul prelucrării industriale a buștenilor.cauză că lipsesc unele reaere ce au rămas pe flux, în schimb alte repere care nu sînt necesare pentru moment se execută în continuare".Ne oprim aici. Menționăm însă că trei sferturi din această dare de seamă, din care am citat, e alcătuită din asemenea fraze. Ea este, fără îndoială, o dezvăluire curajoasă a lipsurilor existente, o încercare de rezolvare a numeroaselor probleme ridicate în cele cîteva luni de producție la C.P.L. Cîmpeni. Cunoscind faptul că această întreprindere a intrat de curînd în funcțiune, că zona respectivă asigurarea cadre calificate e dificilă.ne așteptam nici noi ca totul să funcționeze perfect. Aici muncește un colectiv tinăr, foarte
in cu nu

In absența electrocarelor, acești 
forțele pentru înlocuirea unui...

Absențe nemotivate
(Urmare din pag. I)

tea situației de la județ devine 
deja îndoielnică) cînd intrăm în 
amănunte constatăm că opt sînt 
încă defecte și că trei din ele 
nici nu au șansa de a pătrunde 
în curând în ateliere. S.M.A. Blaj 
din care s-a dezarondat S.M.A. 
Jidvei, deși are obligația ca să re
pare toate tractoarele și mașinile 
noilor unități din raza vechii în
treprinderi pentru mecanizarea a- 
griculturii, în ultimul timp refu
ză categoric acest lucru. închide 
pur și simplu ușile celor pe care 
trebuie sa-i sprijine. Un tractor 
remorcat se întorcea, așa cum 
s-a dus, de la Blaj și în ziua 
raidului nostru.

— Ne-au spus că nu mai avem 
ce căuta la ei! ne relata tehni
cianul Mircea Groza, felul cum 
au fost primiți.

Ce va face în acest caz S.M.A. 
Jidvei ? Va mai fi ea în măsură 
să intre în brazdă la timp cu 
tractoarele în perfectă stare de 
funcționare ? Este de neînțeles 
cum și acum în ceasul 
sprezecelea, la aproape o 
la depășirea termenului 
cat pentru reparații, se 
o astfel de situație.

Acestui neajuns, acum în prag 
de campanie, în județul Alba i 
se mai adaugă încă unul. Este 
vorba de felul cum sînt asigu
rate unitățile cu semințe. Prima 
apreciere a organelor agricole ju
dețene era că unitățile sînt apro
vizionate. Privite însă mai atenf 
lucrurile, se constată că apropia-

ta campanie găsește județul des
coperit cu jumătate din necesa
rul de semințe pentru trifoliene, 
cu însemnate cantități la sămân
ța de ceapă. Unități ca cea din 
Cenade, care se îngrijiseră să-și 
producă singure sămînța sint 
puse acum, de către Direcția ge
nerală agricolă în situația de a 
nu o mai avea. Preluată de A- 
grosem pentru descuscutare, să
mînța cooperativei din Cenade 
nu se mai știe pe unde este. De 
o lună de zile delegații coopera
tivei o tot caută la Alba Iulia, la 
Sebeș, la Orăștie dar nimeni nu 
știe nimic. Nu mai au nici din ce 
au avut...

oameni sînt nevoiți să-și unească 
electrocar-putere.tînăr, iar lipsa de experiență într-un fel sau altul, nu se poate să nu-și spună cuvîntul. Venind aici după ce cu cîteva zile înainte vizitasem C.E.I.L. Sighe- tul Marmației am fost ispitiți de o comparație. în Sighetul Marmației. unde unitatea economică vizitată ,.e mai în vîrstă", totul e așezat Ia locul său : fiecare capăt de scîndură e sortat și stivuit, fiecare reper lunecă pe flux fără nici o poticnire, în orice colț al întreprinderii se evidențiază legile simetriei, ale Cîmpeni. de fel de circulație în unele

al trei- 
lună de 
planifi- 
acceptă

★
Orele au de acum valoare ma

ximă pentru viitoarea producție 
agricolă. De aceea se impune a 
fi folosite cu randament maxim. 
Din zori și pînă seara tîrziu trac
toarele și celelalte mașini agrico
le se cer folosite în cîmp iar 
printr-o temeinică organizare a 
muncii, însemnând aproviziona
rea cu semințe, fertilizarea solu
lui, alcătuirea formațiilor de lu
cru, membrii cooperatori pot 
veni în sprijinul mecanizatorilor. 
Pe frontul recoltei tineretul 
își poate etala hărnicia. La fer
tilizări, la amenajările pentru iri
gații, în legumicultură, la ridi
carea digurilor de prevenirea 
inundațiilor, tinerii, sutele de ti
neri din fiecare localitate rurală 
a țării pot lucra în această pe
rioadă cînd solicitarea forței de 
muncă este încă mică la întreți

nerea culturilor.

armoniei. Aici. late împiedici de fel scinduri, unele căi de sînt impracticabile, __ ______ puncte atmosfera e ușor viciată. Și chiar poziția u- nor tineri muncitori în fața utilajelor se vede de la distanță că nu e cea mai corectă — de unde mișcările bruște. forțate, consum inutil de energie, alte cuvinte, experiența sumară încă este evidentă în sectoarele de producție ale C.P.L. Cîmpeni. In acest sens sîntem tentați să acordăm „circumstanțe atenuante" unor conducători ai procesului de producție.Și apoi, dacă la C. P. L. Cîmpeni, scîrțîie multe rotițe, experiența nu este singura. Stau în prim plan aprovizionarea cu totul necorespunzătoare și calitatea lucrărilor constructorului. întârzierea acestuia în finalizarea lor.— Acestea sînt cele două probleme după intrarea în funcțiune a combinatului pentru rezolvarea cărora am depus multe eforturi, ne declară tov. Trifan Lazea. Ele au o mare influență asupra banului mers al producției, asupta îndeplinirii planului și atingerii capacității proiectate.Nu am partițiile necesare, Moldovan vizionare, piese de schimb. La ora actuală nu-i complet nici măcar normativul minifti de abrazive (pe suport, pietre de polizare). Mai „ciupim" și noi de pe ici,

un Cu

primit încă toate re- pentru materialele ne declară tov Titus de la serviciul apro-Ne lipsesc unele

de pe colo, dar așa nu o vom putea duce mult. Fiindcă nu au fost perfectate contractele.Aproape toate frazele interlocutorului negație. I văr centrala mas datoare Combinatului lemnului din și acum sînt ______ _________materiale fără repartiție (pastă albă și roșie, hîrtie de șlefuit, stofă de mobilă) iar altele sînt contractate în cantități mult mai mici decît e necesar (13 000 kg. de poliester față de 24 000 kg. cît ar trebui). După citeva clipe. sîntem puși însă în derută. Directorul general al ~ tovarășul Ion Raulea, ră :— Din necesarul de ni se asigură prin cam 60 la sută. Restul îl procurăm noi, fie prin, relații. fie prin...Dar trebuie să ne oprim; fiindcă altfel ar trebui să dezvăluim un întreg sistem de relații bazat pe... lanțul slăbiciunilor. Dar și ceea ce am spus e de ajuns credem pentru a exemplifica ideea că sectorul de aprovizionare nu se prezintă la înălțimea sarcinilor sale. Și aici nu mai poate fi invocat motivul lipsei de experiență, ca în cazul pregătirii cadrelor. Și nici constructorului (I.C.M. Cluj, șantier Cimpia Turzii. lot Cimpeni) care a lăsat lucrări neterminate sau de o calitate îndoielnică nu i-a lipsit experiența.— Pentru o bună funcționare a fabricii de cherestea, ne declară tov. director general Ion Raulea, trebuie să se execute ritmic evacuarea produsului finit. De la 15 noiembrie 1970, evacuarea cherestelei trebuia efectuată cu electrocarele. E- lectrocarele ne-au sosit, dar nu aveam stație de încărcare a acumulatorilor. După foarte multe intervenții, această stație este însfîrșit terminată. Insă de la această stație pină la pista de evacuare a cherestelei, pentru a putea fi utilizate electrocarele. trebuia executată o cale de beton. Or, la această dată nici nu a început. Intre timp, evacuarea cherestelei se desfășoară manual, foarte greu, așa incit procesul de producția e serios stingherit.Am constatat și noi, pe viu, realitatea acestei „istorii1* e- vocate de tovarășul director. Am reținut pe peliculă și cîteva secvențe doveditoare. Și am convenit să nu ne mai referim pe larg și la chestiunea iluminatului de interior, lucrare terminată abia în ziua vizitei noastre (deși, acolo, la Cîmpeni, ' se lucrează în trei ture). La despărțire. tovarășul director Ion Raulea ne-a declarat că merge la ..o masă rotundă" cu constructorii, l-am urat și noi să fie într-adevăr fructuoasă și mai cu seamă ultima. Fiindcă e timpul, (era de mult), ca după aceste luni de tatonare, activitatea productivă la Combinatul de prelucrare a lemnului din Cîmpeni să se desfășoare în- tr-un ritm susținut, la nivelul sarcinilor, ca si acest tînăr colectiv de muncitori, maiștri șl ingineri să-și dovedească capacitatea. puterea de mobilizare. Intr-un asemenea context, și organizația U.T.C., nu demult constituită, e necesar să-și intre în atribuții cu mai mult curaj. Sint cerute aici acțiuni care să-i ajute pe tineri în ridicarea calificării, în respectarea disciplinei în producție. Se cer eforturi entuziaste, o activitate concretă, continuă, judicios orientată. Secretarul comitetului de partid constată că perioada de început a fost trecută cu bine.foarte mult și

inter-nostru încep cu o Se pare că intr-ade- industrială a ră- cu multe lucruri de prelucrare a Cimpeni. Fiindcă unele produse și

Centralei, ne decla-materiale repartiție

Dar interesează ce va ..urma.
I.
N. UDROIU

CHIRIC
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Anchetă internațională de CAROL ROMAN

RAGNARa Savantul Ragnar ■> Arthur Granit s-a ? născut în Finlanda A la 30 octombrie •> 1900. Provine din7 tr-o familie de pă- A durari.• > Studiile și le-a? făcut Ia Universita- A tea din Helsinki. ' Cercetător pasionat >> încă din anii tine- reții, și-a comple- ? tat cunoștințele ab- ,< solvind facultățile de psihologie expe- >$ rimentală, medicină >> și fiziologie. Aceste ? studii l-au ajutat ? să aprofundeze o X seamă de probleme X referitoare la pro-

GRANIT cesul vederii. în a- nul 1967 a primit „Premiul Nobel".Ragnar Granit a jucat un rol însemnat în viața științifică suedeză. între anii 1963—65 a fost președintele Academiei regale suedeze de știință. In prezent, predă la Universitatea din Stockholm.Printre de onoare primite se numără cordate de universitățile din Oxford, Stockholm, Paris, Bologna, Londra.
titlurilecele a-

Bunul renume se cere
întreținut ca o flacără

veșnic vie7
de RAGNAR GRANIT

■ ■■

Nioolae U„ județul Gorj : „încă din anul 1967 am 
rămas orfan de tată. După ce a murit tăticu am rămas 
împreună cu mămica si bunicii. Bunicul avea 84 de ani, 
iar bunica 27 ani (I). Intr-o zi, bunica a plecat la fratele 
lui tăticu pentru că acolo era o viață mai bună, erau doi 
oameni pe leafă. După aceea a plecat și bunicul, căci 
nu vroia să se despartă de soție. Eu am absolvit școala 
de 8 ani, iar apoi am intrat la o școală profesională. In 
vacanță, în noaptea de 3 spre 4 ianuarie, fiind în casă, 
m-am pomenit cu clanța ușii că se mișcă și ușa scîrțîie, 
atunci eu eram deștept și am așteptat să intre cineva pe 
ușă. Bineînțeles că m-am înfricoșat, apoi s-a sculat mă
mica și a pus zăvorul la ușă. A făcut focul și am aprins 
tămîie. In timpul acesta n-am mai auzit nimic. Am 
aprins o luminare yi am ieșit prin sală să văd ce este. 
Cînd am ajuns în colțul casei a sărit o pisică din pod. 
Apoi am intrat în cameră și m-am culcat. Prin sală nu 
se mai auzea nimic, dar în bucătărie se auzea numai 
zgomot. Nu am dormit toată noaptea. Dimineața am în
conjurat casa de trei ori cu tămîie și de atunci nu am 
mai auzit nimic. Acum îmi scrie mămica căci din nou 
se aud zgomote noaptea. De fapt, și înainte de asta, pe 
timpul verii, noaptea sărea cineva de pe pridvorul 
casei pe pardoseală și se ducea pînă în capătul celălalt 
al sălii. A sărit de 8—9 ori, pînă au cîntat cocoșii. 
Dumneavoastră ce credeți că a fost ? De fapt, eu de ce 
mă tem : că soacra lui unchiu-meu a spus că ne va 
aranja ea pe noi și ne-a trimis vorbă că face farmece cu 
dracu. Astă vară ne-a căzut porcul în fîntînă și fîntînă 
era destul de înaltă. Dumneavoastră ce îndrumări îmi 
dați ca să fac în așa fel să nu se mai întâmple aceste 
lucruri'".întîmplările misterioase care se petrec noaptea în casa dumneavoastră m-au pus și pe mine pe gînduri. Am stat și am studiat fenomenul împreună cu cîți- va specialiști în materie și am ajuns la următoarea concluzie : persoana care produce acele zgomote suspecte este ori pisica pe care ați văzut-o atunci, ori altă pisică. Așa că, în loc să vă apucați de misticis- me, aplicați o bătaie zdravănă respectivului animal, ca să se cumințească. Chestiunea cu porcul căzut în fîntînă mă depășește. Adresați-vă unui specialist.

Nostim început de scrisoare, bună glumă. Ce păcat că versurile care o însoțesc sînt atît ele departe de nivelul publicării. Cu regret, nu pot face nimic pentru dv. Apropos de nume : sînteți cumva rudă cu celebra aspirină ?

Pleșcan Lică, Roșiorii 
de Vede: Ați făcut progrese frumoase în ultimul timp. Citind poeziile și fragmentul de proză m-am convins că aveți și talent și că veți izbuti în curînd să deveniți publicabil.G. N. Piatra Neamț: „Sînt la vîrsta de 17 ani yi nu 

am avut încă fericirea să am o prietenă. Cunosc o fată 
cu care mă întîlnesc aproape în fiecare zi, dar nu în
drăznesc să-i spun că o iubesc. Chiar dacă aș opri-o 
nu-mi vine în minte cam ce aș putea s-o întreb sau 
cum să-i spun că o iubesc".Dați-mi adresa fetei și-i comunic eu vestea, că mă pricep și la asta. zbîmîie zilnic nervii ca niște fire de telefon), am început să ne obișnuim cu suferința și să n-o mai luăm în serios. V-aș sfătui să vă internați într-un sanatoriu pentru o perioadă mai îndelungată, amînînd școala.

I. V. Mizil: Vă faceți prea multe probleme și spaime din cauza bolii. Astenie nervoasă avem a- proape cu toții (mie-miSandu și Ionel B., Turda : „Sîntem doi frați gemeni 
care în curînd vom fii încorporați în armată. Dintro 
simplă întâmplare am cunoscut aceeași fată pe care o 
iubim la fel de mult. Am hotărât ca unul din noi să se 
logodească cu ea, dar din păcate noi o iubim la fel de 
mult și nici unul din noi nu poate renunța la ea. Și ea 
se află în încurcătură, neștiind pe care din noi să-l a-

OSTRU DE SÎMBÂTĂ

cărări sau de-a dreptul printre Copacii care încă nu au 
frunze verzi. Sub poalele lor se așterne covorul de 
frunze uscate căzute în toamnă. Colți vinjoși de iarbă 
se trezesc dintr-o lungă amorțire, sculîndu-se cu așter
nutul în cap. Frunze uscate se răsucesc disperate. 
Trunchiurile tresaltă, se mișcă, respiră. Șuierul vântului 
cald este parcă respirația lor, a fagilor, stejarilor.

Simt cum se naște din nou natura, cum pulsul pă
durii începe să bată. Acum sînt singurul ei oaspete. 
Pădurea foșnește de bucurie 1 Frunzele-mi sărută tăl
pile. Aburi ies din pămînt ca răsuflări ușurate dintr-un 
piept de fată, atunci cînd iubitul se întoarce și-o stân
ge în brațe. Crengile-mi mîngîie obrajii cu degete 
lungi. Ba chiar în șagă una mă mîngîie cam tare, doje- 
nindu-mă pentru o absență atît de lungă.

Brînduși îmi ies în cale clipind șiret din petale și-mi 
cer să le rup, jertfindu-și o viață abia înbobocită, nu
mai pentru a-mi sta în palmă sau poate că se vor bu
chet să le duc iubitei. M-aplec și culeg una, o sărut 
și-o pun la butonieră. O alta, ștrengara, îmi cere s-o 
pun la ureche. Cărări ce-au scăpat de zăpadă mă 
cheamă și soarele mă trage de mână. Alerg și cînt și-mi 
pare că am o voce splendidă! Intr-un târziu mă așez 
lingă un bătrîn stejar. Gînduri foșnesc! Dorul de iubită 
mă prinde. Soarele vieții, primăvara sufletului meu, 
speranța și sensul anilor ce-or merge spre culmea de 
omăt a vieții. In fiecare zi florii din inima mea îi 
crește un boboc mai mult. E floare și fruct! Ochii 
sînt mure și izvor șopotind sinceritate în două cupe 
fără de fund.

Sînt singur acum în pădure, dar mai fericit ca ori
când. Cui să-i mulțumesc ? Primăvară, bine ai venit !“.Fericitule! Primește salutul meu invidios I

Be la Cili h GH
de ION BÂIEȘU

VAnonim, județul Bacău : „Vă informez că elevul Oglan 
I. Ionel din clasa a VIII-a, în vîrstă de 14 ani, este un, 
element foarte rău atît în școală, cît și în afară de 
școală, deoarece el este obraznic și anume : joacă jocuri 
de noroc, se ține după fete, fumează țigări ca : Snagov, 
Litoral, Diplomat, Lux etc. El fură bani de la părinți, 
mergînd prin bufete, bînd băuturi alcoolice și cumpărând 
țigări. De la acest elev eu trag concluzia că el nu are 
Voie să fumeze și să joace focuri de noroc la această 
vîrstă deoarece cînd o să fie mai mare o să-și vândă și 
hainele după el. Drept pentru care l-am criticat pe ele
vul Oglan I. Ionel pentru ’ - - -* •
la om la om"'.

a fi publicat la rubrica „De

Dragă Oglan I. Ionel, te avertizez în modul cel mai serios cu putință să te lași de obrăzniciii ca : fumat, jocuri de noroc, fete etc.' căci ele au fost să- vîrșite și de alții înaintea ta și nu le-au adus nici un
fel de folos. Dacă nu te potolești, te asigur că vei ajunge așa cum ți-a prezis anonimul tău prieten: să-ți vinzi și hainele de pe tine. Gîndește-te bine și fă-te băiat cuminte, e păcat de tine.

Mirodone Nicolae, Fan- 
ciu : Caricaturile sînt nostime. Am ales-o pe cea iu care sugerați că toți cei care vin la mine cu manuscrise literare primesc cîte o ghioagă în cap. Ce reiese de aici ? Că cititorii amatori de literatură care doresc să rămînă în tuiți să-mi nuscrisele Mersi.

viață sînt sfă- trimită ma- prin ■ poștă.

Flecare Ins descoperă încă din primii ani de viață conștientă, în fluxul necontenit de oameni cu care intră în relații, „modele" umane de care se atașează și pe care le îndrăgește, uneori, întreaga viață. Aceasta ar fi, la drept vorbind, situația cea mai fericită, oînd ai norocul să întîlnești în cale un asemenea om care izbutește, prin comportament și capacitatea de a rezolva problemele pe care le ridică viața, să configureze un tip uman, o personalitate, o proeminență pe care întotdeauna vrei b-o urmezi, conștient sau inconștient.Dar de cele mai multe ori viața, prin complexitatea ei, nu oferă de-a gata pentru fiecare tînăr un prototip uman de care să se simtă atașat „chiar din primul moment" — după cum se exprimă tinerețea —, ci îi aduce în cîmpul vizual trăsături de comportament umane elevate, și care trebuie contopite de conștiințele tinere pentru a-și zămisli, diferențiat, acele „tipare-robot" ce corespund înclinațiilor, temperamentului, gradului de civilizație și de cultură personală.Aș înclina să afirm că astfel pot fi detectate piste, drumuri înspre esențe umane, înspre prototipuri mai degrabă perfectibile decît perfecte. Nu cred ca vreodată un tînăr să fie capabil să îndrăgească pe cineva — un erou de roman, de film, ori pe care-I are direct sub privirile sale — pentru că acesta ar fi perfect. Nu ! Ci pentru că modul cum gîndește și rezolvă diferite situații ține seama de spiritul epocii, de ceea ce este frumos și elevat în omenire. Eroul tînărului este iubit tocmai pentru că acesta se află într-un proces de devenire și se împlinește prin acțiune, sub lupa măritoare a fanteziei și înclinațiilor proprii ale tînărului, ale adolescentului.Celebritatea din ziua de azi a părăsit vestimentația și trăirile eroului antic ori medieval, deși, la drept vorbind, aceștia l-au precedat și l-au pre-modelat. Tineretul își dă astăzi — mai mult ca oricind — girul său a- celor oameni care în procesul vieții dau dovadă de inteligență și curaj deopotrivă, de spirit creativ și vastitate de cunoștințe generale, ori înscrise în sfere bine delimitate. Aș mai aminti că sînt admirați — declarat sau nu — oameni cu un comportament ales, manierați, posedînd vivacitate spirituală și simț sociabil.Nu cred că am spus nici pe departe totul în legătură cu ceea ce adoră tinerii la exemplarele umane socotite de ei a fi cele mai reușite printre semenii lor. Pentru că n-am mai menționat admirația lor pentru oamenii care au succes în viață pe bază de strădanii, pentru tipul de intelectual-polisportiv, pentru globe-trotteri și navigatori solitari definiți prin îndrăzneală, curiozitate științifică și umană, risc etc.O întreagă mașinărie compusă din rotițe cu zimți de diode, peliculă ori hîrtie — radio, tele, film, cărți, reviste — conlucrează pentru înscrierea pe retina și în conștiințele tinere a unor celebrități definite prin calități umane, raționale, optimism în destinul o- mului. Nu-mi propun să vorbesc în rîndurile mele adresate tinerilor români despre cît bine ori rău produce această „peliculă" ce ne învăluie spiritul în fixarea unei tipologii umane aflate undeva în conul de lumină al omenirii, deoarece subiectul este vast și mă distrage de ia primele mele intenții. Voi a- firma, în schimb, că semenii din mediul direct cu care tinerii intră în contact pot avea de cele mai multe ori o înrîurire supremă în stabilirea marii opțiuni asupra tipului uman preferat, care pe undeva, se suprapune idealului individual. Și nu putem uita că orice ideal este acreditat în mijlocul tinerei generații prin oamenii care-1 reprezintă și care-1 exprimă ; de aici imensa responsabilitate a tuturor acelora care direct sau mijlocit au relații frecvente cu lumea tînără.In această ordine de idei socotesc că și a- ceste rînduri ale mele au o valoare limitată. Inspirația de bază pentru a căpăta un răspuns la răscrucea vieții trebuie să vină de la tineri înșiși prin contactul direct șl fructuos, mai cu seamă, cu profesorii care pot să-i stimuleze din punct de vedere intelectual și prin exemple personale ale unor vieți devotate.O trecere în revistă a biografiilor oamenilor de știință ne arată că, desigur, fiecare savant de seamă vorbește de un profesor sau de profesori cu o afecțiune și un respect deosebit. Acestea sînt persoanele care au deschis ochii tînărului spre incitările profesiunii oii înspre luminile spiritului. Tînărul poate fi comparat cu o floare care are ne-

voie de o albină pentru polenizare. Auto- fertilizarea are loc, cite o dată, dar la fel de real apare și necesitatea fertilizării din afară. Rezultatul este că tînărul muncitor ori intelectual, caută domenii lajgi de cercetare fructuoasă care-i deschid perspectiva și îi este greu să reziste tentației de a-și dedica viața explorării acestor domenii.Profesorul nu trebuie să fie neapărat un cercetător de prim rang. Este suficient ca să fie un ghid inspirat, înfocat de propriul său subiect. Menirea sa ar fi ca prin calitățile sale umane și pedagogice să trezească în tineri acele forțe latente ce se cer eliberate în vederea atingerii unui scop — în știință, în artă, în genere în cultură. Eu nu cred ca cineva să poată învăța foarte mult citind epuizant despre experiența altora care au pășit pe drumul cercetării științifice ori a creației, în general. Nu de alta, dar fiecare experiență de viață își are propriile sale date unice, și ca atare imposibil de comunicat. Un alt lucru apare însemnat : înțelegerea climatului .creat de oamenii cu experiență și folosirea din plin a oricăror condiții favorabile creației în orice plan al activității umane. în acest domeniu se simte mai mult ca oriunde, într-adevăr, nevoia unor înalte exemple.Cei talentați și dornici de progres prin sudoarea frunții pot porni de oriunde și ori- cînd. Nimeni și nimic nu poate face vreo distincție. Zestrea persenală, ambiția de a te înhăma la carul cunoașterii au fost și rămîn datele fundamentale. în copilărie, Faraday a fost ucenic, legător de cărți ; Hopkins, marele biochimist, a înoeput ca un „băiat de laborator". Au fost și cazuri cînd unii au avut avantaje datorate educației și bogăției personale. Și totuși nu acesta a fost indicativul fundamnetal. Setea de cuceriri în imperiul științei, artei ori literelor prevalează în fața oricăror comori materiale ori intelectuale găsite de-a gata în casa părintească. Realizările tuturor celor ce au însemnat ceva pentru omenire, cu greu pot fi comparate din punctul de vedere al „startului". Și acestea nu par să fi fost în nici un fel decisive. Ceea ce pare decisiv este că toți acești oameni iluștri au fost pasionați în a-și urma chemarea lor. Ea un anume moment din viața lor s-ar părea că au fost atinși de o baghetă fermecată și au rămas sub influența acesteia toată viața.Mi s-a spus că Unii tineri din ziua de azi nu au prea mult respect față de dascălii lor. Fiind, o problemă pe care viața se pare că o ridică, socotesc că este cazul s-o abordez frontal. Eu nu m-aș grăbi să intentez proces neapărat celor tineri. Dacă e să vorbim deschis, atunci trebuie să remarc existența unui anume fel de respect fără de care nici un om de știință nu poate exista și acesta este respectul pentru autoritatea personală, bazată mai mult pe cunoștințele reale decît pe opinia publică. Faima se spulberă repede dacă nu este întreținută de patosul muncii încărcate de marea răspundere de a. fi un mentor al unui tineret mai exigent decît ori- cînd, mai cult și mai deschis noului decît orieînd...Această atitudine nu exclude critica și, Intr-adevăr, aceasta este una din cele mai importante sarcini ale unui profesor : de a încuraja dezvoltarea unei judecăți critice, Dar cunoștințele solide sînt și rămîn valabile pentru că și atunci cînd ele trebuie să lase loc pentru ceva mai bun, întotdeauna va fi necesară o platformă pentru formularea următoarei probleme. Cum s-ar spune, este o scară de valori ce înaintează sprijinindu-se pe fiecare treaptă. Astfel, eu cred că respectul pentru autoritatea bazată pe cunoștințe constituie o condiție prealabilă pentru oricine intenționează să se dedice unui domeniu de activitate ori de creație umană.Bunul renume se cere întreținut ca o flacără veșnic vie... Ce cred tinerele generații despre tine, despre munca și creația ta valorează cel puțin la fel de mult ca însăși recompensa primită din partea societății.Și cît de mult s-ar amăgi acela ce socotește că, o dată cucerită unanimitatea opțiunilor, se poate considera celebru pe vecie. Aceasta poate fi himeră unuia care întîmpiător a obținut sufragiul semenilor săi ; deoarece un mare spirit este în același timp un om viu, minat în permanență cu propriile sale dinamite. Un astfel de om nu se pierde, nu se irosește, nu uită să se autoperfecționeze, să caute noi adîncimi ori noi domenii de cercetare... Celebritatea este o povară grea, și ea nu face decît să mărească sarcina celor chemați cu adevărat s-o poarte.

Bayer, Loco :
„Mai am un singur
Ca-n a „Tineretului Scînteie' 
Să-mi văd măcar un rînd 
Din cite vor să-mi deie".

gînd

leagă. Vă rugăm foarte mult să ne dați un sfat care să 
ne scoată din această încurcătură".Sfatul meu (care, desigur, nu-i obligatoriu) este acesta: ca să evitați oI. Florian — Dolj : „Sînt .... ______ ,________ _
brici i „De la om la om"'. Lectura ei este mai interesan
tă decît a multor romane de azi prin realismul celor 
destăinuite de diverși oameni, care mai de care mai ne
căjiți. Psihologia rubrici dv. este remarcabilă, bănuiesc 
că cei ce vă scriu simt o ușurare, o alinare. Vă supurați 
dacă vă scrie și un om fericit? Se încadrează oare .în 
scopul rubricii dv.?

Sînt tînăr și am o profesiune frumoasă. Nu am pre
tenția și nici.vîrsta de a da sfaturi. Aș vrea să dau din 
optimismul meu, din setea mea de viață tuturor celor ce 
vă solicită ajutorul. Aș vrea să le amintesc că primă
vara de afară poate pătrunde și în suflet. Poate că mă 
socotiți neserios; în timp ce alții vă scriu despre pro
bleme complicate de conviețuire socială, despre neferi
cire, eu vă scriu fără a avea un astfel de motiv.

Vă rog să primiți aceste rînduri ca din partea unui 
tînăr ce simte emoția de a se adresa pentru prima dată 
unui scriitor. Vreau să vă destăinui și eu două ore din
tr-o zi de primăvară...

Primele zile de primăvară. Am dorit-o atît de mult, 
încât acum nu pot sta in casă. Vreau să ies din 
Parcă am fost captiv și merg spre libertate. Intru 
pădure și gîndurile-mi par mai slobode! Pornesc

eventuală dramă, renunțați amîndoi.
un cititor pasionat al ru-
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STAN... NEPĂȚITUL
Vine. De venit, 

vine. S-ar putea 
chiar pune mîna în 
foc că nu lipsește 
niciodată. Nu i s-a 
putut niciodată re
proșa că „n-a răs
puns". Insă cum 
răspunde — asta e 
altă căciulă. Bom
bănind. Bolborosind. 
Ca și cum într-un 
cor frumos armoni
zat, muncit îndelung 
pe paisprezece voci, 
s-ar auzi deodată a 
cincisprezecea: o
bîlbîială. Sau ca și 
cum dintr-o orche
stră întreagă ar ră
mâne la un moment 
dat numai toba.

Dar de venit, vi
ne. Cînd i se anun
ță vreo „acțiune" 
după orele lui de 
program, o ședință, 
un cules sau o co
lectare, nu zice ni
mic. Ceea ce în
seamnă că nu zice nu. Dimpotrivă, ac
ceptă cu dragă ini
mă, semnează orice 
convocator, în două 
sau în trei exem
plare, sau dă asigu
rări pe cuvânt de o- 
noare, dacă nu i se 
cere semnătura. In 
sinea sa însă se în
treabă imediat: „Oare, dacă nu

m-aș prezenta, aș păți ceva ?“,
Apoi, de venit, 

vine. Bombănind. 
Bîlbîindu-se. Vede 
încă din pragul 
ușii, sau de la col
țul străzii, că n-au 
„răspuns" toți și se 
revoltă. Trăsăturile 
feței i se alungesc 
pînă în dreptul sto
macului, peisajul în
cepe să se învârtea
scă în jurul său și 
izbucnește într-o 
sfîntă indignare — 
tot în sinea sa: „Uite, Cutare n-a venit. Și crezi c-o să pățească ceva 
Nu. Nu-i vede pe 
toți ceilalți, pe cei 
care s-au adunat de 
mult, pe cei care au 
început deja treaba. 
El îi vede pe... cei 
care lipsesc. Nu în
treabă nici ce moti
ve or fi avînd. Se 
întreabă numai pe 
sine : „Dacă aș fi lipsit și eu, oare pățeam ceva

Intr-un asemenea 
hal de revoltă, bi
neînțeles că nu mai 
poate pune mîna pe 
nimic. Se plimbă 
numai de colo pînă 
colo, se învârtește 
pe lingă ceilalți, așa 
cum se învîrtise mai

înainte peisajul pe 
lîngă el — și timpul 
trece. La plecare, 
nu poate spune ni
mic mai mult decît 
că, de venit, a ve
nit. în schimb, plea
că cu sentimentul 
înăbușitor, vîrît ca 
un căluș în inimă, că 
a fost pur și simplu 
tras pe sfoară. Ar fi 
putut chiar să nu 
vină deloc, așa 
cum n-au venit nici 
alții și poate că 
nici n-ar fi pățit ni
mic...

A doua zi, pri
mul lucru pe care 
îl are de îndeplinit, 
ca pe un comision 
prețios, e să se ducă 
pe la „ceilalți". „N-ai pățit nimic ?“— îi întreabă, unul 
cîte unul. „Cum, n-ai fost chemat în fața comitetului ?“
— insistă încă o 
dată, nedumerit și 
abia acum convins 
pe deplin că are tot 
dreptul să se revol
te. Dar tace și de 
data asta și îl bate 
încurajator pe umăr 
pe celălalt: „Nu-i nimic, dacă o să te cheme, nu-ți pierde firea. între noi fie zis, ai făcut foarte bine că n-ai venit. A fost de-a dreptul o aiureală, nimic

mai de doamne-aju- tă. Crezi că dacă n-o să vii nici de acum încolo, o să pierzi cine știe ce?“. 
Și abia după ce se 
desparte de celălalt 
își continuă gîndul 
adevărat: „Uite,domnule, ai dracului, cum au unii noroc l“.

★
Poate că, pentru 

a respecta regulile 
clasice ale fabulei, 
în final ar trebui să 
mă hotărăsc la o 
morală care să ser
vească și drept în
vățătură de minte. 
Ceva în genul: „O dată însă și-a luat și el inima în dinți și s-a decis să riște. Dar tocmai atunci..." — și așa 
mai departe. Din 
păcate însă nu pot 
garanta reușita unui 
asemenea final pen
tru că omul meu 
n-a ajuns niciodată 
pînă ia un astfel de 
gest. El continuă și 
acum să facă așa 
cum a apucat din- 
totdeauna: de ve
nit, vine, Iar la ple
care se întreabă cu 
năduf: „Oare dacă nu veneam, aș fi pățit ceva ?“.

D. MATALĂ

VASILE
CANIBALISM
Incompetentul a fost legat 

de un scaun și dus într-un 
birou.

— Aici să stai I i s-a spus, 
iar celorlalți li s-a atras a- 
tenția să se poarte cu grijă 
fiindcă e irascibil și cînd se 
înfurie e mai rău ca un ti
gru. Te mănîncă de viu.

Și așa s-a și întîmplat: 
a doua zi incompetentul a 
și mîncat un competent.

ÎNCREDERE
Speriat, copilul ieși din 

casă și o rupse la fugă și 
abia cînd ajunse la margi
nea satului și din pădure 
ieși un lup, se liniști.

Cel puțin era sigur că 
lupul n-avea cum să fie 
beat, așa cum era tatăl care 
voia să-l bată.
INTRE SURORI

MODA MINI :
Crescînd, surorile mai mici 

le dau surorilor mai mari 
rochiile.

BĂRAN :
MODA MAXI :

Crescînd, surorile mai mari 
le dau surorilor mai mici 
rochiile.

TRANZACȚIE

_ Tîmplarul lucra pe un șan
tier de construcții. Intr-o sea
ră, veni ta el vecinul să-l 
roage să-i facă, în timpul 
liber, o bibliotecă.

— Am auzit că ești un 
tîmplar bun, mi-ar trebui o 
bibliotecă mică, pe colț — îi 
explică vecinul.

Tîmplarul, om calificat, 
făcu un calcul al materia
lelor, încropi pe loc și o 
schiță, apoi îi spuse :

— Părerea mea ar fi s-o 
dai încolo de bibliotecă. 
Mai bine să-ți aduc niște 
ciment.

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE

COPILĂRIE

UN „PUNCT DE VEDERE"

Desen de ANDO Desen de COVACI

ORIZONTAL
1) Autorul tabloului „Copil cu 

vioara" — Copilul la tablă îl in
spiră în pictura „încurcat in so
coteli" 2) Cu puzderie de fluiera
se — Oricare volum din ciclul 
„Cireșarii" — Redă tinerețea în 
pictura „Țărănoi toreînd" 3) Dra- 
gomir Radu — Autorul volumului 
„Povestea celor trei mincinoși" — 
Casa Agronomului din Galați 4) 
„Povestea copilului pierdut" de 
H. Maior — Poet ardelean, auto
rul poeziei „Copiilor" 5) Rămas 
bun copilărie ! — Cu simetrie de 
pietre 6) își începe romanul „Moa
ra de pe Floss" cu capitolul „Co
pilăria"—Pulbere galbenă 7) Auto
rul romanului „Inorogul nu moa
re" — Autorul volumului de po
vestiri „Povestind copiilor" 8) 
„Steaua" copilăriei — In arsenalul 
de joacă al copiilor (pl.) — Cu 
multe voci copilărești 9) Udrea 
Octavian — Păsările lui „Mateiaș 
gîscarul" io» Evocă copilăria în 
tabloul „Copil" — Pană 11) Nu-i 
copil da-i chiar mai mic — Sus
ținătoare 12) „Joaca de copii" a 
pictorului Dan Hatmanu — Auto
rul volumului de versuri „Mă uit 
în ochii copiilor".

VERTICAL
1) Pictează tabloul „Copil de 

țăran" — Vitamină 2) Castaniu — 
Chiar adolescenți fiind 3) Cu mulți 
căței (pop.) — Cu copii sau cu 
nepoți (reg.) — în loc de enume
rare 4) Bucuria copiilor (sing.) — 
Nimic mai mult 5) Pictor român,

autorul tabloului „Portret de fe
tiță" și „Portret de copil" — In 
bărcuțe 1 c) Cocoloș - Harpă 7) 
Prieten de acum sau din copilă- 
ne — Dă „culoare" carnavalului 
copiilor 8) Autorul volumului 
„l ata de la miază-zi“ 9) Conjunc
ție — Prenumele autorului scrierii 
„Copii de nisip" din ciclul „La 
Mangalia" — „Casă" pentru cel 
mici 10) Autorul tabloului „Por- 
tretul Zincăi Golescu“ — Ere I
11) Ne amintește de copilăria în- 
depărtată — Puțin sau mic (pop.)
12) Mitru Moț în copilărie —
înainte de........

I. ALEXANDRU
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1966 1970

INVESTI”
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50 600 000 000 lei
CU 81 LA SUTĂ MAI MULT FATĂ
DE CEI CINCI ANI ANTERIORI

• 1966
— Uzina de mașini 

qrele București
*— Fabrica de prefa

bricate pentru 
clădiri de locuit

• 1967
— Fabrica de ele

mente pentru au
tomatizări

— Uzina Policolor
— Fabrica de nasturi

• 1968
— Fabrica de trico

taje
• 1969
— Fabrica pentru ar

ticole de sticlărie
• 1970
— Fabrica de apara

te electronice de 
măsură și indus
triale
Uzina de cine
scoape

— Fabrica de produ
se alimentare din 
porumb.

• Au fost dezvol
tate și modernizate 
peste 50 de întreprin
deri
• Din volumul total 

al investițiilor indus
triale 43 la sută s-a a- 
locat pentru construc
țiile de mașini și pre- 
ucrarea metalelor. Fabrica de elemente de automatizare.

In Capitală se realizează 17,6 % 
din producția industrială a țării

• Ritmul mediu anual de creștere a produc
ției globale industriale a fost de 11,5 ia sută, 
producția anului 1970 fiind de 1,7 ori mai mare 
decît cea realizată în anul 1965.

• în anii cincinalului industria constructoa

re de mașini din București a pus în fabricație 

940 tipuri de mașini și utilaje noi.

FORȚA DE MUNCĂ
aiii.iiirtii.......... ...................................................................      i . ............

1970

• Tn anul 1970 în 
municipiul București 
activau 805 000 sala
riați
• în anii cincina-

lului forța de muncă 
salariată a crescut cu
101 000 salariați din 
care 56 000 în indus
trie

ÎN PERIOADA CINCINALULUI AU APĂRUT 
NOI MESERII, CUM SÎNT :

confectioner piese radio 
ți semiconductor! 
confectioner conductori 
și condensatori electrici 
mașinist la linii automate

așchietoare 
electrician montator de 
instalații
montator aparatură op
tică

In noua clădire a Institutului de arhitectură „Ion Mincu"

• IN ANUL ȘCOLAR 1970/1971, IN ÎNVA- 
TĂMÎNTUL DE CULTURA GENERALA SÎNT CU
PRINȘI

206493 ELEVI
• ÎN ÎNVĂTĂMÎNTUL DE PREGĂTIRE A CA

DRELOR TEHNICE SÎNT ACUM

66 329
DE PERSOANE

• ÎN CELE 12 INSTITUTE DE ÎNVATAMINT 
SUPERIOR, CU 59 DE FACULTĂȚI, ÎNVAȚĂ ÎN 
PREZENT

65516 STUDENTI

• în anii cincinalului au fost date 
in folosință populației 81 044 
apartamente, adică cu 12 415 
mai multe decît in decursul 
celor 5 ani anteriori

Spații de învățămînt date in folosință
.VVWVVVVVV

» ® 544 săli de clasă pentru

* învățămîntul de cultură gene- 

[ rală cu 21 300 locuri

[ în acest fel, UN ELEV DIN 

► ZECE ÎNVAȚĂ ÎN SPAȚII ȘCO- 

[ LARE CONSTRUITE ÎN ULTI- 

! Mii CINCI ANI.

Construcții în institute de învă
țămînt superior: ’
• Noul local al Institutului 

politehnic
• Extinderi la Conservato- <

rul Ciprian Porumbescu, ] 
Institutul de arhitectură și 1 
Academia de studii eco- J 
nomice <

• în căminele studențești au J
fost create 2 030 locuri < 
noi. .

• ÎN BUCUREȘTI FIECARE AL PATRULEA 
LOCUITOR ESTE CUPRINS ÎNTR-O FORMĂ DE 
ÎNVĂȚĂMÎNT
• ÎN ANII CINCINALULUI S-AU CREAT NOI 

FORME DE ÎNVĂȚĂMÎNT, ÎN PREZENT FUNC- 
TIONÎND 17 LICEE DE SPECIALITATE (13 DIN
TRE ELE CU PROFIL TEHNIC) ÎN CARE ÎNVAȚĂ 
PESTE

10 000 ELEVI
• ÎN PREZENT FUNCȚIONEAZĂ ÎN CAPI

TALĂ : 149 LABORATOARE ÎN LICEE, 231 LA
BORATOARE ÎN SCOLI GENERALE, 54 CABI
NETE TEHNICE SI LINGVISTICE, 329 ATELIERE 
ȘCOLARE.

• În locuințele construite în ultimii ani s-au mutat 240 000 de 
locuitori,adică 16 la sută din populația Capitalei.

J
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în săptămîna 22-28 III. a.c. pe ecranele 
cinematografelor din Capitală vor rula 

următoarele filme de scurt-metraj:

Producții ale studiourilor 
„Al. Sahia" și „Animafilm"

LUCEAFĂRUL Septembrie la Portul Euxin.
CENTRAL Muzeul de artă al Academiei.
LUMINA In pădurea lui Ion. 
ÎNFRĂȚIREA Bun sosit. 
VOLGA Orizont științific nr.1/1971.
DACIA La început a fost a- tomul.
BUCEGI Nunta Zamfirei. 
LIRA Ajutați-i pe bătrîni. 
Dr. SĂRII Vizita tov. NicolaeCeaușescu în jud. Prahova. 
GIULEȘTI Ritmuri cardiace. 
MELODIA Răspundem la întrebare.
FLOREASCA Astă seară mă fac praf.

VIITORUL Orizont științific nr. 1/1971.
EXCELSIOR Adunarea generală a salariaților Uzinei „23 August" București.
MOȘILOR în oraș la București.
MUNCA Singur printre pelicani.
TOMIS Ovoidul.
FLACĂRA Puii în primejdie.
VITAN Vizita tov. Nicolae Ceaușescu în jud. Brașov și Sibiu.
FLAMURA Nunta Zamfirei.
LAROMET Vizita tov. Nicolae Ceaușescu în jud. Ialomița.

Producții ale studiourilor 

din alte țări:
UNIREA La ora 12 — R.S.C. 
PACEA Defect — R.SC. 
FERENTARI 22—24.III. Fiul— R.P.B.25—28111. Reportaj din lumea comorilor — U.R.S.S. 
CRÎNGAȘI 22—24.III. Stimațifemeile — RD.G.25—28.III 12 secole de artă în Slovacia — R.S.C.
COSMOS 22—24.III. 12 secole de artă în Slovacia — R.S.C.

25—28.III. Stimați femeile — R.D.G.
PROGRESUL Bătrîn și tînăr — R.P.U.
TIMPURI NOI (după amiază) Comorile sudului indian — R.S.C., Iamal, marginea pă- mîntului — U.R.S.S.în Savana — R.P.P., Duminică în Bretania — R.S.C., în completare : — Congresul al IX-lea al U.T.C.

0 nouă premieră 
cinematografică

PRODUCȚIE A STUDIOURILOR SOVIETICE 
REGIA : GHEORGHI KROMANOV 

CU : ALEKSANDR GOLOBORODKO, IN
GRID ANDRIN, ELSA RADZINIA, ROLAN 

BÎKOV

0 „rachetă" românească 
cucerește lumea1

(Urmare din pag. I)— Au trecut două săptămini 
de Ia încheierea primului ciclu de turnee la care ai participat în acest an ; crezi că este suficient pentru ca. fâcînd o retrospectivă, să-fi autoapreciezi debutul in actualul sezon com- petițional ?— Da. Acum cînd sînt departe de tensiunea zilnică a meciurilor, de contactul direct cu adversarii, pot să afirm, la rece, lucid, că am prins un start mai bun decit mă așteptam. Mi-era teamă că perioadele de întrerupere forțată de la sfîrși- tul anului trecut mi-au micșorat forțele, capacitatea de luptă.— Făcind un calcul simplu, ai ciștigat cele mai multe turnee — 3 din 6 — dintre toți par- ticipanții la Trofeul „Gilette", cum se explică faptul că, în final, trofeul a revenit, totuși, americanului Graebner, care nu se poate lăuda cu victoria decit în unul din aceste turnee ?— Pare, într-adevăr, ciudat. Organizatorii au întocmit de așa manieră regulamentul incit, paradoxal, cele mai multe puncte au fost acordate ciști- gătorului la turneele cele mai ușoare. De pildă, pentru locul întii la Richmond, unde au participat numeroși profesioniști, s-au acordat 12 puncte in timp ce, pentru ciștigarea unui turneu mai slab, cel de la Salisbury, s-au acordat 21 de puncte. Fără a-i diminua calitățile și meritele, Graebner. care rămîne un mare jucător, și un adversar de valoare redutabilă, a fost avantajat, fără voia lui. de a- ceste criterii determinate, vădit, de considerente financiare.— Ce a însemnat pentru tine victoria la Graebner ?—- Un tonic, o victorie morală. Niciodată nu reușisem să-l înving. înfrângerile mele în fața lui îmi creaseră un complex. De cîte ori jucam Cu el. aveam trac și greșeam în situații simple. Așa se face că am ratat victorii, uneori partide aproape cîștigate.— Care au fost cele mai dificile momente, cele mai grele clipe de-a lungul maratonului de șase săptămini ?— La Salisbury cind după ce am condus în semifinală cu 2—0 la seturi, în partida cu Graebner. am avut citeva clipe de oboseală psihică, pe care, cu tot efortul și încurajarea spectatorilor. nu am putut să le depășesc și am pierdut astfel cu 2—3 un meci în care toată lumea mă văzuse cîștigător, inclusiv adversarul meu. Situația s-a repetat în finala de la Macon cu Franulovici, cind in ghemul decisiv, un retur aproape absurd al adversarului, m-a descumpănit și am pierdut in extremis.De fapt, ambele înfrîngeri au vrut parcă să demonstreze că joc mai bine cînd sint condus, adică pierd in situații favorabile și cîștig în situații dificile, imposibile.— Cum s-a inlimplat. de exemplu, în partida cu Newcombe...— Exact. Newcombe conducea în returul decisiv la ghemuri cu 5—3 șj 30—0, avind și serviciul. Și. totuși, am ciștigat.— Care dintre adversari îți convin mai mult și care nu ?— Dacă v-aș spune că-1 prefer pe Ashe, ar însemna că-mi limitez preferințele la un anume stil, deci la jucători care-mi sînt victime sigure. De fapt, ce se petrece între mine și Ashe, s-a petrecut, pînă la turneul de la Hampton, între Graebner și mine. Eu sint un complex greu de trecut pentru Ashe. Mie imi convine stilul lui, tot, așa cum lui Graebner îi convine al meu.— Explicația ?— în tenis se înfruntă, vorbind despre stiluri, jucători complecși. posesori ai unei game variate de procedee tehnice și lovituri : Gimeno, Fillok, Koch. Okker, Santana. Printre aceștia sint socotit și eu. De

cealaltă parte este stilul mai simplist, exprimat prin jocul în forță, promovat în special de australieni și americani — Newcombe. Roche, Emerson, Graebner, Smith etc. — care valorifică la maximum serviciul și voleul. în concluzie eu îi prefer pe adversarii din prima categorie în compania cărora îmi pot exprima mai bine temperamentul și fantezia.— Unde-1 plasezi pe Rod Laver ?— A, el este un supercam- pion, un jucător complet care îmbină jocul în forță, tipic australian, cu tehnica și rafinamentul. în plus, este și stîn- gaci...— Terenul este un factor de care depinde, în bună măsură, calitatea spectacolului : care e suprafața de joc pe care o preferi cel mai mult ?— Prefer terenul „repede", pe care jocurile se decid intr-un timp mai scurt. De altfel, am obținut cele mai bune rezultate pe terenurile de asfalt sau cu gazon. Recent, în America. a fost omologat un nou tip de teren din ciment, acope-

Iegitimați care dispun de cî- teva mii de terenuri omologate. Cum să nu apară, în fiecare an, noi stele pe firmamentul sportului alb ? De altfel. tenisul,, alături de înot, atletism, baschet este prevăzut ca obiect de studiu în programa școlară. Am aflat cu surprindere că toți spectatorii sînt foști sau actuali jucători de tenis. De-aici și competența și disciplina tribunelor.— Ai jucat cu toți marii te? nismeni profesioniști. îi cunoști, personal, pe unii probabil intim. Care este, de fapt, dincolo de strălucirea gloriei sportive, viața marilor ași ai rachetei ?— Profesionistul este un om care trebuie să transpire din greu, zi de zi. El își plătește printr-o muncă necurmată, prin renunțări, prin austeritate o celebritate, pe cit de strălucitoare pe atît de efemeră. Sînt' puțini cei care rezistă vîrteju- lui intereselor financiare ale magnaților sportului profesionist. concurenței fără scrupule pe care o presupune acesta. Un sportiv reprezintă ceva doar

Doi prieteni, doi... rivali: Năstase—Ashe !rit cu o pinză numită suprim- court, care atenuează puțin din viteza normală pe care o capătă mingea pe terenurile de bitum. Cel mai incomod și dificil este parchetul.— Ce ne poți spune despre spectatorii americani ?— Tenisul este al patrulea sport în ierarhia preferințelor spectatorului american. deci după golf, fotbal — evident, a- merican — și base-ball. Cu toate acestea arenele de tenis sint totdeauna arhipline. la meciuri asistînd un minimum de 3 000—5 000 spectatori plătitori. Există săli de 10 000 locuri. Vă dați seama de beneficiile organizatorilor dacă un bilet costă. în medie, 5 dolari și un turneu durează 7 zile ! Singurii favorizați sînt elevii, care nu plătesc intrarea decit 1 dolar.— Așa se explică, probabil, premiile mari plătite de organizatori, mai aloi jucătorilor profesioniști.— într-aclevăr. Un Rod Laver cîștiâă, anual, peste 200 000 de dolari. Chiar și jucătorii mai recent trecuți la profesionism, cum e cazul lui Ashe, depășesc cu mult 100 000 de dolari venit anual. Dar dincolo de latura lui financiară, reprezentată de profesionism, tenisul este, peste ocean, -un sport preferat și practicat în masă. Tn S.U.A. există 2 milioane de jucători

atîta timp cit poate da spectacole în arenă. Calitatea de om îți este acordată doar atita timp cit ești vedetă. Apoi nimeni nu se mai interesează, nimeni nu-și mai amintește de tine. Aceasta explică de ce multi sportivi profesioniști a- cordă o parte însemnată din preocupările lor afacerilor, in dorința de a-și asigura ziua de miine. Ce te faci însă cînd părăsirea arenei sportive coincide și cu falimentul financiar?— Multi ar fi tentați să creadă că turneele voastre în Europa și peste ocean, vă prilejuiesc și satisfacțiile pe care le au de obicei turiștii. Cînd...— Să mă iertați că vă întrerup. Aceștia, dacă ar ști exact cum stau lucrurile, n-ar _ avea nici un motiv să ne invidieze în cele 6 săptămini pe care le-am petrecut împreună cu Tiriac, în America, am jucat tenis de luni pină duminică. Gindifi-vă că alături de jocurile zilnice de dublu sau simplu, se adaugă și deplasările lungi și obositoare, că în competiții de o asemenea forță și anvergură nu-ți poți permite să te relaxezi nici o clipă, că fiecare minut petrecut în afara terenului trebuie rezervat odihnei.— Cum e viața de tandem ?— Prieten și partener de joc,
[Urmare din pag. I-a)(Spunind că procedăm la cuvenita rectificare, n-am vrea să se înțeleagă cumva că Anca Bcuran n-a avut o anume legătură cu Opera, menită să stîrnească cel puțin o atare confuzie. Școala — din partea Căreia am primit informația — deține două adrese aparținînd Operei, care lăsau să se înțeleagă — fie și din modul cum sînt redactate ! •— că A.B. ar fi fost angajată aici. De altfel, la serviciul personal al acestei instituții se afla un dosar A. B. conținind 8 (opt) piese, a căror simplă lecturare este de natură să ridice niște semne de întrebare. Am procedat, însă, la ceea ce am procedat, deoarece toată această „corespondență" era necunoscută tovarășului Octav Enigărcscu, „semnatarii" ci făcind totuși parte din colectivul de conducere al Operei Române).Sesizarea. însă, a ridicat cîteva semne de întrebare : la urma urmei cine și cum a trimis, totuși, la specializare o elevă care nu era, cel puțin la data respectivă, îndreptățită la aceasta? Iar investigațiile care i-au _ urmat au dezvăluit fațete noi ale unei realități ce se cere exprimată public. Ceea ce, de altfel, facem in rindurile de mai jos.■A*Comitetul <le Stat pentru Cultură și Artă, Direcția muzici, _ jocul de unde sint așteptate. într-o asemenea situație, lămuririle esențiale. TEODOR BRATU, inspector general, declară : „Nu cunosc nimic în legătură cu această elevă (Anca Beuran. n. n.). Noi nu trimitem la specializare decit artiști an

gajați (s. n.) în instituțiile din subordinea noastră. Totdeauna cind avem astfel de burse, nu-' mărul locurilor și perioadele respective sint anunțate conducătorilor acestor instituții, care ne recomandă, in profundă cunoștință de cauză, pe cei mai meritorii. Consultarea aceasta se face obligatoriu".PETRE CODREANU. critic muzical, director-adjunct artistic al Operei Române, cu activitatea transferată în cadrul C.S.C.A. (coleg de birou cu tov. Bratu) : „Nu prea cunosc acest caz. N-aș vrea să vă dau informații eronate"...NICOLAE CĂLINOIU, directorul Direcției muzicii : ..... Iarcu Anca Beuran ? Că doar am răspuns la nu știu cite memorii ale, cum îi spune. Danielei Io- nescu. Și i-am spus cu destulă înțelegere, i-am arătat negru pe alb : Uite, fetițo, vezi, n-a fost angajată Ia Operă ; acolo vei fi angajată tu. Personal am făcut demersuri în acest sens. Da, Anca Beuran n-a fost angajată. Plecarea la specializare în străinătate ? Acolo, da, acolo am trimis-o noi. Fusese laureată a unui concurs national al școlilor de artă, selecționată pentru concursul internațional de la Varna. Din comisie a făcut parte și directorul școlii. A fost de acord. Am semnătura lui. Si-apoi, știți, sfîrșit de an..., fonduri neconsumate..., trebuia să ne grăbim;.. Ce mai vreți să cunoașteți ?“Dorim să aflăm totuși, cum a plecat, cum s-a tratat cu ea, dacă a avut loc vreun fel de consultare înaintea deciziei ?..Nu m-am consultat cu nimeni : aici nu era cazul : școala o absolvise, angajată nu era.

Am tratat cu ea in calitate de liber profesionistă. De altfel, cererea ei a venit la noi din partea Direcției relații externe din Comitet. Noi n-am făcut decit să ne dăm avizul".VASILE FLOREA. directorul Direcției relații externe din C.S.C.A. : „Sarcina direcției noastre este. în acest sens, de-a folosi deplin posibilitățile existente de trimiteri la specializare, de-a rezolva unele probleme procedurale. Cum și cine să meargă, pe baza căror criterii — acestea sînt atribuțiile direc-

La cabinet n-am dat de nici o cerere. Am aflat, in schimb, dialogul in timp al mai multor cereri. îl redăm aici, așa cum îl consemnează registrul de in- trare-ieșire, pentru elucidarea unor inadvertențe și o mai deplină înțelegere a lucrurilor :10 IX. 1970. Este înregistrată cererea Ancuței-Maria Beuran, adresată președintelui C.S.C.A., prin care solicită acordarea unei burse de specializare în străinătate. De la cabinetul prim-vicepreședintelui (președintele se afla în concediu) ce-

din moment ce :30 I. 1971. La cabinetul prim- vicepreședintelui (președintele nu se afla în țară) este înregistrată o nouă cerere din partea lui A. B„ solicitînd prelungirea stagiului. Este remisă Direcției relații externe...La cabinetul președintelui întreb cum aș putea, totuși, afla locul unde se află cererea inițială a lui A. B. „Cum. unde ? — imi răspund cele două secretare — la Relații, de unde ați venit aici. Trebuie să aibă acolo un dosar complet, cu toate pie-

DESTINE 
SPORTIVE

lui Țiriac îi datorez mult pentru succesele mele. El n-a prins o formă bună de la început. La ultimul turneu, în schimb, tandemul nostru a pulverizat perechi redutabile. Se știe, el a plecat suferind și se pare că pină la urmă va trebui să se opereze. Nu pot să nu mă gin- desc că a fost mereu lingă mine, cu încurajările și sfaturile omului mai experimentat. Ca temperament eu sînt mai nervos, Țiriac însă mă calmează, mă strunește exact cînd trebuie.— Practic, ce faceți după un meci ?— Bineînțeles, mai întii facem totul pentru a recupera energia cheltuită. Asta înseamnă băi de sare, masaje — pe care eu 1 le fac lui Țiriac și el mie — apoi, dacă oboseala nu ne doboară, nu ne rămîne timp pentru alt gen de reconfortare, decit să Urmărim programele de televizor sau să facem o scurtă plimbare cu automobilele pe care ni le pun la dispoziție organizatorii. Nu o dată, la Omaha, ne-au prins orele tîr- zii așteptînd răsăritul lunii.Cel mai mult ne reconfortează vizionarea partidelor de baschet între reprezentativele unor școli sau colegii, din care fac parte jucători sub 18 ani. Trebuie să vă spun că. urmărin- du-le evolfția, asistată chiar de cîte 10 000 de spectatori, m-am întrebat dacă naționala noastră ar putea rezista celor mal bune din aceste echipe de elevi.— Apropo de „schimbul de miine" în tenis : ce părere ai de noul val, dacă se poate numi așa. din tenisul românesc ? întrevezi în viitor... vreun Uie Năstase sau vreun Ion Țiriac ?— Da, poate Viorel Marcu, poate un altul din generația lui. în orice caz „plutonul" care vine e subțire, ' numărul jucătorilor de tenis pe care-i avem în țară, este incredibil de mic. Vă fac o confidență. Deseori sint întrebat cîți jucători de tenis și cîte terenuri avem în țară ? Față de cei 14 jucători al noștri de categoria întîi, față de cele cîteva terenuri, vă Închipuiți, că recurg la amplificarea cifrelor, la improvizații de moment.— Fiindcă tot a venit vorba, cum vezi dezvoltarea tenisului românesc în viitor ?— Este foarte mult de făcut în acest domeniu. în primul rînd trebuie introdus în școli, apoi trebuie dezvoltată baza lui materială. E rău că nici posibilitățile modeste pe care le avem nu sînt valorificate ca lumea. Mă gindesc că pe asfaltul din curțile școlilor se pot amenaja terenuri de tenis și dacă se asigură fileuri, rachete și mingi, și fiecare elev ar putea juca măcar 5 minute pe zi, ar fi o realizare uriașă. Numai de la acest minim se poate pleca în ofensiva pentru dezvoltarea tenisului. Pe plan local, mai larg, pot fi adaptate, pentru tenis, în urma unor mici reamenaiări, pistele de zgură ale stadioanelor care și așa zac nefolosite. Dar spațiul necesar unui teren de tenis se poate găsi, cu bunăvoință, oriunde.— în sfîrșit. întrebarea clasică de încheiere a oricărui interviu : care-s proiectele tale de viitor ?— Ca sportiv sper ca în *71 să realizăm cel puțin calificarea în finala CuDei Davis. Programul pe care-1 avem e avantajos. în plus, o să-mi încerc din nou șansa la Wimbledon unde, vă promit, mă voi „bate" pentru locul de onoare. Ca preocupări ex-tenis — sînt antrenat în construcția unei locuințe personale unde mă voi stabib’ împreună cu soția.— Ii putem da numele ?— La această oră nu-1 știu încă nici eu.
V. CABULEA 

OV. PĂUN

„Noi am trimis-o. Am tratat cu ea în calitate de liber profesionistă. Fusese laureată a unui concurs național al școlilor de artă, selecționată pentru concursul internațional de la Varna. Din comisie a făcut parte și directorul școlii". Așa să fie ?PETRU CORPADE, directorul Liceului de coregrafie-Bucu- rești : „Concursul national a fost, de fapt, un festival al celor două licee de specialitate din țară (noi și Clujul). Anca Beuran s-a clasat pe locul III ;

„Talent și repartiție"
tiilor de resort, specializate. Noi comunicăm posibilitățile — și direcțiile decid. în legătură cu Anca Beuran știu că i s-a aprobat, la început, o plecare pentru două luni și recent i s-a aprobat o nouă cerere pentru încă trei luni ; una plătită de noi. restul — pe baza economiilor făcute de ea. Dar de ce vă interesează situația ei ? Primim de acolo vești frumoase..."Insistăm. în măsura posibilului, în dorința de a cunoaște oererea ei inițială.„Aceasta trebuie să fi fost a- dresată președintelui Comitetului. există probabil acolo, la cabinet".

rerea pleacă pe'12 IX către Direcția relații externe pentru cercetare și propunere de hotă- rire. Pe 26 IX. se înaintează președintelui, pentru viză, adresa in legătură cu propunerea <ie plecare la specializare a Ancăi Beuran. De aci e retrimisă Direcției relații cu unele observații, acestea sint lămurite și pe 28 IX. revine la cabinetul președintelui spre aprobare. în consecință, A. B. poate pleca pentru două luni.27 XI. 1970. Direcția relații externe înaintează președintelui o adresă prin care se' solicită prelungirea timpului de specializare pentru A. B. cu încă 30 de zile. înțelegem că se aprobă

sele necesare unei astfel de plecări". Solicit legătura cu tovarășul Vasile Florea :— Nu-1 puteți consulta ; este o chestiune internă, de secret profesional.— Nici măcar cererea, care, oricum, vine din afară ?— Nici. Ar trebui să mă consult cu președintele. Dar dacă țineți neapărat, v-o pot citi la telefon.Și am ascultat, la telefon, o obișnuită cerei x de trei minute...
★Să revenim, punctînd cîteva elemente esențiale din această poveste. Ce spunea tovarășul Călinoiu ? Repetăm ;

în realitate a fost a cincea — sau a noua — ca valoare, ținând cont de faptul că s-au acordat două premii I, patru premii II și cinci premii III. în legătură cu trimiterea Ia Varna, pot declara că m-am opus în comisie, am fost împotriva selectării ei, ca nefiind reprezentativă pentru a ilustra valoarea talentelor tinere ale școlii noastre, dar a intervenit cu tot felul de presiuni C.S.C.A., prin reprezentantul său, Cecilia Stein. Mărturisesc, am cedat acestor presiuni, dar după o opoziție clară și tergiversări cunoscute".CORA BEN ADOR, solistă la Opera Română, profesoară Ia Liceul de coregrafie (clasa lui

VEȘTI DIN FOTBALLOTUL NAȚIONAL DE JUNIORI—POIANA CÎMPINA 1—1Reprezentativa națională de juniori și-a încheiat pregătirile în vederea meciului pe care îl va susține duminică, la Cîmpi- na, cu echipa Turciei. în cadrul preliminariilor turneului UEFA. în ultima partidă de verificare, juniorii, antrenați de Constantin Ardeleanu și Vasile Zavoda, au terminat, ieri, la egalitate (1—1) cu divizonara B. Poiana Cimpi- na. Golul selecționatei a fost marcat de Donose.ARBITRI ROMANI LA KOLNDupă cum am mai anunțat, întilnirea F.C. Koin — Arsenal Londra, contind pentru sferturile de finală ale „Cupei orașelor tirguri", va fi condusă de o brigadă de arbitrii români. F.R. de fotbal l-a desemnat pe Constantin Petrea — la centru : la linie — Alexandru Pîrvu și Iosif Ritter. Meciul va avea loc miercuri, 24 martie.

ȘI-ACUM, ETAPAAntrenorii divizionarelor A anunță, pentru etapa de miine, următoarele modificări în echipele pe care ie antrenează : la RAPID — în meciul de la Petroșani, cu Jiul, reintră Năstu- reseu, refăcut in urma accidentului suferit, la Cîrapina. în meciul de cupă cu I.R.A. U.T.A — locul lui Broșovschi, suspendat trei etape, va fi luat de Sima. Posibil debutul ex-orădear.ului Popovici. STEAUA — antrenorii Ștefan Covaci și Gh. Constantin ne-au anunțat că la Cluj vor forma linia ofensivă din Pantea, Tătaru, Ștefănescu și Iordănes- cu. în sfîrșit, Tache Macri, mulțumit de jocul echipei sale în prima etapă a returului, va recurge la o schimbare „obligată" : în poartă va apare Korec, Gaboraș fiind indisponibil o lună de zile în urma accidentării în partida cu Univ. Craiova.
D. V.

MIERCURI OPTIMILE

„CUPEI ROMÂNIEI"Federația română de fotbal, a fixat locurile de disputare a partidelor din optimile „Cupei României". Toate meciurile vor avea loc miercuri 24 martie, pe terenuri neutre după cum urmează : Crișul — Farul, la Sibiu ; Metalul București — Petrolul, la Plopeni sau Buzău ; Chimia Făgăraș — Di

namo București la Brașov, pa Stadionul Tineretului ; Rapid — C.F.R. Timișoara, la Tr. Severin; Progresul Brăila — S. C. Bacău, la Rm. Sărat/Politehnica Timișoara — Progresul București, la Craiova ; U.T.A. — „U“ Cluj, la Hunedoara; F. C. Argeș — Steaua, la TIrgoviște.
PRONOSTICUL Petrolul — S.C. Bacău 1

ZIARULUI NOSTRU F.C. Argeș —
PENTRU CONCURSUL Univ. Craiova 1

PRONOSPORT nr. 12 Dinamo — C.F.R. Cluj 1
Jiul — Rapid 1

„U“ Cluj — Steaua 1
Progresul — U.T.A. X2 Inter — Napoli IX
Farul — Steagul roșu IX Juventus — Torino 

Lanerossi — Milan
X 
X2

C.F.R. Timișoara — Sampdoria — Bologna X
„Poli" Iași 1X2 Fiorentina Cagliari X

CRONICAVineri dimineață a părăsit Capitala îndreptîndu-se spre Praga o delegație a Uniunii Tineretului Comunist, formată din tovarășii Ilie Dogaru, activist al C.C. al U.T.C. și Nicolae Daravoina, reprezentantul U.A.S.R. la U.I.S., care la invitația Uniunii Tinetetu-

U.T.C.lui Socialist Cehoslovac va lua parte la seminarul „50 de ani de luptă a mișcării de tineret progresiste în Cehoslovacia".La plecare, pe aeroportul internațional București-Oto- peni, erau prezenți activiști ai C.C. al U.T.C.
i !
| IMPORTANT! !
J ABONATI-VĂ DIN TIMP SI PE TERMENE !

CÎT MAI LUNGI PENTRU A VĂ ASIGURA t 
CONTINUITATEA ÎN PRIMIREA ZIARULUI ț 

i - !

j „SCINTEIA TINERETULUI" j
PREȚUL UNUI ABONAMENT: t

— PE TREI LUNI 24 LEI ț
— PE SASE LUNI 48 LEI ț

ABONAMENTELE SE FAC PRIN OFICIILE \
SI AGENȚIILE P.T.T.R., FACTORII POSTAU \ 

j SI DIFUZORII DE PRESĂ DIN ÎNTREPRIN- 
ț DERI, INSTITUȚII, SCOLI SI FACULTĂȚI.

A. B.) : „Am răspuns de pregătirea concurentilor pentru Varna, i-am însoțit acolo. Anca Beuran s-a prezentat slab ; a căzut de la prima etapă a concursului".Cam asemenea informații ar fi căpătat C.S.C.A., lucrătorii acestui for, responsabili în rezolvarea unor atari cereri, dacă, dincolo de tratarea (în numele statului) cu A. B. (in calitate de liber profesionistă) ar fi consultat — în luarea deciziei — și alți factori, cit de cit avizați.
★„Și-apoi știți, sfîrșit de an... fonduri neconsumate... trebuia să ne grăbim...", mai adăugase tovarășul Călinoiu. Trebuia, care va să zică, procedat intr-un fel, trebuia aflat la repezeală un om, cel puțin să beneficieze cineva. Cam aceasta vor să spună cuvintele de mai sus. Altfel, nu putem înțelege — și așa este dificil de acceptat — consecința logică, firească a celor susținute de tînăra balerină Aurora Rotaru. de la Opera Română : „De cîțiva ani ni s-a promis, mie și soțului meu. partener de dans, că vom fi trimiți la o specializare în străinătate ; pe drept, desigur, și cu girul tuturor factorilor avizați. Păstrez adresele oficiale primite în a- cest sens. Numai că de vreo trei ani sîntem purtați cu vorba : nu sînt locuri, n-avem posibilități ; cind se vor ivi, fiți fără grijă, veți fi primii la care ne vom gîndi. Se înțelege, acceptam — mai mult, doream — să merg în orice perioadă..."Despre talentul Aurorei Rotaru (absolventă de putini ani a aceluiași liceu, elevă a ace

leiași profesoare, Cora Benador) remarcată și distinsă cu o mențiune la un recent concurs internațional de profil, pot vorbi, într-adevăr. cu cuvinte de stimă și laudă, factorii avizați.Iată, dar, o altfel de relație între C.S.C.A. și individ. Și ea, ca și cea din prima situație, cu semnificațiile ei.<
★Acestea sint elementele investigației. Anume ne-am abținut de la comentariu, faptele, diversele puncte de vedere vorbind singure, prin simpla lor justapunere. Un lucru rămîne limpede : „Cazul Anca Beuran" demonstrează existenta unor — să le spunem — inadvertențe in activitatea de resort a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, asupra cărora se cuvine meditat. Este invitația pe care, implicit, o lansăm în finalul acestei anchete, căreia nu-i putem pune, totuși, capăt înainte de-a reveni Ia problema fundamentală care rezulta și din primele noastre cercetări : necesitatea creării unui statut care să reglementeze pe temeiuri LEGALE repartizarea, o dată cu absolvirea școlii de coregrafie, a celor mai valoroase talente, a tuturor absolvenților. Situația de astăzi, unică de altfel în sistemul nostru școlar, nu face decit să-i lase pe absolvenți la voia intîmplării, lăsînd totodată uși întredeschise subiectivismului, ale cărui „legi" — cum arată și cazul prezentat — produc de cele mai multe ori incorectitudini, nemulțumiri, nedreptăți.
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Vomotnatul pentru exploatarea fi industrializarea lemnului din Focșani este unul din cele mai importante obiective industriale de pe teritoriul județului.

Volumul total al investițiilor a fost de
2 600 000 000 lei
cu 58 la sută mai mare decit in cei cinci ani anteriori INDUSTRIALE

/

Aproape jumătate din 
investiții au fost destinate 

dezvoltării industriei

® Fabrica de plăci 
fibro-lemnoase — 
Focșani

• Fabrica de panifi
cație — Focșani

Noi obiective industriale, dezvoltări și modernizări

Oră de laborator la Liceul economic din Focșani.

w

didactice

Focșani. Școala profesională

CULTURA Nivel de civilizație

• 2 763 apartamente au 

construite din fondurile a sporit cu 274, ceea 
ce înseamnă o creș
tere de 104,8% față 

de anul 1965.

® liceul pedagogic 

din Focșani

• 221 sate electrificate în 1970, 

față de 139 în 1966.

• La sate au fost construite

6 914 locuințe noi.

fost 

statu

lui, ceea ce reprezintă o creș

tere de 2,7 ori față de cei 
cinci ani anteriori.

• S-au construit: 1 spital, 8 dis

pensare de întreprindere, 29 

case de naștere.

• liceul economic 

din Focșani

a Ministerului Industriei Ușoare. Clădirea căminului de fete. 
Fotografiile paginii: PAVEL TlNJALA

• 101 grădinițe de 

copii

VRANCEA
/VWWVSAAAZVWS;

TINE
RETUL A
IN
INDUS
TRIE
• Cu 5 875 a cres

cut numărul sa
lariaților din ju
deț; dintre aceș
tia, 3 582 sînt ti
neri absolvenți 
ai școlilor pro
fesionale, tehni
ce și de maiștri 
sau ai unor for
me de calificare 
la locul de mun
că.

n. . . ..................  •— ..................... ........... .. ■ '

® Fabrica de mate
riale de construcții 
— Păunești

• Fabrica de coniac 
— Focsani

• Distileria de al
cool — Gogești

• Crama de 1 050 
vagoane vin pen
tru export

• Depozitul central 
de cherestea pen
tru export

• Fabrica „Chimica 
Mărăsesti

Complexul pentru 
prelucrarea lem
nului — Gugești 
Unitatea de prefa
bricate — Doaga 
Centrele de vinifi- 
cație din Panciu, 
Cîrligele si Tîmbo-

UNUL DIN CINCI LOCUITORI ÎNVAȚĂ

• 524 tineri absol
venți ai institu
telor de învăță- 
mînt superior 
s-au integrat în 
activitatea pro
ductivă și so- 
cial-culturală a 
județului.

• Tineretul are 
ponderea domi
nantă în rîndu- 
rile salariaților 
din principalele 
unități ale ju
dețului

— La fabrica de 
confecții Foc
șani, vîrsta me
die a colectivu
lui este de 23 de 
ani, la C.E.l.L. 
— de 24 de ani, 
iar la „Chimica" 
-Mărășești tot 
de 24 de ani.

aceasta înseamnă câ în școlile generale, profesionale, licee de specialitate 

și de cultura generală, numărul total depășește cifra de

68000 elevi

• 43 școli noi cu

. ................................................................ IAu luat;
>■-

P* * £ vrunța: .•
• Din cele 10 muzee existente, 6 

au fost înființate în perioada 

1966—1970

• Au fost construite :

— 8 cămine culturale

— o casă de cultură

— 2 biblioteci orășenești

• A crescut numărul posesorilor 

de aparate de radio și televi

zoare cu 21 146 și, respectiv, 

11 518.

• Au fost prezentate peste 

173 200 spectacole cinemato

grafice.

Numărul 
cadrelor



Sosirea delegației
române ia PekinPEKIN 19. — Corespondentul Agerpres, Ion Gălățcanu, transmite : Delegația guvernamentală română, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a sosit vineri la prînz la Pekin, într-o vizită de prietenie, la invitația guvernului R. P. Chineze.La plecarea din Canton, delegația a fost condusă la aeroport de Kun Shi Ciuan, membru al C.C. al P.C. Chinez, secretar al Comitetului de partid al provinciei Guandun. prim-vicepreșe- dinte al Comitetului revoluționar provincial, de activiști ai organelor locale de partid și de stat. De la Canton la Pekin, delegația a fost însoțită de Aurel Duma, ambasadorul Republicii Socialiste România in R. P. Chineză, și Li Lien-cin, director adjunct in Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Chineze.Aeroportul din Pekin, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, a cunoscut o ‘.moșieră festivă. în intimpi-i n . -lei R. P. Chineze. La coborirea din avion, tovarășul Gheorghe Radulescu și ceilalți membri ai delegației au fost salutați cu

deosebită căldură de Li Sien- nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- premier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu Huittzo, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, adjunct al șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, Ken Biao. directorul Direcției de relații externe a C.C. al P.C. Chinez, Fan I, ministrul relațiilor economice cu străinătatea, Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior, Li Suei-cin, ministrul construcțiilor de mașini, Li Cian, ministru adjunct al comerțului exterior, Ciao Kuan-hua, ministru adjunct al afacerilor externe, și de alte persoane oficiale chineze. <Tovarășul Gheorghe Rădulescu și ceilalți membri ai delegației au salutat miile de cetățeni aflați pe aeroport. într-o atmosferă entuziastă, mulțimea, care, flutura stegulețe românești și chineze, scanda lozinci pentru întărirea prieteniei dintre cele două popoare, urind un călduros „bun venit" oaspeților români.

La 19 martie, Ziua luptei 
poporului vietnamez împotriva 
imperialismului S.U.A., Ngu
yen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C al Frontului 
Național de Eliberare din Re
publica Vietnamului de Sud, a 
adresat tuturor popoarelor din 
lume o scrisoare deschisă.

în scrisoare se arată că, în 
urmă cu 21 de ani, la 19 mar
tie 19.50, cînd imperialiștii 
S.U.A. au trimis două vase de 
război și sute de avioane la 
Saigon pentru a intimida po
porul vietnamez, 500 C00 de oa
meni au demonstrat pe străzi
le orașului, cerînd retragerea 
acestora și obținînd astfel o 
victorie importantă în această 
primă confruntare cu impe
rialiștii americani.

De atunci, se spune în tex
tul scrisorii, imperialiștii 
S.U.A. au escaladat războiul 
de agresiune împotriva poporu
lui vietnamez. Lupta acestuia 
a fost eroică, înfrîngînd toate 
planurile agresorilor.

Nguyen Huu Tho adresează 
popoarelor lumii chemarea de 
a continua sprijinul și ajuto
rul pentru lupta celor trei po
poare ale Indochinei în apă
rarea drepturilor lor naționale, 
de a condamna orice noi a- 
venturi militare periculoase 
ale imperialiștilor americani, 
de a cere Statelor Unite să 
pună capăt războiului de a- 
gresiune ți să retragă rapid și 
necondiționat toate trupele lor 
și ale sateliților lor de pe te
ritoriul Vietnamului de sud.

Vizita tovarășului 
Corneliu Mănescu 

în DanemarcaVineri dimineața, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei s-au desfășurat convorbirile oficiale între ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Foul Hartling.în cursul întrevederii cei doi miniștri au propedat Ia un schimb larg de vederi asupra relațiilor, româno-daneze și a evoluției situației internaționale. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.După convorbirile oficiale, a

avut loc un dejun de lucru oferit la restaurantul „Lange- Iinie" de ministrul afacerilor culturale, pentru problemele dezarmării și cooperării tehnice cu țările în curs de dezvoltare, K. Helveg Petersen.în cursul după-amiezii, Corneliu Mănescu a fost primit de primul ministru al Danemarcei Hilmar Baunșgaard.întrevederea, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a prilejuit un util schimb de opinii privind relațiile bilaterale și alte probleme de interes comun.
„RELAȚIILE DINTRE SUEDIA Șl 
ROMÂNIA S-AU INTENSIFICAU-a oaspeților români au ve- numeroși locuitori ai capita-

UNUI SOSIREA LUI• PRIMUL ministru al Irlandei de nord. James Chichester- Clark, a anunțat in Parlamentul Ulsterului. că alți 1 300 de militari britanici vor sosi in zilele următoare in această provincie pentru a întări efectivele actuale, cifrate la 8 400 militari. Această declarație fost făcută după consultările care Clark le-a avut marți Londra cu primul ministru Marii Britanii. Edward Heath, ca urmare a agravării situației din Ulster.Joi dimineața, trupele britanice din Irlanda de nord au început să instaleze bariere pe principalele șosele care duc spre Belfast și au operat numeroase percheziții pentru descoperirea de arme. De asemenea. s-a anunțat întărirea pazei la frontiera dintre Ulster și Republica Irlanda.

NORODOM SIANUK LA PEKIN
de a pe la al

Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai. a oferit o recepție cu prilejul împlinirii unui an de la sosirea la Pekin a prințului Norodom Sia- nuk, șeful statului Cambodgia, și al aniversării creării Frontului Național Unit din Cambodgia.Au participat, Huan lun-șen, Iao Uen-iuan, Li Sien-nien, Ie Ten-in. U Fa-sien, Li Tzo-pen. Ciu Hui-tzo, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, și alte persoane oficiale chineze»La recepție a participat, de a- semenea, delegația guvernamentală română, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv. al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte--- --------------------------------- ,--

Continentul negru era hotărît să-și scuture lanțurile. Era începutul unei perioade care urma să fie caracterizata drept „deceniul eliberării africane". In această atmosferă de speranță s-a P*I a 21 martie 1960. incidente de o deosebită gravitate atrăgeau atenția omenirii asupra violării flagrante a drepturilor umane cele mai elementare în Africa de sud. O manifestație pașnica a populației orașului Sharpeville împotriva unei legi rasiste a regimului de la Pretoria (care impunea persoanelor de culoare un let discriminatoriu de identitate) a fost transformata de oamenii faimosului Vorster într-o adevărată baie de singe. Bilanțul tra.ic al acestei zile : 69 de morți, 180 de răniți, persoane de toate viratele printre care numeroase temei și copii.Evenimentele tragice de la Sharpeville demonstrau ca penii u eliminarea discriminării rasiale, mai ales in Africa de sud unde a fost ridicată la rangul de politică de stat, sint necesare eforturi conjugate ale întregii comunități mondiale. Alarmata, opinia publică nu a întîrziat să reacționeze — in primul nnd evident, cea africană, care a chemat la o luptă hotantă, pe toate planurile împotriva tuturor formelor de discriminare rasiala. Sint cunoscute, de asemenea, eforturile continue și de mare rezonanța ale Organizației Națiunilor Unite pentru promovarea egalității rasiale. Printre măsurile inițiate de Adunarea Generala sau de misia drepturilor omului a O.N.U. in aceasta problema, alaturi de Declarația asupra eliminării tuturor formelor de discriminare rasială si de Convenția internațională referitoare la aceeași cheș tiune se numără și instituirea datei de 21 martie (în memmaa acelor uciși la Sharpeville) ca Zi internaționala pentru eliminarea d'lMn^ăttate 'aceste eforturi nu au atins pină în prezent 8T"1"1 dorit de eficacitate. In Africa de sud, in Rhodesia, in Namibia și întinsele colonii portugheze din Africa (Angola, Mozambic, Gui- neea-Bissau. Insulele Capului Verde) discriminarea’ rasiala a majorității de culoare este încă o trista realitate. O „sfinta alianță a regimurilor rasiste minoritare continuă sa duca o politica de violare flagrantă a drepturilor omului m aceste state.Anul acesta, lupta împotriva rasismului va cunoaște o nouă amnloare După cum se știe. 1971 a fost proclamat de catie O.N.U. aĂ internațional de acțiune pentru c<’n\bat"eaura^^" â si discriminării rasiale. Secretarul general al O.N.U., U Ihanl a dat publicității o declarație în care relevă necesitatea ca ..toate națiunile si toți oamenii de bună credința sa se alăture campa mei de eliminare a racilelor rasismului și clișeriminăru raiale care continuă să păteze conștiința umanității . „1971 — declara secretarul general — trebuie să fie un an in care doctrinele distincției si superiorității rasiale, atit de repugnante comunității m- tXationale“ să fie recunoscute pretutindeni ca odioase periculoase si nedrepte, și in care să se adopte noi masuri efective la toate nivelele pentru eradicarea odată pentru totdeauna a fenomenului rușinos al segregației și discriminam rasiale •România socialistă, care a asigurat in practica, egalitatea in drepturi a tuturor cetățenilor ei indiferent de naționalitate, . e pronunță cu fermitate pentru lichidarea oricăror forme de dis<" minare rasială, pentru eliminarea tuturor cauzelor economice, nnlitiep si sociale care generează rasismul.P Nu poate exista îndoială asupra faptului că ampla ’“^ împotriva discriminării rasiale, beneficiind de simpatie și Șpripn internațional, se va incheia cu victoria torțelor care întruchipează ideile dreptății, libertății și progresului și că rasismul, acest degradant anacronism, va aparține trecutului.

al Consiliului de Miniștri, care se află intr-o vizită de prietenie în R. P. Chineză.Au asistat șefi uni diplomatice Pekin.Premierul Ciu sat. în numele Mao Tzedun, al vicepreședintelui Lin Biao, al guvernului și poporului chinez, calde felicitări șefului statului cambodgian, Guvernului Regal de Uniune Națională și poporului cambodgian. El a subliniat că China reprezintă spatele imediat pentru poporul cambodgian și celelalte popoare din Indochina. in războiul lor împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională. Ciu En- lai a subliniat că F.U.N.K. devine puternica forță care călăuzește lupta poporului cambodgian, dind lovituri grele agresorilor americani și lacheilor lor — clica trădătoare Lon Nol-Sirik Matak. El s-a referit la meritele prințului Norodom Sianuk în conducerea luptei poporului cambodgian împotriva agresiunii. relevind că. in prezent, șapte zecimi din teritoriu și șase zecimi din numărul populației sînt eliberate.La rindul său. prințul Norodom Sianuk a amintit că R. P. Chineză a acordat un ajutor deplin și multilateral poporului cambodgian și luptei sale armat»’. precum și șefului legal al statului, guvernul legal, în lupta pină la victoria deplină. El a amintit că. în prezent, guvernul regal este recunoscut de jure de 23 de state și guverne suverane și de două mișcări de eliberare națională. Prințul Sianuk a exprimat recunoștința profundă fată de R.P. Chineză, precum și fată de tarile și guvernele prietene ale popoarelor khmer și. chinez, pentru sprijinul prețios acordat Frontului Național Unit și guvernului regal in lupta lor.

ai unor misi- acreditati laEn-lai a adre-președintelui

ANKARA: MISIUNEA 
LUI NIHAT ERIM

• PREȘEDINTELE Turciei, Cev- 
det Sunay, l-a însărcinat, vineri, 
pe Nihat Erim, deputat din par
tea Partidului republican al po
porului, cu misiunea „formării în 
timpul cel mal scurt a unui gu
vern puternic și capabil să solu
ționeze actuala situație din țară". 
Șeful statului a cerut lui Nihat 
Erim să demisioneze din partidul 
său „pentru a obține sprijinul 
Parlamentului eliberat de orice 
considerații de partid".

ORIENTUL APROPIATaparține trecutului.
BAZIL ȘTEFAN

Barnard acuza a- 
partheidul...
grafia noastră il 
înfățișează pe re
numitul chirurg 
sud-african Chris
tian Barnard, 
vorbind la Con
gresul Partidului 
Progresist, singura 
formație politică 
din Republica Sud- 
Africană, reprezen
tată în parlament, 
■care se pronunță 
înțpotriva politicii 

de apartheid

CAIRO. — Agenția M.E.N. a anunțat că două avioane israe- liene de tip „Phantom" au violat vineri dimineața spațiul aerian al R.A.U., efectuînd zboruri la Port Fouad. Forțele de apărare antiaeriană ale R.A.U. au intervenit, obligind avioanele israeliene să se retragă, relatează aceeași agenție, menționînd că incidentul a fost adus la cunoștința corpului de observatori O.N.U.
COSMOS—400"

• IN Uniunea Sovietică a fost 
lansat vineri satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-4G0“, Ia bor
dul căruia este instalat aparataj 
științific destinat continuării cer
cetărilor în spațiul cosmic. Sate
litul este dotat, de asemenea, cu 
un sistem radiotelemetric pentru 
transmiterea pe Pămînt a datelor 
cu privire la funcționarea apara
telor șl un sistem radio pentru 
măsurarea elementelor orbitei. A- 
gentia TASS precizează că apa- 
ratajul lui „Cosmos-400rt funcțio
nează normal.

Interviul ministruluiMinistrul afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson, s-a referit, intr-un interviu acordat trimisului special Agerpres, Constantin Țintea, la evoluția și perspectivele relațiilor sue- dezo-române. precum și la poziția țării sale in unele probleme internaționale. „Se poate spune că relațiile dintre Suedia și România s-au intensificat in cursul anului trecut", a declarat ministrul de externe suedez. în context, el a scos in evidență colaborarea dintre cele două țări, realizată in mai multe rîn- duri la Națiunile Unite, unde apropierea pozițiilor a permis prezentarea unor propuneri comune. Considerăm că și la Conferința de dezarmare de la Geneva — a menționat Torsten Nilsson — am dezvoltat un punct de vedere similar în ceea ce privește poziția față de diverse fenomene din domeniul dezarmării. In continuare, ministrul și-a exprimat „satisfacția pentru modul cum s-a dezvoltat comerțul dintre cele două țări, care a sporit substanțial in ultimii ani".

de externe suedezReferindu-se la problema convocării conferinței general-euro- pene asupra securității, ministrul afacerilor externe al Suediei a declarat că, în cursul convorbirilor avute cu ministrul român al afacerilor externe, Corneliu Mănescu, s-a putut constata că „ambele părți sînt convinse de necesitatea discuțiilor multilaterale pe care sperăm să le înfăptuim la Helsinki". Condițiile pentru realizarea acestor discuții, a spus el, ar consta în aceea că toate statele interesate trebuie să participe și, în ceea ce privește partea suedeză, ea este pregătită să participe.în încheierea convorbirii, Torsten Nilsson a apreciat atmosfera amicală și cordială în care s-au desfășurat întrevederile cu ministrul afacerilor externe al României. „A fost o discuție deschisă, a spus el, și, după părerea mea. astfel trebuie procedat în convorbirile de acest gen. Tocmai aceasta le face atit de valoroase".
ÎN COMITETUL PENTRU DEZARMARE

Ecoul unei inițiative 
românești

In Comitetul pentru de
zarmare de la Geneva con
tinuă dezbaterile cu carac
ter general, în cadrul că
rora delegațiile statelor 
membre își expun consi
derațiile asupra ansamblu
lui problemelor de dezar
mare, aflate pe ordinea 
de zi.

In acest content, multe delega
ții au exprimat aprecieri în legă
tură cu importanța și actualitatea 
inițiativei guvernului român de a 
înscrie pe agenda celei de-a 25-a 
sesiuni a Adunării Generale 
punctul intitulat .Consecințele 
economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale pro
fund dăunătoare asupra păcii și 
securității în lume“.

„Acumularea crescîndă a unor 
mijloace dintre cele mai perfec
ționate de ducere a războiului — 
declara șeful delegației R. P. 
Mongole — reprezintă un pericol 
tot mai mare pentru pacea și

securitatea mondială. Această si
tuație gravă provoacă o preocu
pare și o îngrijorare crescîndă în 
rîndul comunității internaționale. 
Ea întărește, totodată, hotărîrea 
popoarelor de a împiedica un nou 
război mondial și de a elimina 
primejdia unei conflagrații termo
nucleare".

„Consecințele destructive ale 
cursei înarmărilor pentru viața 
națiunilor, atit în sfera economi
că și socială, cit și în cea po
litică, fac imperativă și urgentă 
încetarea imediată a acestei com
petiții — arăta ambasadorul Po
loniei. Pe aceste temeiuri, 
Polonia a fost coautoare la 
rezoluția 2 667 (XXV) a Adunării 
Generale, inițiată de România și 
adoptată la cea de-a 25-a sesiune 
a Adunării Generale. Această re
zoluție atrage atenția națiunilor 
asupra consecințelor econo/iice și 
sociale ale cursei înarmărilor și 
asupra efectelor el nefaste pentru 
pacea și securitatea mondială".

CONGRESUL P.C. 
DIN BELGIA

La Charleroi s-au deschis 
vineri lucrările celui de-al 
XX-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Belgia. 
Congresul, Ia care participă 
320 de delegați, are loc 
în anul celei de-a 50-a 
aniversări a creării P.C. din 
Belgia. La lucrări asistă, 
de asemenea, delegații ale 
unor partide comuniste și 
muncitorești frățești.

Din partea Partidului Co
munist Român participă to
varășul Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul Miron Con- 
stantinescu a avut o intilni- 
re cu Raymond de Smet, 
președintele Federației din 
Dendre a P.C. din Belgia.

întâlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

„Ca rezultat al unei inițiative 
române — menționa șeful delega
ției Olandei —■ Adunarea Genera
lă a Națiunilor Unite a hotărît, 
prin rezoluția 2 667 (XXV), elabo
rarea unui studiu, de către un 
grup de experțl, asupra consecin
țelor economice șl sociale ale 
cursei înarmărilor. Sîntem bucu- • 
roși Că, Olanda este reprezentată 
în grupul de experțl numiți de 
secretarul general al O.N.U. Ne 
exprimăm în mod deosebit satis
facția în legătură cu faptul că 
mandatul încredințat experțllor 
include toate aspectele cursei 
înarmărilor — nucleare șl con
venționale". ’
„,®eleriPtiu-se la inițiativa Româ- 
nlei> ?eful delegației R. p. Unga
re declara în ședința de la 18 
martie: „Problemei dezarmării 
generale și totale 1 s_a acordat o 
atenție sporită atit la sesiunea 
Comitetului pentru dezarmare 

dezbaterile asupra dezar- 
7f'^! l1 “e ia ultima sesiune a a- 
dunărll Generale. Acest fapt este 
întru totul explicabil, intrucît 
5^?8rea cursei Înarmărilor, 
?foZ“ltal3a unor armamente șl 
sisteme de arme noi și tot mai 
armfnte’ ,cre?terea arsenalelor de 
aime nucleare și alte arme de nl- 

.In J}asă’ generează o pro
fundă îngrijorare în lume, care 
nu poate fi neglijată de comitetul 
nostru șl de Adunarea Generală. 
Din această cauză, noi conside
răm importantă rezoluția 2 667 
(XXV) intitulată „Consecințele e- 
conomlce și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale pro
fund dăunătoare asupra păcii șl 
securității în lume, inițiată de 
România".

Mijloc de decembrie, și totuși... Ținuta de vară pe stradă, obligatorie. Cîțiva stropi de ploaie căzuți cu zgîrcenie sînt primiți cu nedisimulată satisfacție. La Hammamet, ne informează grijuliu ziarele, nu știu ce vedetă europeană a ecranului a mai acumulat un plus de bronz. Spre ora prinzului nodul de la cravată începe să incomodeze. Car- tagina își începe drumul prin ziuă sub un arhiabundent soare mediteraneean. Iarna, sub cerul Tunisiei, este dispusă la concesii...O stradă lungă, flancată simetric de blocuri ce nu depășesc cîteva etaje, în majoritate unități comerciale, cu vitrine îmbiind trecătorul. Din loc în loc, imense grămezi de portocale rețin atenția și uneori cumpărătorii. O cafenea cu mese pină în stradă, pline aproape toată ziua de clienți ce par a ignora cadranul orelor, absorbiți de sticla de bere ori de mașinile ce vin și pleacă de la „Africa", o prismă de beton înălțată sfidător pe artera principală a capitalei, cel mai impozant hotel din Tunis. Vizavi un magazin cu obiecte de artizanat, de la superbele covoare sau vesminte florale pină la coliviile pentru păsări sau servicii de cafea. în mijloc, o dungă de verdeață suficient de largă pentru a adăposti din Ioc în loc cochete chioșcuri de ziare și reviste, sosite din toată lumea, la dispoziția celor ce doresc a le răsfoi, zi și noapte. Pe trotuare, promenadă — prelungită dincolo de miezul nopții — a oamenilor, bărbați, femei învelite in atit de familiarul vestmint alb, a- mintind cearșaful, pășind sfielnic de-a lungul zidurilor într-o procesiune parcă mereu neterminată. Sînt primele imagini adăugate pe retină după ce de la fereastra hotelului privisem insistent albul de vată al clădirilor dansind obsesiv peste străzi, întrerupt doar, din loc în loc, de minaretele spectaculoase ale moscheelor ori nuanțele de verde ale palmierilor.Tunisul reunește ca nici un alt oraș semnele particulare ale geografiei, istoriei, ale dezvoltării economice și sociale a țării, purtînd în relieful său terminațiile nervoase ale munților Atlas, scăldat pe nu mai puțin de 1 200 km de valurile odihnitoare ale Me- diteranei dar simțind in sud, dincolo de livezile de măslini și de portocali, suflul dogoritor al deșertului. Orașul pare o dibace alternanță de vechi și nou, de coloratură strict locajă combinată cu influențe exterioare, un spațiu în care își dau mîna parfu- muri separate de secole, de milenii chiar. Iată această horbotă superba de palate arabe pierdute în splendidele terase de verdeață din marginea mării, cu porticuri în dantelă de piatră, cu interioarele lor lansate pe verticală descriind în aer arcuri și cupole sprijinite pe puzderie dc coloane. Este un joc amețitor al riglei de calcul cu compasul arhitectului, intersecția plină de farmec a ingineriei cu arta. în cealaltă parte, în Souk, cartierul care atrage irezistibil prin pitorescul său pe orice nou sosit în capitala Tunisiei. Un teritoriu deloc neglijabil ca mărime în perimetrul căruia se regăsesc, de secole, de o parte vînzătorii, de cealaltă amatorii de obiecte purtînd amprenta migalei și priceperii artizanilor localnici. Un cartier în care casele stau sprijinite una de alta, lățimea străzilor nedepășind de cele ntai multe ori un metru. La vedere, pe rafturi, suspendate sau de-a dreptul pe jos, o fantastică amestecătură de lucruri, de Ia covrigii sau go- goșile făcute pe loc pină la țesăturile de mare efect colo- ristic, de la obiectele decorative din cupru sau fildeș pină la filigranele de aur.Am rămas o după amiază întreagă în interioarele copleșitoare ale palatului Bardo, muzeul ai cărui pereți pot fi ei înșiși considerați ca piese de mare va

loare artistică. In primul rind desigur prin gradul de interes pe care-1 conferă clădirea, o plăcută armonizare de linii ale arhitecturii arabe. Dar mai presus de orice prin acele imense suprafețe deconspirînd, prin scenele înfățișate, o civilizație căreia secolele, mileniile, n-au reușit decît să-i accentueze și mai pregnant dimensiunile. Uriașele mozaicuri de Ia Bardo au o tehnică desăvîr- șită a cunoașterii registrului de sensibilitate umană, te fixează locului, sustrăgîndu-te aproape total din fața celorlalte prezente muzeale. Sînt aici mesagerii unei arte înfloritoare. statui de mărimi neobișnuite, zeități, efigii in piatră ale figurilor purtate pe aceste pămînturi de valurile istoriei. Frăgezimea expresiei în marmoră impresionează. Dar, dominant rămine acel fluviu dc mare vibrație coborînd din înfloriturile mozaicurilor. unice prin forța lor de proiecție.Pe harta Tunisiei contemporane vestigiile trecutului tes o ușor perceptibilă lecție de istorie. La răscruce de zodii, Tunisia a păstrat in scurgerea clepsidrei nenumărate dovezi ale civilizației sale. Chiar in teritoriul de azi al capitalei, vizitatorul se plimbă nestingherit printre

soarelui pe oglinda Mediteranei. Aceste cușete dc vacanță, departe de înfățișarea obișnuită a orașelor dar totodată departe de posibilitățile tunisianului de rind, ră- mîn aproape tot timpul anului punctele de tentație ale turiștilor de peste Meditera- nă. în 1958, industria turistică era practic inexistentă în Tunisia. Dar, dacă în 1958 numărul paturilor la hotel se cifra la 4 000, la sfîrșitul a- nului 1969 numărul lor ajunsese la aproape 32 000. Mirosul de var proaspăt al hotelurilor pe un nivel, cel mult două, este totodată un semn că lucrurile nu se vor opri aici.în stingă și dreapta covorului asfaltic, întinse plantații de arbori pitici. Măslini, lămii, portocali, acoperind cu geometria lor ordonată suprafețe întinse de teren. A- gricultura ocupă în economia Tunisiei o poziție predominantă. angajînd aproape 70 Ia sută din populație deși a- eest sector care cuprinde două treimi din mina de lucru participă încă într-o măsură redusă Ia venitul național. Iar în agricultură predomină culturile de măslini. Tunisia plasîndu-se pe locul cinci în producția dc măsline, fiind in același timp al doilea exportator de ulei.
Iarna, sub cerul

Tunisiei
însemnări de NEACU UDROIU

caninii de piatră ai Carta- ginei, nume ce declanșează avalanșe de date in condeiul istoricilor. Au ajuns pină la noi aceste probe fizice ale măreței cetăți de altădată, o- glindite în apele Mediteranei. asaltată de flăcări în vremea războaielor punice, refăcută de Cezar și apoi redusă din nou ia temelii cîteva sute de ani mai tîrziu. Acum ai la în- demină posibilitatea de a a- lege unghiul din care vrei să păstrezi în folia de celuloid aglomerarea de pietre uriașe, micul muzeu amenajat acolo nereușind decît un singur lucru : să te trimită cu și mai mare nerăbdare intre eoper- țile cărților, binevoitoare și capabile să ofere un plus de amănunte în materie. Dar nu este singurul loc unde geografia își recrutează punctele de reper din almanahul istoriei. Apeductul roman de la Zaghouan — Carthage rivalizează silueta oricărui viaduct recent aruncat peste văi. Cit privește coliseumul de la El Djem doar vecinătatea deșertului te împiedică să crezi că nu ai în față construcția similară din Roma, familiară încă din filele romanului lui Sienkiewicz.Călătorul pornit în sud. spre Kairouan, spre Sousse sau Mo- nastir, se simte brusc retras din contemplarea plajelor, întinselor plaje tunisiene unde cochetele hoteluri cu nume parfumate se orînduiesc discret in mijlocul unei vegetații bogate privind tot timpul anului plimbarea

Stare de urgență la Cordoba
ORAȘUL ARGENTINIAN A FOST TRECUT SUB 

AUTORITATEA MILITARĂDupă cunț s-a mai anunțat, guvernul argentinian a declarat joi provinoia Cordoba „zonă de urgență", în urma unei noi greve generale de 14 ore — a patra în ultima săptămînă — la care au participat circa 80 000 de' muncitori și funcționari. Prin- tr-un decret, autoritățile civile și militare din provincie au fost puse la dispoziția generalului Alcides Lopez Aufranc, comandantul corpului 3 de armată. A- proâpe concomitent cu promulgarea decretului, orașul a fost ocupat de 8 000 de soldați, plus efective ale poliției și jandarmeriei sprijinite de tancuri și ar

tilerie. Pe de altă parte, guvernul a anunțat că vor fi pedepsiți cu moartea toți cei ce se dedau la „acte .de rebeliune".Lideri ai organizațiilor studențești și reprezentanți ai clerului au afirmat că vor participa la acțiunile organizate de Confederația’ Generală a Muncii la, Cordoba. In orașele Tucuman și La Plata studenții au organizat manifestații de stradă în sprijinul greviștilor de la Cordoba» In ambele orașe manifes- tanții au instalat baricade pentru a împiedica acțiunile poliției. CARTAGINA. — Vestigiile măreței cetăți de altădată...

In anii din urmă, semnele industrializării sint tot mai accentuate, dezvăluind tendința pronunțată de valorificare superioară a rezervelor de materii prime indigene. în acest răstimp s-au făcut pași importanți în direcția prelucrării fosfaților concentrați, capitol la care Tunisia deține de asemenea o poziție de frunte în ierarhia mondială— locul patru după U.K.S.S., S.U.A. și Maroc. S-a intensificat extragerea mercurului, prelucrarea rezervelor de plumb și zinc. Centrul siderurgic de la Menzel Bourgui- ba reprezintă expresia înscrierii Tunisiei intre țările africane producătoare de fontă și oțel. Dar o schiță cit de sumară a impulsurilor industrializării nu poate fi lipsită de referiri la prelucrarea țițeiului și a gazelor naturale— la Bizerta funcționează o rafinărie cu capacitatea de 1,5 milioane tone — la colaborarea cu unele uzine dc automobile străine. Sint, firește, secvențe ale unui efort general nu lipsit de greutăți dar directionat ferm spre propășirea economică si socială a țării.X n fata mea se află un teanc de fotografii semnate de același autor, simpaticul fotoreporter Beehir Manoubi, obișnuit să-și alăture adresei de pe cartea de vizită numeroasele însemne profesionale și distincțiile primite cu ocazia diferitelor manifestări dc anvergură la care a participat. Acum, la mai multe săp- tămini după întoarcerea din Tunisia, aceste dreptunghiuri de carton îmi reordonează cele văzute la Bir El Bey, a- șezare în apropierea capitalei, un fel de microstațiune pe litoral, în tihna căreia se desfășoară cursurile școlii naționale de cadre pentru tineret și copii. Undeva, plaja pierdută sub stratul ușor vâ- lurit al mării. Alături, clădirea cu sălile de clasă pierdută în umbra palmierilor. In mai multe poze — aspecte din activitatea instructiv-artisti- fa- Echipa dc dansuri, de estrada, de gimnastică artistică, de sport. Sint laturi inseparabile ale muncii în rindul tineretului și ele ne-au fost subliniate eu insistență de-a lungul întregului itinerar — pe modernele baze sportive ftle orașelor, în interiorul grupurilor școlare, în cadrul universității tunisiene. Un a- nume cult pentru dezvoltarea exercițiului fizic, o dată cu deprinderea unor aplicații practice, pe scară largă in Școli, în facultăți și în afara *or,M constituie astăzi o trăsătură definitorie pentru activitatea generală a tineretului. Vizita la Bir El Bey, ca și numeroasele întâlniri cu tinerii, n-au făcut decît să ne întărească această convingere.
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