
brigada 
g.:tjneretului“:
^•\D.. Matală, T. Gînju, 

•\. M. Tacciu și Pavel Tinjală, 
HgkS. ;

transmite dm:

CONSTANTIN VLAD:
„După discuții, primul pas tre

buia să fie acțiunea..."

DUMITRU ILIOAIE: 
„Ne-am fi putut afirma dar 

n-am făcut-o"

ELENA IGNAT:
„Din păcate nu putem discuta 

decit în principiu"

ALEXANDRU HUMA:
„Nu sînt prea des în mijlocul 

tinerilor"

VERONA STINGU : 
„Cunosc problemele numai în 

mare, la general"
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Plastica

Muz-icâ

Relevînd eforturile de perfec
ționare permanenta a muncii 
educative desfășurată de orga
nizațiile U.T.C., Congresul con
stata un fapt — că, în ansam
blul acestora, la sate există o 
serioasă rămînere în urmă, că 
în special în cooperativele a- 
gricole numeroase organizații 
fac dovada insuficentei lor con
solidări, nu reușesc să-și înscrie, 
de sine stătător, contribuția e- 
fectivă la tunul mers al unități
lor, că multe comitete comunale 
nu-și îndeplinesc atribuțiile. 
Am fi fost îndemnați să credem, 
de aceea, că mai ales la sate, 
studiul atent al documentelor a 
fost însoțit de măsuri concrete 
de îmbunătățire, de schimbarea 
vechilor stări de lucruri. Ni s-a 
părut, de asemenea, firesc, ca 
în încercarea de a defini calita
tea startului luat de cîteva or
ganizații U.T.C. comunale în 
perioada de după Congres să 
pornim de la un criferiu sigur, 
capabil să ne releve încadrarea 
acțiunilor din ultimele șase săp- 
tămîni în perspectiva muncii 
viitoare — valorificarea ideii de 
autonomie.

Am vrut să aflăm, în județul 
Neamț, cum își raportează 
practic cîteva organizații co
munale intonHile, realizările 
din ultima lună și jumătate Ja 
asemenea imperative, ce argu
mente concrete, vii, mărturi
sesc înțelegerea din partea a- 
cestora nu atît teoretic, cît mai 
ales în activitatea nemijlocită 
cu masa de tineri, materializa
rea virtuților autonomiei, lată 
ce răspunsuri am primit ;

Constantin VLAD, secretarul 
comitetului comunal U.T.C. 
Răncești : „în afara discuțiilor 
n-am făcut nici un pas înainte**. 
Vasile OJICA, secretarul comi
tetului comunal U.T.C. Pipirig : 
„Prea multe argumente prac
tice prin care să ne fi dovedit 

autonomia nu găsesc nici eu. Mi 
se pare că nici n-au prea fost 
prilejuri'-. Alexandru HUMA, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. Roznov; „Nu prea știu 
ce să spun, nu pot fi prea des 
în mijlocul tinerilor, eu fac zil
nic naveta la Piatra Neamț", Ve
rona STÎNGU, secretara comite
tului comunal U.T.C. Păstrăveni: 
„Cunosc problemele numai în 
mare, la general". Dmitru ILI
OAIE, secretarul comitetului co
munal Trifești • „Ne-am fi pu
tut afirma, ar fi fost interesant, 
regret, n-am făcut-oM. Elena 
IGNAT, secretara comitetului 
comunal U.T.C. Costișa : „Ny. 
putem discuta decît în princi
piu".

Așadar, în cazul lor principiile 
enunțate^ pornind de la auto
nomie și întoreîndu-se în ace
lași punct, se retrăgeau strategic 
dinaintea faptelor, se temeau 
parcă să dea ochii cu ele, le 
evitau, se rezumau la cîte un 
detaliu nesemnificativ, se izolau 
între cîteva probleme nu dintre 
cele mai importante pentru în
treaga organizație. Cu o sin
gură excepție : Dragomir SAM
SON, secretarul comitetului co
munal U.T.C. Secuieni.

— Ne-am hotărît, ne preciza 
acesta, să acționăm în spiritul 
Congresului, ca o organizație în 
stare să răspundă singură de

T^ACTOI^
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Sub acest titlu redactorul nostru GHEOR- 
GHE FECIORU a realizat un reportaj-an- 
chetâ în județul Brăila

în probe tehnologice

PARTIDUL
NOASTRE

izvorul Îndrăznelii

STAȚIILE
DE POMPARE DIN

(Continuare în pag. a lll-a)

— Stimate 
Constant, în

MARILE SISTEME 
DE IRIGAT»

Au început probele tehno
logice ale noilor stații de 
pompare din marile sisteme 
de irigații Valea Carasu, Pie- 
troiu-Ștefan cel Mare, Gălă- 
țui. Nicorești-Tecuci și terasa 
Brăilei. Concomitent, se in
troduce apa în sisteme pen
tru verificările de detaliu ale 
amenajărilor și instalațiilor 
de aspersiune pe terenurile 
ce urmează să fie date în 
exploatare pînă Ia 1 iunie, te
renuri care totalizează 135 000 
hectare.

In acest an, unitățile agri
cole din țara noastră vor cul
tiva în condiții de irigare o 
suprafață de aproape 1 mi
lion ha, din care circa 400 000 
sînt cuprinse în mari și mo
derne sisteme realiza*e în ul
timii cinci ani.

banda
de montai

DEFECȚIUNEA 
TEHNICĂ" 

APARE TOT MAI RAR
Sub titlul „Defecțiunea tehnică nu provine totdeauna din 

studio, ci și de la banda de montaj ziarul nostru analiza 
în urmă cu opt luni, o parte din cauzele.care au generat fa
bricarea la uzinele „Electronica" — în prima jumătate a anu
lui trecut — a unor radioreceptoare și televizoare ce prezen- 
tau grave abateri de la normele de calitate. Cu același prilej 
sugeram Comitetului U.T.C. cîteva masuri menite sâ contribuie 
la schimbarea stării de lucruri existente, £= accelereze nor
malizarea care ni se prom'iea.

existente, sâ accelereze nor-

Convorbire cu poetul 
EUGEN CONSTANT

tovarășe Eugen 
___  — anul în care a luat 

ființă Partidul Comunist Român 
aveați 31 de ani. Vîrstă tinereții 
împlinite, cînd evenimentele pot 
fi selectate cu matură rigoare și 
cind deprinderea de a deosebi 
întâmplarea efemeră de actul e- 
sențial îți dă chiar posibilitatea 
să-ți „programezi" propriile a- 
mintirî. în depozitul inepuizabil 
care este memoria dv. de octo
genar, ce loc ocupă „fișa" anului 
1921?

mini

cova

— Ca să continuăm în terme
nii pe care-i propui, aș spune 
că „fișa" de-acum cinci decenii, 
cu toate că nu consemnează, 
pentru biografia mea, prea mul
te evenimente, cuprinde, totuși, 
un dat esențial i atunci, în 1921, 
în iarnă, am luat pentru pri
ma oară contact cu mișcarea 
muncitorească în mod organi
zat... E drept, contacte, chiar de 
zi cu zi, cu muncitorii, cu țăra
nii pălmași și cu alți oropsiți ai 
vremii, luasem încă din fragedă 
adolescență. Pentru că eu în
sumi aveam să fiu, ani și ani, 
ceea ce se numea în epocă — 
dacă nu cu dispreț, oricum cu 
lainică maliție » un „șomer in
telectual". Dar reprezentările 
mele despre muncitorime, ca

Convorbire consemnată de
PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a V-a)

Protestele studen-
ților britanici au 
căpătat amploare 
în ultimele săptă-

Un deceniu de la 
primul zbor cos
mic al omului săr
bătorit la Mos-

La Bonn sint con- 
damnate manifes
tările de violență 
tot mai frecvente 
în țară.

Tn Alaska, căută
torii de aur au gă
sit... petrol

Am revenit la „Electronica* 
pentru a cunoaște preocupările 
pe care colectivul de aici — în 
care marea majoritate o formea
ză tinerii — le-a avut și le are 
pentru recăpătarea prestigiului 
de care uzina se bucura în urmă 
cu câțiva ani. încă de la început, 
directorul general — ing. CON
STANTIN FAUR a ținut să facă 
următoarea precizare : „începînd 
cu octombrie anul trecut, uzina 
își îndeplinește lună de lună sar
cinile de plan în condiții de exi
gență permanent sporită față de 
calitatea produselor. Mai mult, 
în primul trimestru al anului în 
curs, față de planul inițial avem 
o depășire de producție de 3 500 
televizoare și tot atîtea radio re
ceptoare". Așadar, o substanțială 
redresare la capitolul cantitate. 
In mod firesc își face însă loc 
întrebarea : A fost acest capitol 
corelat corespunzător cu cel al 
calității ? „Da, ne răspunde ing. 
SANDA POPESCU, șeful servi
ciului constructor televizoare. Ți- 
nînd seama de observațiile culese 
la locurile de fabricație sau din 
rețeaua unităților proprii de asi
gurare a garanției dar mai ales 
de reclamațiile cumpărătorilor,

am adoptat o serie de soluții de 
îmbunătățire a calității. Ele vi- . 
zează atît fabricația și montajul 
cit fi urmărirea produsului reali
zat. Aș enumera introducerea 
unui âl treilea punct de prinde
re a șasiului, ceea ce îi conferă 
acestuia o rezistență mecanică 
sporită, îmbunătățirile aduse în 
zona baleiajului, unde o parte 
din rezistente prezentau un pro
cent mare de căderi, perierea șa
siului pentru îndepărtarea bobi
telor ae materiale și a urmelor 
de cositor".

Și în sfîrșit, după ani și ani de 
discuții în jurul atât de frecven
telor lipituri reci — cele care te 
obligau la o zi după cumpărare 
să vizitezi centrul de reparații — 
s-a ajuns ca acestea să fie depis
tate aproape în totalitate. La 
sfîrșitul anului 1970 s-a introdus 
o nouă operație la banda de

montaj, vibrarea șasiului timp de 
30 de secunde — suficient ca 
punctele lipite necorespunzător 
să se desfacă. In cursul acestei 
luni, în secțiile de montaj de la 
Pipera se va introduce un nou 
procedeu de verificare finală a 
producției : 5 televizoare din fie
care tip montat în ziua aceea vor 
fi supuse la o funcționare forțată 
de 150 de ore și la probe meca
nice dure. Aceasta va permite 
observații asupra calității loturi
lor de fabricație implicînd mă
suri operative pentru creșterea 
siguranței 'de funcționare a apa
ratelor.

Preocupări similare, s-au înre
gistrat și în cazul radioreceptoa
relor. Merita menționată atenția 
care s-a acordat asigurării asis
tenței tehnice în timpul introdu
cerii în producție a noilor tipuri 
de radioreceptoare chiar de către 
organele de concepție. Ce efect a 
avut acest evantai de măsuri ? 
Față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut, în primele 
două luni ale anului 1971, la cen
trele de reparații ale cooperati
vei „Radio-Progres" din Capita-

IOAN VOICU

(Continuare în pag. a V-a)

Condiții moderne pentru învățarea limbilor străine

STATUTUL PROFESIONAL Șl MORAL AL TÎNĂRULUI SCRIITOR

MĂSURA TALENTULUI UNUI
SCRIITOR STA IN (TEA CE EE SCRIE

A. 1. înainte de toate trebuie 
să facem o precizare asupra ter
menului de tînăr scriitor. Este 
vorba de vîrstă ? sau de o anu
mită poziție față de situația lor 
reală literară ? Termenul este 
ambiguu. Dacă raportăm talen
tul numai la vîrstă, atunci fe
nomenul nu este adevărat Din 
anii 1955—1966, tineri ca : A- 
drian Păunescu, Ana Blandiana, 
Ion Alexandru, Marin Sorescu 
ș.a. au avut toată atenția cri
ticii. Nimeni nu a fost descon-

interviu cu AL. IVASIUC

siderat Există în același timp 
tineri critici care țin cronici în 
principalele reviste literare, a- 
fară de faptul că, de exemplu, 
la 31 de ani Nicolae Manolescu 
este critic consacrat i dacă este 
vorba de vîrstă, atunci argu
mentul vîrstel este fals. Despre

acești tineri scriitor! s-au scris 
tomuri întregi.

Daeă este vorba de tineri 
care nu s-au consolidat literar, 
înseamnă că critica, pe bună 
dreptate, nu a intervenit. Nu 
te noți numi scriitor înainte de 
a scrie

Sub raport valoric scriitorii

se împart, după părerea mea, 
în 5 categorii i — genii j nu cu- 
noso, dintre români, în afară 
de Eminescu, nici un scriitor 
genial j scriitori foarte buni, 
bunișori și mediocri și de-a 
dreptul catastrofali. Acești oa-

CONSTANTIN STOICIU

(Continuare în pag. a V-a)

Generozitate
anonima

de CONSTANTIN CRIȘAN

Foarte aproape de locurile acelea pe care suflarea din- 
totdeauna a acestui pămînt le oferă credință de simbol, 
câci se alcâtuie direct dintr-un Hyperion românesc, pș 
unde — așa cum spusese El, nostalgic : fiind băiet păduri 
cutreieram" — a apărut într-o zi din anii noștri o mînă de 
oameni cu sufletul curat și dorința de omagiu perpetuu. 
Și-au unit entuziasmul și căldura intelectuală — acești^ oa
meni de la Botoșani, despre ei e vorba — și au hotărît să 
facă din meleagurile lui Eminescu, lorga. Enescu . un loc 
de pelerinaj activ, așezîndu-se în fruntea unei acțiuni no
bile, fără a primi îndrumări, sfaturi și consilieri de „la 
centru". Și au făcut, continuă să facă, aproape în taină și 
cu o înaltă modestie, fapte de laudă întru cinstirea memo
riei celor trei Oameni ai meleagurilor din nordul Moldovei. 
Au început în 1969 prin a organiza între 13—15 iunie, „Zi
lele Mihai Eminescu" : excursii omagiale, cercetări de do
cumente încă nebănuite sau considerate minore de specia
liști, comunicări științifice asupra lor... A urmat apoi un 
concurs de interpretare — primul de acest gen — a poe
ziei eminesciene : elevi, muncitori, tehnicieni, și alți tineri 
de la oraș si din satele județului Botoșani s-au întrecut, 
încercînd emoția unei competiții în fond de natură estetică. 
Evident, un concurs în regulă, cu premii care, am aflat, 
a fost cîștigat de eleva Dorina Brădescu. Dar competiția 
nu s-a oprit aici; a devenit un fenomen de masă : s-au 
trimis scrisori, circulare județelor, comitetelor pentru Cul
tură șî Artă, organizațiilor U.T.C., și s-a ajuns astfel la o 
fază interjudețeană a manifestării; au participat, distingîn- 
du-se activ, și tineri de alte naționalități conlocuitoare. 
S-au editat apoi plachete, broșuri, pliante, cărți : „Eminescu 
la Radio" (de Victor Crăciun), „Gînduri închinate lui Emi
nescu" (antologie de Victor Crăciun și Petre Codrea), E- 
nescu și locurile natale etc., sînt în pregătire mai multe 
publicații impregnate de căldura acestui omagiu, precum 
și alte acțiuni : n nouă ediție a zilelor Eminescu (11—13 
iunie 1971), o manifestare similară N. lorga (4—5 iunie 
1971), o sesiune de comunicări științifice și „Zilele G. 
Enescu“.

Un proiect major, demn de toată lauda, pe care îl în
tâmpinăm cu o bucurie aparte : restaurarea caselor memo
riale lorga și Eminescu. Deoarece, se știe, cel puțin în ce 
privește casa celui mai mare poet al nostru, am intrat în
totdeauna în ea cu o evlavie dureros contradictorie. Aceea

(Continuare în pag. a IJ-a)

-•V



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MARȚI 13 APRILIE 1971

GIND Șl FAPTA 
PIONIEREASCA 
PARTIDULUI 
ÎNCHINATE

în săptămîna 12—18 IV. 
a. c. pe ecranele cinemato
grafelor din Capitală vor 
rula următoarele filme de 
scurt-metraj :

Pionierii țării se dovedesc 
activi și entuziaști, fantezia 
lor este inepuizabilă. De la 
început de an școlar, agenda 
lor a înscris atîtea activități in
cit s-ar putea alcătui o carte 
a vieții pionierești — 1970—1971. 
Se întrec detașamente, unități 
pionierești, organizații ale pio
nierilor din orașe, din sate, 
din județe.

In acest an de învățătură și 
activitate pionierească ei au 
pornit cu gîndul să adune cele 
mai frumoase fapte și realizări, 
omagiu adus semicentenarului 
partidului iubit.

Acum, în această vacanță, ac
tivitățile se precipită, se în
mulțesc. Aici, în această rubri
că nu vor putea fi consemnate i 
decît foarte puține. Totuși, o 
facem. Si pornim de la pionierii 
Capitalei, care au dat tuturor 
activităților lor din acest an o 
deviză simbolică și angajantă, 
„Ne pregătim să fim urmașii 
demni ai comuniștilor". în a- 
cest angajament au inclus totul. 
Un adevărat program de cunoa
ștere a istoriei P.C.R. sub titlul 
„Pe urmele insurecției", 45 000 
de școlari au trecut prin fața 
imaginilor sugestive la Muzeul 
de istorie a partidului co
munist, a mișcării democra
tice și revoluționare. Tot a- 
tîția au mers la Doftana, 
închisoarea despre care au au
zit că, — în ciuda vitregii
lor autorităților vremii — a de
venit pentru ilegaliști lăcaș de 
învățătură și de călire comu
nistă. 20 000 de purtători ai cra
vatei roșii au aflat de la vechi 
comuniști aspecte trăite de ei 
în lupta revoluționară a parti
dului. 14 000 de lucrări literare, 
purtînd semnăturile pionie
rilor și școlarilor s-au adunat 
pe adresa concursurilor de 
creație" „Mulțumim din inimă 
partidului", „Partid, părinte
drag“. „Comunistul de lîngă 
tine".

Și se desfășoară, încă din fe
bruarie, o stagiune corală „La 
vîrsta ta de aur, te cîntăm 
partid iubit".

Luni, în sala Teatrului „Rap
sodia română" au început să se 
deschidă filele „Cărții minuna
tei riiele copilării" — progra
mul formațiilor artistice ale 
pionierilor și școlarilor din mu
nicipiul București la faza pe 
țară a Festivalului culjural-ar- 
tistic dedicat semicentenarului. 
Li se alătură, pe aceeași scenă. 
„Copilăria, floare de lumină" 
oglindită de formațiile artistice 
pionierești din județul Brașov, 
„Cîntarea patriei" adusă de 
pionierii din județul Constan
ța. Din Teleorman „Un gînd 
fierbinte, partidului părinte", 
din Prahova, „Un imn, partidu
lui iubit", „Partid, lumina țării 
mele" — sună omagiul pionie
rilor județului Ilfov. Pionierii 
județului Covasna — români, 
maghiari, secui — ne vor po
vesti pe scenă, prin interme
diul artei, că sînt „Frați în 
cîntece, joc și veselie", așa cum 
sînt și la învățătură, cei din 
județul Dîmbovița ne încredin
țează că aduc cu ei pe scenă, 
în cinstea sărbătorii „Flori dîm- 
bovițene".

Și în timpul acesta, mulți 
pionieri pregătesc expoziții de 
artă plastică, de fotografii, de 
artizanat, tehnice. După cum 
alții se întrec să-și facă școa
la, grădinile orașelor și satelor 
mai arătoase, angajați într-o 
treabă de adevărați gospodari. J

L. LUSTIG I

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30)

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; J6; 18,30; 20,45), Favorit 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Modern (orele 8,30; 10,30; 
12.30. 14,30; 16.30; 18,30; 20,30).

MIHAI VITEAZUL ; rulează la 
Bucegl (orele 10; 15.30; 19,30) Ciu
lești (orele 15,15; 19,15), Miorița 
(orele 10; 14,20; 18,30), Arta (orele 
10,30; 14,30; 19).

POIENILE ROȘII : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11.45; 14; 16,30: 
18,45; 21).

DOAR UN TELEFON ! rulează 
Ia Festival (orele 9; 11,15: 13.30; 16: 
18.30: 20,45).

BUTCH CASȘIDY $1 SUNDAN
CE KID : rulează la București 
(orele 8: 10; 12,15: 14,30; 16,45; 19; 
21.15)

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Victoria (o- 
rele 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,15), 
Floreasca (orele 15.30; 18; 20,30).

ANACONDA, 800 DE LEGHE 
PE AMAZOANE .• rulează la Tim
puri Noi (orele 9,15—18.30 în con
tinuare).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Feroviar (o- 
rele 8.45; 11; 13,30; 16; 18.30; 21),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
1.8,30; 20,45), Gloria (orele 9; 11,15; 
L3.30: 16; 18,15; 20,30).

adio, GRANADA ; rulează 
Gri vi ța (orele 9; 11,15; 13,30; 
L8.15; 20,45), Flamura (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

la 
16; 
u;

PRODUCȚII ALE STU
DIOURILOR „AL.

SAHIA SI „ANIMA- 
FILM" :

Patria : Victor Eftimiu își 
amintește.

Capitol : Ceramica de Cu- 
euteni.

Festival : Al 5-lea festival 
și concurs internațional 
„George Enescu".

Grivița : Cuprul, 
înfrățirea : Orizont științi

fic nr. 2/971.
Buzești : Adunarea gene

rală a salariaților Uzinei 
„23 August" — București.

Dacia : Răspundem la în
trebare.

Laromet: Vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în ju
dețul Prahova.

Lira : Ritmuri cardiace.
Drumul Sării : Muzeul 

Artă al Academiei.
Ferentari : în

București.
Pacea : Orizont 

nr. 1/971.
CrîngașI :

rilor.
Viitorul :
Moșilor : Vizita tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu în ju- 
jețul Ialomița.

Munca : Bun
Flacăra : Al

(J.T.C.
Vitan : Astă 

praf.
Rahova : Fata din Far 

West.
Progresul î Orizont științi

fic nr. 2/971.
Floreasca : Ultima întoar

cere.
Luceafărul : Septembrie la 

Pontul Euxin.
Victoria : Terom.

oraș,

Muzeul

de
la

științific
Pompie-

Nunta 2Sa.mfi.rei.

sosit.
9-lea Congres

seară mă fac

PRODUCȚII ALE 
STUDIOURILOR DIN 

ALTE TARI :
Unirea î 12 secole de artă 

Iii Slovacia — R.S.C.
Cosmos : La ora 12 — 

R.S.C.

VERNISAJ

ELEVI DIN ROMA 
EXPUN

în saloanele Liceului de Arte 
Plastice ,.N. Grigorescu" . din 
Capitală, a avut loc ieri verni
sajul unei expoziții originale. 
Timp de o săptămână expun lu
crări de pictură, desen și gravu
ră, elevi din Roma. înainte de 
a sosi în țara noastră, cei 50 de 
tineri școlari italieni, în vîrsta 
de 14-15 ani. au urmat la Roma 
un curs special de geografie, 
intitulat : „Să cunoaștem Româ
nia". Tinerii turiști au vizitat 
orașul București cu împrejuri
mile sale ; ei urmează să stră
bată interesante trasee turistice 
din țara noastră. Cu această 
ocazie, elevii italieni și-au pro
pus să realizeze un film des
pre țara noastră. intitulat 
„România văzută de pe stradă".

Aseară, la Ateneul tineretu
lui, savantul român Henri 
Coandă și familia sa. au fost 
oaspeții tinerilor din sectorul I. 
După ce inginerul Radu Stoica, 
de la Muzeul tehnic, a prezen
tat personalitatea și opera ma-

relui om de știință, Henri 
Coandă a răspuns la numeroa
sele întrebări ale tinerilor, le-a 
vorbit acestora despre preocu
pările lui actuale.

DE TINERI din satele 
și orașele județului Galați au 
ieșit la muncă voluntară. Un 
prim popas în comuna Umbră- 
rești. Aici, cei peste 200 de ti
neri au împădurit 3 ha, au ame
najat peluze pentru flori, iar 
două tone de fier vechi aștep
tau să pornească spre oțelării. 
Cei din Ghidigheni și-au consa
crat ziua pentru înfrumusețarea 
comunei. Ei au văruit 1 500 de 
plopi, au executat un gard viu 
lung de 1 kilometru, au curățat 
80 hectare de pășune. La fel cei 
din Priponești, Băneasa, Fun- 
deni, Liești, Ivești și în multe 
altele. La Cuca, tinerii au îm
pădurit trei hectare, au curățat 
2 km de șanțuri comunale, au 
reamenajat o bază sportivă. Cei 
din Cavadinești, pe lingă cură
țarea a 200 ha de pășune, trans
portarea a 50 tone gunoi de grajd 
pe cîmp, au amenajat și o bază 
sportivă. în această comună se 
poate spune că tinerii au fost în 
acțiune de dimineața pînă noap
tea tîrziu, fiindcă după munca 
la obiectivele patriotice ei au 
mers la căminul cultural, unde 
au primit ștafeta cultural-artis- 
tică „Ce e nou în sat la noi" de 
'la tinerii din Suceveni.

Revenind în municipiul Ga
lați, consemnăm că și aici s-a 
muncit cu spor : circa 1 000 de 
tineri au plantat pomi pe un 
mal al Dunării expus surpării, 
iar alții au colectat 150 tone de 
fier vechi. Cei de la Combinatul 
siderurgic au colectat și ei 100 
tone de metal vechi și au ame
najat o bază sportivă.

• •• ACCIDENT DE... BI
CICLETĂ. Un accident foarte 
curios, din păcate și foarte 
grav, s-a petrecut în satul 
Bucerdea Vinoasă (Alba). 
Doi bicicliști, venind din 
direcții opuse, s-au ciocnit 
ziua-n amiaza mare, pe mij
locul șoselei. Căzînd pe as
falt, s-au lovit atît de grav 
îneît a fost nevoie să fie 
transportați de urgență la 
spitalul din Alba. loan De- 
heleanu (38 de ani) s-a ales 
doar cu o claviculă ruptă 
și capul spart. Celălalt bici
clist, Nicolae Iancu (20 ani) a 
încetat din viață, cu toate 
eforturile depuse de medici.

• •• IMPRUDENȚA
TALĂ. Constantin Rusu din 
Asău (Bacău) și soția sa 
au plecat în ospeție la 
niște rude. înainte de a 
pleca au încuiat bine 
ușa, pentru ca cei doi copii, 
Costel (3 ani) și Marcel (1 an 
și 2 luni) să stea liniștiți 
acasă. Au uitat, însă să ia 
toate măsurile împotriva sur
selor de foc, astfel că, în
cercând să mute o lampă cu 

a dat foc casei, 
care a produs 
7—8000 Iei, au 
doi copii care

gaz, Costel 
In vîlvătaie, 
pagube de 
pierit și cei 
n-aveau pe unde să iasă din 
cameră. O întîmplare pe care 
neglijentul părinte n-o va 
uita, desigur, toată viața.

I. CHIRIC

Generozitate
anonima

(Urmare din pag. Z)

câ ochii noștri mîngîie lucruri care nu fâceau întocmai 
parte din peisajul spiritului eminescian. Refăcîndu-se, așa 
cum o visa și — de curînd, marele dispărut — eminescio- 
logul savant Perpessicius, vom reuși poate într-o zi, sâ in; 
trâm cu alte sentimente, de proprietate, pe poarta marii 
Poezii naționale.

Dacă în ce privește toate celelalte inițiative, al căror 
suflet inspirat este regizorul Eugen Aron, președintele Co
mitetului pentru Cultură și Artă al județului Botoșani, nu 
ar fi nevoie de intervenția unor specialiști, problema refa
cerii Muzeului de la Ipotești, — să nu uităm să o spunem 
— ar trebui asistată de muzeografi notorH. Cu mintea si 
inima „deschisă ca șapte cupe" spre celulele sfinte ale 
biografiei și operei eminesciene.

Tot notînd aici, în doar cîteva rînduri, dar nu fără o 
mare tresărire de bucurie, valoarea spirituală și socială a 
unor astfel de acțiuni am uitat să spunem, poate, esenția
lul, să traducem metafora titlului.

Astăzi, asemenea nobile porniri înspre cultura sociala, 
desfășurata impetuos, competent, sînt tot mai multe; le 
aflăm cu regularitate din presa centrală de partid. Mai 
ieri citeam că, într-un sat din județul Argeș, a luat ființă, 
din inițiative locale, o asociație culturală, cu un program 
vast, cu intenții îndrăznețe, vizînd scopuri aproape acade
mice, într-o geografie nepopulată de organisme și admi
nistrații... „centrale". Și m-am întrebat, mă întreb mereu, 
cînd aud de Asociația argeșană de la Dragoslavele, de no
blețea programului intelectual de la Botoșani, de ce presa 
culturala și literara — care ar trebui sa fie cea dintîi în 
descoperirea lor — nu le acordă atenția cuvenită ? De ce 
nu urmărește desfășurarea, nu le oferă — cum ar fi nor
ma! — auspiciile ei ? Căci, iată, acestea toate descind din- 
tr-o. tradiție — să ne amintim numai de prelecțiunile lui 
Maiorescu —și o continuă strălucit, în noi zone ridicate 
pe alte înălțimi de voința de artă și cultură a spiritului 
socialist,, adăugind mereu dovezi împotriva unor eventuale 
„provincii" în cultură. Și cei care o fac. o fac cu gene
rozitatea constantă a anonimatului —- nu se așteaptă la 
publicitate, refuză vedetismul — și ne dau o continuă lec
ție de modestie^ nouă, celor care trebuie să uităm tot mai 
mult în viitor că locuim pe marile bulevarde centrale...

• CRONlCl WrONICI * CRONICI •

ÎN CĂUTAREA
UNUI CRITERIU

Printre calitățile sale — sau, 
poate mai exact : prin calită
țile sale — ultima „Seară de 
teatru TV“ a avut și darul de 
a îngădui, 
chiar de a impune o discuție 
despre teatrul oferit de micul 
ecran. O discuție mai demult 
necesară, dar mereu amînată 
fie de remarcabilul recital 
Dina Cocea din „Viața ce ți-am 
dat“, fie de originalitatea ver
siunilor propuse de Horea Po
pescu și Geo Saizescu pentru 
„Titanic vals" și „Ciuta", de 
aura de monument a specta
colului cu „Apus de soare" ori 
de generoasele strădanii ale e- 
chipei care a smuls de sub un 
munte de prejudecăți „Ștafe
ta nevăzută"... Și enumerarea 
ar putea continua pînă aproa
pe de epuizarea celor 13 titluri 
care au acoperit serile de tea
tru de la 1 ianuarie încoace — 
de unde se poate deduce că 
reușitele, chiar parțiale, n-au 
lipsit și că în orice caz discu
ția aceasta nu are la origini 
o totală sau măcar îngrijoră
toare absență a valorilor.

Cu „Alibi pentru eternitate", 
teatrul TV a obținut — după 
nu prea multe încercări — pri
mul succes cert și deplin pe 
un scenariu scris special pen
tru el. O tramă pe cît de sim
plă pe atît de generoasă, o ac-

dacă nu cumva

tualitate problematică și uma
nă sugerată fără ostentație, o 
formulă dramatică pliată pe 
posibilitățile de expresie spe
cifice televiziunii — iată prin
cipalele atu-uri ale acestui 
spectacol în care micul ecran 
și-a afirmat cu deosebită preg
nanță personalitatea teatrală. 
O personalitate pe care i-o 
bănuiam și i-o doream, dar pe 
care abia o puteam întrezări 
în obișnuitul „teatru televizat" 
de marți seara. Pentru că nu 
prin împrumutul de tehnici ci
nematografice, nu prin alter
narea filmului cu transmisia 
directa, nu prin „evadarea" 
din cadrul scenic — sau, mai 
exact: nu numai și nu în pri
mul rînd prin ele își poate 
obține televiziunea rîvnita 
personalitate teatrală. îmi în
chipui că înaintea tuturor tre
buie să se afle un specific al 
problematicii și al umanității 
abordate, un specific de struc
tură dramatică. Ceea ce pe o 
scenă sună patetic, grav, emo
ționant, pe micul ecran din 
sufragerie își pierde ecoul, 
rezonanța, forța artistică. Din 
acest unghi de vedere, al adec
vării cît mai perfecte a spec
tacolului teatral de pe micul 
ecran la disponibilitățile spec
tacolului în papuci soluția 
ideală îmi pare a fi aceasta, a

scenariilor scrise special pen
tru televiziune. Dar o frecvență 
cît de cît onorabilă a spectaco
lelor cu scenarii proprii cere 
din partea Televiziunii mult 
mai multă stăruință în desco
perirea și cîștigarea unor au
tori devotați, mult mai multă 
generozitate în cultivarea lor.

Sigur că, în virtutea însem
natelor sale obligații culturale, 
micul ecran nu poate ignora 
marele repertoriu teatral sau 
literatura dramatică a zilei, 
într-o vreme, pe aceste consi
derente se înălțase la televi
ziune nobila ambiție de a al
cătui în timp un „Teatru Na- 
țional“ propriu. Cu tot reperto
riul clasic și contemporan, 
autohton și universal, cu mon
tări de referință, cu actori în
registrați pentru generațiile ce 
vor veni... Ambiția aceasta 
pare să fi fost uitată, dar de 
aici și pînă la absența oricărui 
program în stabilirea reperto
riului — cum pare să se în- 
tîmple azi — e totuși o distan
ță greu de acceptat. Atragerea 
celor mai buni regizori din 
teatrul românesc pe platourile 
televiziunii se confundă la ora 
actuală cu acceptarea prefe
rințelor lor întîmplătoare, alt
fel e greu de explicat de ce 
dintr-un Pirandello ocolit de

toate teatrele noastre se alege 
tocmai „Viață ce ți-am dat" ; 
de ce tocmai „Titanic vals" ; 
de ce tocmai „Ciuta" ;, de ce 
tocmai „Minunata pantofă- 
reasă"...

Ideea adecvării la mijloacele 
și audiența specifică micului 
ecran ar putea fi și aici un 
criteriu. S-ar observa atunci o 
consecventă preferință pentru 
literatura dramatică contem
porană, pentru problematica 
etică, pentru acțiunea conden
sată, dinamică, relevatoare. 
S-ar observa atunci că televi
zorul nu este un concurent al 
sălii de teatru. Dar și acum, și 
azi — cînd televiziunea și tea
trele se străduiesc pe aceeași 
singură cărare — parcă tot ar 
trebui să se observe pe micul 
ecran o anume consecvența, 
întemeiată pe un criteriu. A- 
cesta sau altul. Dar un criteriu 
e absolut necesar și deocamda
tă nu se prea întrezărește.

COSTIN BUZDUGAN

P.S. Emisiunea „Bună seara 
fete, bună seara băieți** a cu
prins sîmbătă și un reportaj 
de 10 minute de la Lotru. In 
felul acesta, principalul eveni
ment tineresc al săptămînii 
trecute și-a aflat un loc și pe 
micul ecran.

Rigoarea profesională
un mod de sublimare a sensului

• Noul ciclu de desene al pic
torului Octavian Vișan, intitulat 
„Amintiri putnene" nu face de
cît să sublinieze ireversibilitatea 
obțiuniloi inițiale. Artistul se în
chide obstinat într-un spațiu su
fletesc, care este cel al copilăriei 
petrecute în nordul Moldovei, 
loc care-i apare astăzi un fel de 
„eden pierdut**. El devine astfel 
un prilej perpetuu de reîntoar
ceri poetice în spațiu și timp 
(...„fiindcă rămîn în adîncurile 
memoriei mele dealurile copilări
ei și păstrăvii în clare oglinzi • de 
ape, cetățile albastre ale păduri
lor și cana de lut din care am 
băut apa vie a pornirilor dintîi... 
la aceste ferestre mă ridic neîn
cetat și nu știu ce m-ar putea 
întoarce din bogata lor lumină...** 
mărturisește pictorul în catalogul 
expoziției). Avatarurile acestei me
morii afective se consumă într-o 
notă constantă de nostalgie ele
giacă pe care numai autenticita
tea trăirii o salvează de edulco
rat. în fiecare lucrare revine ca 
un leit-motiv simbolul copacului, 
deci al legăturilor spirituale cu 
mediul în care s-a format. Subli
niem în aceste desene, în care 
detaliul este investit 
simbolice, o notă proprie d 
tastic popular, de „balad(

cu funcții 
ie de fan- 

lesc“.

• Ceramica lui Costel Badea 
prin preocuparea sa accentuată 
pentru formă și mai puțin pen
tru acord cromatic sau decorație 
exterioară aplicată acesteia, a 
ajuns la o eliberare de anumi
te servituți tradiționaliste. De 
aceea s-a și afirmat că cerami
ca sa tinde către sculptură. Des
fășurarea spațială a unor rit
muri decorative este concepu
tă în același timp în rigorile 
genului, deci ale exigențelor 
materialului, ale posibilităților 
de realizare tehnică specifice, 
a funcționalității lor, care este 
aceea de a oma> de a sensi
biliza mari interioare modeme, 
ori vaste spații arhitectonice ex
terioare. Reușita pieselor sale este 
subliniată pe de o parte atît de 
invenția compozițională și acu
ratețea în execuție, cît și de a- 
ceastă justificare estetică și func
țională a lor (Holul Teatrului 
Giulești).

® Gravura lui Ladislau Feszt 
se remarcă printr-o aceeași în
scriere exactă în rigorile genului, 
printr-o exploatare intensă a po
sibilităților de exprimare plasti
că pe care le oferă gravura. Este 
evident însă, că nu această re
marcabilă tehnicitate naște for
tuit și semnificația căutată, ci

dimpotrivă aceasta-i permite o 
dobîndire mai nuanțată a sen
sului. în gravura sa, artistul cau
tă starea poetică, cu rapeluri e- 
vidente la trăirea umană, la exis
tența cotidiană, refuzînd implicit 
descripția, etalarea'detaliului anec
dotic. Organizarea suprafeței nu 
est§ pentru artist o simplă pro
blemă de studiu plastic, ci și o 
problemă de organizare spațială 
ce implică organic înclinația u- 
mană către construcție, către re
levarea unei cosmicități a univer
sului nostru cotidian.

® După o perioadă „Mathieu", 
Vincențiu Grigorescu expune as
tăzi o suită de picturi abstracte 
pe linia unui monocronism, a 
unui grafism al imaginii, care-i 
este caracteristic. Predispoziția 
către detaliu, către o anumită 
concretețe a materiei este vizibi
lă și astăzi în jocul volumetric 
al pastei, în tratarea diferențiată 
a suprafețelor de negru și alb. 
Riguroasa echilibrare a acestora, 
dialogul ferm între linia curbă și 
cea frîntă, în ansamblu „probi e- 
mele“ de ordin plastic nu au ca 
efect estetic, decît impresia de 
decorativ. Aceste frumoase pic
turi ne fac să ne gîndim, fără să 
vrem, la un stil al abstracționis
mului, la un manierism al ab-

I

stracționismului, care de cele mai 
multe ori nu depășește stadiul 
unui agreabil spectacol vizual. 
Meritul artistului este poate și 
acela de a nu fi rîvnit mai mult, 
de a nu fi căutat trasee, cel pu
țin deocamdată, imposibile.

• Graficianul George Pîrjol în
cearcă pe linia unor preocupări 
cert conturate în ultimul timp o 
„grafică spațială", o presupunere 
fizică concretă a spațiului evocat 
de imaginea bidimensională de 
pînă acum. Construcțiile sale rea
lizate din fire metalice amintesc 
de cele ale lui Gabo, evident fără 
subtilitatea și expresivitatea plas
tică a acestuia, fără obsesia fuziu
nii între viziunea artistică și me
toda științifică a acestuia. Rezul
tatul rămîne ca și în cazul Vin
cențiu Grigorescu, unul decora
tiv, unul care se sprijină pe solu
ții personale înscrise totuși pe 
făgașul unei experiențe devenite 
clasice. Fără îndoială spectacolul 
vizual dă în cazul construcțiilor 
sale o senzație de stenic, de elan- 
sare, iar acestea concepute la di
mensiuni mari se pot înscrie per
fect intenției de a decora an
sambluri arhitectonice. (Galeriile 
de artă „Apollo").

C. R. CONSTANTINESCU

TREC ZILELE : rulează Ia în
frățirea (orele 15.30; 17,45: 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20.30). Flacăra (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
Dacia (orele 8.30—20,30 în conti
nuare).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Lira (orele 15.30; 19).

CLANUL SICILIENILOR : rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMA RELICVA : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20)

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

ÎNCEPUTUL : rulează la Pacea 
(ora 18).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 20)

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) , Vitan (orele 15,30: 18; 20.15).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15),. Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Tomis (O- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Viitorul (orele 16; 19,30).

MEXIC ’70 : rulează la Moșilor 
(orele 15; 16,45; 18,45; 20,45).

VAGABONDUL ■ rulează 
Munca (orele 15.3(1: 19,15).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

RENEGATA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MAYERLING : rulează la Laro
met (orele 15,30; 18,30).

COLUMNA : rulează la Central 
(orele 9; 17).

ADEVĂRATUL SFÎRȘIT AL 
RĂZBOIULUI : rulează la Central 
(orele 12,30; 14,45; 20,30).

PE RĂSPUNDEREA MEA : ru
lează la Lumina (orele 16; 18,30; 
20,45)

TOM ȘI JERY : rulează Ia Cine
mateca — Union (ora 9). NEÎN
ȚELESUL (orele 10,30; 12,30; 14,30), 
DR. JACK ; TRĂIASCĂ SPOR
TUL (ora 16,30), LA PATRU 
PAȘI DE INFINIT (ora 18,45), 
FURIA (ora 21).

RA DIN INSULA PIRAȚILOR — 
ora 16; Teatrul Evreiesc de Stat : 
ACTUL DE CĂSĂTORIE — ora 
19.30; Teatrul „Țăndărică" (Str. 
Academiei) : BANDIȚII DIN
KARDEMOMME — oFa 10; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FLOARE DE 
CACTUS — ora 19,30; Circul „Glo
bus" : CIRCUL NOU DIN MOS
COVA — orele 10 și 19,30.
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la

Opera Română : CARMEN —
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : FAN
NY — ora 20; (Sala Studio) : TRA
VESTI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra» (Schitu Măgu- 
reanu) : D-ALE CARNAVALULUI 
— ora 11; LEONCE Șl LENA — 
ora 20; (Sala Studio) : PURICELE 
ÎN URECHE — ora 20; Teatrul de 
Comedie : CHER ANTOINE — ora 
20; -Teatrul „C. Tănase" (Calea 
Victoriei) : LA GRADINA CĂRĂ
BUȘ — ora 19,30; Teatrul „ C. I. 
Nottara" (Sala Studio) : SCHIM
BUL — ora 20; Teatrul Giulești : 
TANGO LA NISA — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : COMOA-

.......

MUZICA ) Preludiul unor confruntări

cu centre artistice de seculară tradiție
Indiscutabil în activitatea 

Orchestrei Simfonice a Radio- 
televiziunii sînt vizibile în ul
timele stagiuni o serie de 
schimbări calitative — fără 
îndoială rod al unor cumulări 
repertoriale, unor experiențe 
dirijorale, unei sistematice ac
tivități îndreptate spre omo
genizarea unor compartimen
te, spre sondarea unor noi zone 
stilistice, spre abordarea per
manentă a unor epoci ale isto
riei muzicii care solicită a- 
dîncă muzicalitate și cultură 
artistică.

Am asistat marți seara la
> l-a 

susținut Orchestra sub condu
cerea unuia dintre dirijorii ei 
permanenți — Emanuel Ele
nescu — înaintea unui larg și 
dificil turneu de concerte în 
centre muzicale de prestigiu 
ale R. F. a Germaniei.

a 10,00—11,00 Teleșcoală. Ciclul 
de- emisiuni — consultații pentru 
examenul de admitere în învăță- 
mîntul superior. Probleme de a- 
naliză matematică (II). Fizică. 
Principiile termodinamicii. Pro
bleme r, 18,00 Deschiderea emisiu
nii „Brățara de aur“. Participă 
tineri strungari, constructori, ra- 
diotehnicieni șl mecanizatori din 
județele Mureș, Neamț, Olt, Pra
hova, Satu Mare a 19,00 Reflector 
o 19,15 Publicitate * 19,20 1001 de 
seri — emisiune pentru cei mici 
?0,00W’50° | uUimuUsirnfpn^ care
A 20,15 Momente din istoria tea
trului © 20,55 Pagini din operete 
cu Cleopatra Melidoreanu, Ion 
Dacian și Valentin Teodorian o 
21,10 „în această țară, comuniș
tii ..“ Film documentar realizat 
de Eugen Mândrie A 22,10 Reci
tal Alain Barriâre © 22,50 Telejur
nalul de noapte.

Piesa de rezistență a con
certului : Simfonia I de Jo
hannes Brahms, lucrare in
tegrată și în repertoriul mani
festărilor ce vor fi susținute 
în timpul turneului.

Brahms a sunat precis, clar, 
în plenitudinea expresivității 
sale. în ansamblul și în secți
unile discursului muzical am 
regăsit întreaga încărcătură 
emoțională a lucrării. în fie
care frază a fost vizibil rodul 
unor eforturi sporite, unei 
concentrări artistice la nivelul 
solicitărilor, unei confruntări 
artistice cu specialiștii și pu
blicul unor centre de mare 
tradiție interpretativă.

Am ascultat în acest simfo
nic și o impecabilă tălmăcire 
a Preludiului și Tocatei lui 
Constantin Silvestri. Am reîn- 
tîlnit aici întreaga impetuozi
tate a ritmurilor cu izvoare

folclorice, densitatea pînzei 
sonore, diversitatea culorilor, 

în sfîrșit, în Concertul iii 
sol minor de Mendelssohn- 
Bertholdy l-am regăsit pe Va
lentin Gheorghiu în una din
tre cele mai bune forme ale 
carierei sale. Farmecul pe care 
l-a dat Finalului cu dificilele 
sale pasaje în staccato au fost 
comparabile cu cele mai de- 
săvîrșite versiuni 
Cu toate micile decalaje 
acompaniament, ~ 
avut o impecabilă 
unice momente de 
bogăție deosebită

Și acum pentru 
cititorilor noștri 
despre acest turneu care a în
ceput astăzi. El va dura timp 
de 15 zile, orchestra urmînd să 
susțină 15 concerte în 15 mari 
centre ale R. F. a Germaniei

cunoscute, 
din 

Concertul a 
unitate, 

rafinament, 
de culori, 

informarea 
cîteva date

(Bonn, Munchen, Stuttgardt, 
Hamburg, Essen, Kiel).

La pupitrul formației se 
vor găsi dirijorii Iosif Conta 
și Emanuel Elenescu. Soliști — 
violonistul Ion Voicu și pia
nistul Valentin Gheorghiu. în 
programele concertelor Sim
fonia de Franck. Simfonia I 
de Brahms și Simfonia „Pa
tetica" de Ceaikovski, poe
mele simfonice „Till Eulens- 
piegel" de R. Strauss, „Uceni
cul vrăjitor”, de Paul Dukas 
și „Feste romane" de Respi
ghi, una dintre suitele „Daph- 
nis și Chloe" de Ravel, Con
certul pentru vioară de Paga
nini și Concertul pentru pian 
de Grieg, rapsodiile lui Enes- 
cu și Scherzzoul din Suita a 
3-a de Ion Dumitrescu

IOSIF SAVA
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PRINTRE COLINELE VERZI
— Un film de NICOLAE BREBAN—
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SĂPTĂMÎNĂ CULTURII 
PENTRU TINERET

• MUNICIPIUL Mediaș oferă 
tinerilor acțiuni cultural-dis- 
tractive inițiate sub semnul ani
versării Semicentenarului parti
dului : „Săptămînă culturii
pentru tineret“, ..Decada cărții 
social-politice pentru tineret", 
„Festivalul dedicat aniversării 
semicentenarului" Interesante 
s-au dovedit dicționarele poli
tice susținute de prof. Nicolae 
Petrovici — activist al Comite
tului județean Sibiu al U.T.C.. 
un nou mijloc de informare a 
tinerilor cu evenimentele poli
tice interne și internaționale. 
Cu audiență la public s-au do
vedit masa rotundă pe tema 
„Cetățean, societate, familie", 
și simpozionul „Viața și activi
tatea comunistului $tefan 
Gheorghiu".

La ..Clubul tineretului" a avut 
loc întîlnirea poetei sibiene 
Mira Preda cu membrii cercu
lui literar „Octavian Goga", 
prilej cu care s-a inaugurat 
expoziția de pictură în ulei 
aparținînd tînărului Pavel Ma- 
ioran.

în timpul liber numeroși ti
neri au fost prezenți la lucrări
le de muncă patriotică pe sta

Mecanizator. O meserie tînârâ dupâ cum tineri sînt și cei care o practică. O meserie 
c?reC în peisajul satului contemporan, ocupă un loc de mare preț. O meserie grea și com
plexa. O meserie a bărbăției, a răspunderii. Numărul celor care o profesează se ridică la 
aproape o suta douăzeci de mii. Nu o dată auzi aprecieri de felul : avem mecanizatori 
buni, în aceasta constă marele secret al producțiilor de patru sau șase mii de kilograme 
porumb boabe, sau de trei mii cinci sute. — patru mii de kilograme grîu la hectar. Prin 
diversificarea și. creșterea numărului mașinilor, dar și ca urmare a ridicării nivelului de pre
gătire a^ mecanizatorilor, s-a reușit, astăzi, ca nu numai la cîmpie dar și în zonele de deal, 
° berari — aratul, discuitul, semă natul, recoltatul păioaselor, administrarea în
grășămintelor chimice — să se execute aproape în întregime de către acești oameni. Cîna 
lucrează ei sînt nu. numen executanți dar și primii recepfioneri, sînt rînd pe rînd sau în 
același timp mecanici de întreținere, agronomi, agricultori cu cunoștințe multilaterale.

_ Am amintit toate acestea, o mică parte din ceea ce constituie însușirea unei profesii, 
nu intimplator, ci ca o replică la indiferența unor conduceri S.M.A. și a unor consilii de 
conducere ale cooperativelor agricole față de aceia care fac totul pentru ca magaziile să 
fie pline; ca o replică ia acei factori ce determină îndepărtarea mecanizatorilor de meseria 

care s-au pregătit, generînd fluctuația (în ultimii doi ani din zece mecanizatori pre
gătiți, șase au părăsit profesia). Dar care sînt acești factori? Ce alimentează perpetuarea 
lor? Am cautat răspuns acestor întrebări în județul Brăila, zonă agricolă importantă ce 
concentrează a douăzeci și cincea parte din mecanizatorii țării.

Meseria
se învață pe 

„hîrburi" ?
Discuțiile au pornit de la foi

le de pontaj. In județul Brăila, 
anul trecut aproape trei sute de 
mecanizatori nu și-au îndeplinit 
sarcinile de plan. Cine sînt ei ? 
O sută cinci zeci și doi sînt me
canizatori în primul an după 
absolvirea școlii, circa șaptezeci 
sînt în anul doi, iar douăzeci și 
cinci în anul trei. Cum se ex
plică această siutație? Cu ex
cepția a treisprezece răspunsuri, 
toate celelalte consemnau inva
riabil : cînd am venit în. secție 
mi s-au repartizat cele mai vechi 
dintre mașinile aflate în dotare. 
Răspunsurile ne-au surprins. 
Aveam încă proaspătă în minte 
afirmația făcută de tovarășul 
Angelo Miculescu, ministru, se
cretar de stat, la întîlnirea cu 
delegații și invitații la cel de-al 
IX-lea Congres al U.T.C. : către 
tinerii absolvenți ne îndreptăm 
privirea cu toată grija. Celor 
buni le încredințăm încă de la 
început mașini bune, pe ceilalți 
îi ajutăm șa prindă din urmă 
pe colegii lor... Să nu fi meri
tat nici unul dintre cei ce alcă
tuiesc cea mai nouă promoție 
de mecanizatori brăileni încre
derea de a i se repartiza ma
șinile aflate în deplinătatea ca
pacității funcționale ? Greu de 
crezut...

— în prima zi, sublinia Ion 
PIrlog, de la S.M.T. Ianca, tova
rășul șef de secție m-a întîmpi- 
nat cu zîmbetul pe buze, m-a 
luat de mină și m-a dus lîngă 
un tractor pe care eu îl crezu
sem declarat „bun pentru^oțelă- 
rie“. Cu mașina aceasta îți vei 
cîștiga pîinea, băiatule ! mi-a 
spus. Și a plecat zicîndu-mi pes
te umăr :voi trebuie să rețineți: 
meseria se învață... pe hîrburi. 
Am încercat să fac ceva, dar 
mare lucru n-am reușit, mașina 
nu m-a ajutat. Sper ca anul a- 
cesta, cînd vor veni cei din 
noua promoție, să fiu și eu a- 

‘ vansat pe un tractor mai bun.
— Nouă, celor tineri, sublinia 

Neculai Toma, de la S.M.A. Du- 
dești, nu numai că ni se reparti
zează mașinile vechi, uzate, pe 
care cu greu le păstrezi în bu
nă stare de funcționare, dar 
ni se rezervă și lucrările mai 
slab plătite, pe care alții le-au 
refuzat. Niciodată n-am reușit 
să înțeleg expresia „lasă măi, 
voi n-aveți familie, n-aveți 
greutăți, cu cît cîștigațl vă des
curcați". Cînd am avut prilejul 
să vorbesc, am prezentat aceas
tă situație : si în adunările orga
nizației U.T.C., și în consfătuiri
le de producție, și în discuțiile 
cu cei care, coborînd dintr-o 
mașină, s-au oprit în capătul 
tarlalelor pe care lucram noi. 
Dar vorbele au rămas vorbe șl 
faptele fapte! Anul trecut mi-am 
îndeplinit planul doar în pro
porție de 80 la sută, am fost 
penalizat pentru aceasta, iar cîș- 
tigul meu a fost doar jumătate 
din cel al mecanizatorilor cu 
mai veche experiență în sta
țiune. Dar și lucrările execu
tate de mine, ca și de colegul 
meu Ghiță Popa, n-au fost de- 
cît arături, discuiri, grăpări. 
Cînd nu se executau aceste lu
crări stăteam; cînd ni se defec
tau mașinile stăteam, pentru că 
și piesele de schimb sînt apro
bate întîi pentru „mecanizatorii 
de bază" și apoi pentru noi, „în
cepătorii".

Pe Ștefan Ciutacu, tînărul 
despre care la secția Lanurile 
ni se spunea că „anul trecut 
n-a realizat nici jumătate din 
sarcina de plan", nu l-am mai 
întîlnit pe tractor. Plecase. De 
ce ? Probabil pentru că n-a ac
ceptat ca în continuare să fie 
tratat ..ca cel din urmă", fără ca 
el să aibă o vină în acest sens. 
Și ca el au procedat încă foarte 
mulți alți tineri mecanizatori : 
aproape o sută la număr, din 
județul Brăila. Și tot atîtea trac
toare se află acum, în miez de 
campanie, într-o staționare per

manentă la sediile secțiilor de 
mecanizare.

—- In general, din școală, ti
nerii mecanizatori vin slab pre
gătiți profesional, sublinia teh
nicianul Marin Roșu, din cadrul 
sectorului mecanic al I.A.S. Du- 
dești. Foarte puțini sînt aceia 
pe a căror competență ne pu
tem bizui. Nu-i putem repartiza 

Acasă la omul de pe tractor
la lucrări cu grad mare de difi
cultate, deci și mai bine plăti
te, nu putem să le încredințăm 
mașinile noi, mașinile complexe 
Dacă în școală ar asimila cunoș
tințele teoretice și practice ne
cesare, încă din prima zi le-am 
putea repartiza lucrările și ma
șinile bune și ei ar putea cîști
ga salarii corespunzătoare, iar 
ritmul de lucru ar fi cel scon
tat. Cînd va reuși școala să pre
gătească pentru producție meca
nizatori așa cum noi îi dorim ?

Școala este, deci, găsită vino
vată că foștii elevi nu sînt ca
pabili să asigure folosirea ma
șinilor aflate în dotarea secțiilor 
de mecanizare la parametrii 
maximi. Dar, întrebăm noi, a- 
cești elevi nu efectuează practi
ca tocmai în aceste secții, deci 
în unitățile care sînt interesate 
ca viitorii lor angajați să fie bi
ne pregătiți profesional ? Ba da, 
dar atunci cînd aceștia se află 
în practică, șeful secției, ceilalți 
mecanizatori îi folosesc mai mult 
de jumătate din timp la efectua
rea a cu totul altor lucrări decît 
munca pe tractor. Elevii practi- 
canți sînt cei care ridică cons
trucții, spală și stochează ma
șini, duc în cîmp cîte o piesă 
de schimb pentru o mașină de
fectată, înfrumusețează secția... 
De aceea se și ajunge la situa
ția că atunci cînd se angajează 
ca mecanizatori, tinerii să se 
gîndească mai mult la momen
tul expirării contractului, cu 
alte cuvinte la abandonarea 
meseriei pentru care s-au pre
gătit și de care, cei mai mulți 
dintre ei, se legaseră sufletește.

„Dormitorul ?
In vagon sînt

cîteva paturi../'
în atelierul vraiște — geamu- < 

rile și ușile lipseau — un baie-< 
țandru ce nu pare să aibă mai | 
mult de 21 de ani, încearcă im- < 
posibilul : să sudeze cîteva bu- ( 
căți de tablă la o sobă pătrunsă ( 
de foc. îl cheamă Marin Pe
trescu și a fost repartizat de ’ 
două zile la secția Lanurile. < 
Nefiind din sat, trebuie să doar- < 
mă în vagonul în care, însă, n-a i 
fost instalată soba. A găsit o < 
sobă aruncată în marginea sa- ( 
tului. a luat-o pe tractor, ve- ( 
nind din cimp, și acum încear
că s-o repare. Cu o noapte îna
inte se chinuise un ceas-două1 
să ațipească, dar frigul îl pă-1 
trunsese și tot restul timpu-i 
lui se plimbase. . La secția La- . 
nurile, un caz izolat ? în ju
dețul Brăila, nu ! La Batogu, Ci
reșu, Vultureni, Ulmu, Jugurea- 
nu, Mohreanu, la toate secțiile 
de mecanizare din raza S.M.A.- 
urilor însurăței, Șuțu, Gropeni 
și Berlești, mecanizatorii care 
nu sînt din sat dorm în vagoa
ne neîncălzite, în condiții deo
sebit de vitrege. La secția Cire
șu, în locul unui dormitor fru
mos amenajat, pentru că există 
condiții, în vagon erau așezate 
cîteva paturi pe care se aflau 
întinse saltele și atît.

— în aceste condiții trebuie 

să dormim, a intervenit în dis
cuție Marin Mogoș. Cînd am 
fost repartizat aici, am întrebat: 
știți, eu nu sînt din sat și peste 
săptămînă trebuie să dorm la 
secție... „Dormitorul ? In vagon 
sînt cîteva paturi" — mi-a răs
puns șeful secției., Dar se poate 
dormi în condițiile astea ? Vă 
spun eu, noi mecanizatorii nu

ȘI TOTUȘI, SE POATE!
Baia secției. La S.M.A. Vziru, 

tovarășul Petru Mocanu, direc
torul unității, ne-a expus schi
ța pentru tipul de baie de con
cepție proprie, ce va fi reali
zată la fiecare dintre cele 6 
secții. Se compune dintr-un re
cipient de 200 litri străbătut de 
o serpentină, racordată la țeava 
de eșapament a tractorului. 
Cronometrat, în 15 minute apa 
se încălzește la 60° C și poate 
fi utilizată la un spălător dotat 
cu dușuri simple. Amenajarea 
care, firesc, nu este construcția 
care să rămînă definitiv, ci nu
mai pînă la realizarea casei 
tractoristului dotată cu depen
dințele necesare, nu costă mai 
mult de 500 lei, iar consumul 
de carburanți e minim : 2 li
tri de motorină pentru fiecare 
serie.

La Ministerul Agriculturii 
este apreciată ca o idee deose
bit de valoroasă, iar posibilități 
pentru efectuarea unor astfel 
de amenajări în toate secțiile 
(chiar din această primăvară) 
sînt destule !

Racordarea la cantina din sat. 
Din martie și pînă în noiem
brie. aici de la cantina satului, 
în fiecare zi la aceeași oră, 
mîini grijulii așează în contai
nere mîncarea caldă ce este 
transportată, apoi, rapid în cîmp, 
la mecanizatori. Prețul accepta
bil, mîncarea suficientă și gus
toasă i-au determinat pe toți 
mecanizatorii secției să se abo
neze pentru masa de prînz.

(Deocamdată n-am întîlnit ni
căieri o astfel de inițiativă, dar 
adoptarea ei se așteaptă cît mai 
repede posibil. Mai ales dacă 
avem în vedere faptul că a- 
proape în fiecare sat al țării 
ființează cîte o grădiniță de co
pii unde se gătește 6 zile din 
săptămînă ! Ce-ar însemna 
cîteva porții în plus ?...)

Baza sportivă și biblioteca sec- 
ției. Suprafața amenajată nu este 
mai mare decît două terenuri 
de volei alăturate. Este montată 
o poartă de handbal la care se 
pot juca miuțe și stîlpii pen
tru prinsul plasei de volei. O 
primă bază sportivă pentru cei 
douăzeci și ceva de mecaniza
tori ai secției E bine zis un loc 
plăcut amenajat pentru mișcarea 
în aer liber. Iar în vagon, bi

ne aflăm la inima nici a S.M.A.- 
ului și nici a cooperativei agri
cole, pentru că altfel, sînt con
vins, nu economia de cîteva su
te de lei ar prima, ci interesele 
noastre, interese care nu înseam
nă altceva decît condiții bune de 
viață.

— Cu trei ani în urmă s-a în
ceput construcția atelierului me
canic, inițial prevăzut și ,cu o 
casă a tractoriștilor, sublinia 
Ion Tudorache._ mecanizator la 
secția Ulmu. 
tractoristului 

Intre timp, casa 
a dispărut din

dionul sportiv, la amenajarea și 
ocrotirea pădurii Brădet. Alte 
obiective „atacate" în această 
lună sînt : reamenajarea Parcu
lui de distracție pentru copii, 
consolidarea digului de apărare 
a orașului de pe malul Tîrna- 
vei, executarea unor lucrări de 
investiții din cadrul întreprin
derilor municipiului.

JEAN IONESCU
50 DE ANI, ÎN CIFRE 

Șl FAPTE
• LUNA APRILIE a debutat 

în municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej cu noi acțiuni inte
resante dedicate celei de a 50-a 
aniversări a creării P.C.R. : un 
concurs „50 de ani, în cifre și 
fapte" — faza orășenească — la 
care participă peste 4 000 de ti
neri, excursia membrilor socie
tății științifice, literare și artis
tice a elevilor, în București cu 
vizitarea mai multor instituții 

.culturale și de învățămînt. La 
începutul lunii mai, va avea 
loc o sesiune de comunicări ale 
membrilor societății și o ex
cursie la Doftana.

ȘANTIER AL TINERE
TULUI LA SALONTA
• LA SALONTA, a fost inau

gurat, nu cu multă vreme în ur

schița constructorului; a fost 
eliminată și baia, nu s-a mai 
discutat nimic despre canali
zare, despre sala de mese și 
bucătărie. Opt oameni sîn
tem nevoiți acum să dormim 
într-un vagon de campanie 
inițial construit pentru trei 
sau maximum patru persoane. 
Dar ce putem face, dacă noi 
sîntem opt, iar secția a fost do
tată doar cu un vagon și pre
ședintele cooperativei agricole 
nici n-a vrut să audă des
pre un eventual sprijin de a 
ni se asigura, contra cost, caza
rea în sat? Ne odihnim prost, 
nu putem lucra pe măsură în 
producție. Luați vă rog fișele 
noastre de pontaj și veți con
stata că, la secția Ulmu, cele 
mai proaste rezultate noi le 
avem, cei care dormim în va
gon, deși, ca vechime nu ne 
comparăm cu ceilalți...

— Nu noi sîntem de vină de a- 
ceastă situație, răspunde ingine
rul Petru Macarie, directorul 
S.M.A. Viziru. La casele meca
nizatorilor s-a renunțat din lip
să de fonduri, iar cooperativele 
agricole au încetat să ne mai a- 
jute în efectuarea unor astfel 
de amenajări. Instrucțiunile e- 
laborate de Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole, dar 
mai ales indicațiile pe plan lo
cal interzic acordarea unui cît 

blioteca secției, cu un număr 
restrîns de cărți, dar periodic 
schimbate la I.A.S. Aceste rea
lizări poartă semnătura organi
zației U.T.C. de la ferma Fili- 
poiu din Insula Mare a Brăi
lei.

Mecanizatorii tineri în „echi
pă" cu cei cu multă experiență. 
Inginerul șef al Stațiunii pen
tru mecanizarea agriculturii 
Bărăganu, tovarășul Ion Ră- 
duțoiu a vorbit pe larg, argu
mentat, despre efectul unui ex
periment : constituirea mecani
zatorilor unei secții în echipe 
de lucru care să cuprindă la 
doi mecanizatori cu experiență, 
unul care abia debutează. Inte
resați ca în fiecare moment, 
tractoarele să funcționeze la 
capacitatea lor, de aceasta de- 
pinzînd realizarea planului, cîș- 
tigul, mecanizatorii cu experi
ență nu mai rămîn indiferenți 
atunci cînd cei mai tineri au 
defecțiuni la tractoare sau la 
mașinile cu care lucrează, îi a- 
jută în deprinderea executării 
întregii game de lucrări agri
cole. Oamenii se apropie. Și, ca 
argumente sînt aduse realiză
rile ultimilor doi ani : planul 
Îndeplinit la toți indicatorii, 

de mic sprijin mecanizatorilor 
din partea unităților cooperatis
te. Nimeni nu se poate pune 
de-a curmezișul. Eu știu, băie
ții au dreptate, dar sîntem ne
putincioși...

Neputincioși... Instrucțiunile, 
indicațiile nu permit executarea 
de către cooperativele agricole 
a unor sumare amenajări pentru 
cazarea mecanizatorilor. Dar ce 
instrucțiuni, oe indicații înles
nesc cooperativelor agricole din 
Victoria, însurăței, Viziru. Ul
mu, Cireșu, Romanu — și amin- 

mă, un nou șantier de muncă 
patriotică. Lucrările începute au 
ca scop modernizarea străzii ce 
leagă orașul de noua zonă in
dustrială. Economiile ce vor fi 
realizate pe această cale se ci
frează la aproape un milion lei. 
Obiectivul aparatului de foto
grafiat a surprins un moment pe 
care-1 înfățișăm alăturat : pri
mul careu.

V. CMECIU

• TELEX U.T.C.

„ING-CLUB" LA IAȘI
• RECENT, ideea organizării 

inginerilor, tehnicienilor și a 
altor tineri într-un cadru adecvat 
care să valorifice și să stimuleze 
interesul, pasiunea și cunoș
tințele pentru tehnică, s-a con
cretizat la Iași într-un „Ing- 
Club“. Cei 52 de ingineri și spe
cialiști din industrie, cercetare 
științifică și învățămînt și-au 
elaborat un statut și un pro
gram de activități. Președinte 

tim doar cîteva — să depozite
ze în condiții necorespunzătoa
re materialele de construcții 
ceea ce determină pierderi con
siderabile. Un calcul efectuat 
de către economistul Ștefan Da
mian redă următoarele : dacă 
numai zece la sută din materia
lele care se pierd în cooperati
vele agricole ar fi recuperate, în 
toate secțiile de mecanizare 
s-ar putea realiza case ale me
canizatorilor, cu dormitoare, sa
lă de mese și bucătărie, club și 
birouri.

Orice comentariu pare de pri
sos.

Amețitorul 
carusel 

al hîrtiilor
La S.M.A. Cireșu, tovarășul 

Marian Gruia, directorul între
prinderii, încearcă un răspuns

toți mecanizatorii stațiunii 
înscris în dreptul numelui rea
lizări superioare planificării.

NOUTAJI
Cabina climatizată. După 

inulți ani de căutări, Institutul 
Central de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii a pus 
la punct cabina climatizată pen
tru tractoarele U 650, U 651, și 
de puteri mai mari. Concepută 
după principiul cabinelor de la 
autocamioane, aceasta asigură o 
bună izolație termică, ferin- 
du-1 pe mecanizator de vînturi 
și de ploaie, de praf și de frig.

Expoziții județene cuprinzînd 
mașinile cu care va fi dotată a- 
gricultura vor fi organizate de 
către uzinele constructoare, In
stitutul de cercetări pentru me
canizarea agriculturii și Centra
la mecanizării din M.A.I.A.S.A. 
cu scop bine determinat : cu
noașterea din timp de către toți 
mecanizatorii a mașinilor cu 
care vor lucra, sondarea opiniei 
unor oameni competenți asupra 
calității acestora. Maiștrii și 
cercetătorii vor face demon
strații practice, iar notițele teh
nice însoțitoare vor prezenta 
în detaliu mașina.

la întrebarea : „Cum se asigu
ră hrana mecanizatorilor 
timpul campaniei ?“

— Prin eforturi cu totul și cu 
totul deosebite, prin dialoguri 
repetate la telefon cu conduce
rea I.M.A. și bazele de aprovi
zionare, prin ore în șir de dis
cuții cu președinții cooperative
lor agricole... Deși toată lumea 
ne dă dreptate, foarte puțini 
sînt aceia care ne și sprijină. 
Am început campania agricolă 
fără posibilități de a asigura 
hrană pentru mecanizatori.

pe

al. consiliului de conducere a 
fost ales ing. Costin Năstase.

In programul de lucru au 
fost cuprinse expuneri, discuții, 
simpozioane, informări privind 
noutățile din tehnică și știință.

OMAGIU PARTIDULUI
• ÎN JUDEȚUL Vaslui ar- 

tiștii amatori, componenți ai 
formațiilor și brigăzilor artistice 
de agitație au intitulat mani

festările închinate semicentena
rului „Omagiu partidului". Două 
formații cu tradiție : cea a cim- 
poierilor din Perieni și a solza- 
rilor din Blăgești au adus, și 
de data aceasta, pe scenă fru
musețea cîntecului popular 
local. Cele mai multe aplauze 
le-au cules fluierașul Petru 
Rîpă, din comuna Tutova și 
Ecaterina Ilașcu de la Fabrica 
de confecții Bîrlad.

I. FLOREA

Pentru perioada 25 martie—30 
aprilie ne-au fost repartizate 25 
kg. zahăr, *70 kg. ulei, 10 kg. 
slănină, 100 kg. pește congelat, 
100 cutii conserve de carne, 
100 cutii conserve de fructe și 
20 kg. orez. Toate acestea pen
tru o sută cincizeci de oameni! 
Dar nimic nu se' livrează fără 
circulare, fără hrîtii pe ale că
ror colțuri se pun zeci de sem
nături și ștampile. Din acest 
motiv pentru alimentele ce tre
buiau să intre în magazie înce- 
pînd cu 25 martie, aprobarea a 
fost expediată de la I.M.A. Brăi
la pe 29 martie, la noi a ajuns 
pe 31 martie, iar din depozite 
am putut ridica primele canti
tăți pe 2 aprilie. Pîinea o ridi
căm de la 7 kilometri depărta
re, deși în fiecare comună de
servită există brutărie.

La S.M.A. Viziru ni se înfă
țișează o altă situație.

— In sistem gospodăresc, pe 
lîngă cantină, în fiecare an 
creștem 10—12 porci. Medicul 
veterinar ne interzice sacrifica
rea aici, pentru că, spune dum
nealui, nu avem amenajare 
specială, de abator. Sîntem obli
gați ca sacrificările să le facem 
la Brăila, la 45 de km depărta^ 
re. Se explică prin ceva aceas
tă măsură ce ne-a fost adusă la 
cunoștință prin cîteva circulare 
și adrese ? Se explică prin ceva 

faptul că sîntem obligați să 
luăm aprobare de la conduce
rea I.M.A. Brăila pentru a in
troduce în consum la bucătărie 
produsele obținute prin cultiva
rea terenului din curtea S.M.A.- 
ului ? Se explică prin ceva fap
tul că, tot printr-o circulară ni 
se interzice să transportăm mîn
carea și să servim pentru colec
tivitate masa în cîmp ?

...Caruselul hîrtiilor, frînă în 
aprovizionarea mecanizatorilor. 
Din cele aproape o sută de 
secții de mecanizare din jude
țul Brăila, doar în trei se ser
vește, acum, masă caldă ; din 
douăzeci și cinci de mecaniza
tori doar trei au posibilitatea 
să se aprovizioneze cum ar dori 
de la cantinele S.M.A. sau prin 
magazinele de produse alimen
tare ale acestora, în șaizeci și 
opt de cazuri dintr-o sută, me
canizatorii se aprovizionează cu 
pîine de la distanțe mai mari de 
zece kilometri.

— In general, nouă, mecaniza
torilor numai ni se pretinde, 
remarca Ion Gh. Buzea de la 
secția Lanurile a S.M.A. Vizi
ru, dar foarte puțin se face în 
sensul asigurării unor oarecari 
condiții de muncă și de viață, 
în. campanii, în fiecare diminea
ță ceasurile sună pentru noi la 
ora 5, iar seara sîntem ultimii 
care ne culcăm. Solicitării noa
stre nu o dată i s-a răspuns • 
sînteți ai S.M.A.-uIui, nu ne pri
vește unde mîncați, unde dor- 
miți, nouă să ne faceți treabă! 
Teoretic au dreptate. Dar de ce 
să ne oprim la teorie cînd g 
vorba de om, asta nu înțeleg !

— La noi. la Cireșu, ne spu
nea Gheorghe Duțu, pe nimeni 
nu-1 interesează problemele 
noastre. La C.A.P., cererilor 
noastre li se răspunde prin ri
dicări din umeri, la S.M.A., . la 
fel. Sînteți salariați, descurca- 
ți-vă, ni se răspunde peste tot. 
Sîntem, într-adevăr salariați, dar 
ce putem face cu banii dacă nu 
există și cineva care să se gîn
dească la faptul că trebuie 
create condițiile necesare pen
tru a cheltui judicios banii ?

La minister,
în căutarea

unor răspunsuri
Pentru că la Direcția Gene

rală Agricolă județeană și la 
U.J.C.A.P. Brăila nu am primit 
răspunsurile dorite, și într-un 
caz și în altul degetul îndrep- 
tîndu-se către centru, am mers 
la Centrala de mecanizare din 
cadrul Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii $i Apei. Am înfățișat to
varășului Traian CRISTESCU. 
șef de serviciu în amintita cen
trală, propriile constatări în 
urma raidului anchetă între
prins în județul Brăila, solici- 
tîndu-i precizări privind nor

mele ce reglementează relațiile 
S.M.A.-mecanizatori, și S.M.A.- 
C.A.P.-mecanizatori.

— De la început o precizare : 
situația întîlnită de dvs. în ju
dețul Brăila — și din păcate ea 
nu este doar o particularitate a 
județului amintit — ne este cu
noscută. Anul acesta, fondurile 
de investiții repartizate centra
lei noastre, deși suplimentate 
cu încă cca. 87 milioane lei. se 
dovedesc insuficiente rezolvării 
chiar și numai a problemei ate
lierelor la toate stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii. 
Am amînat, cu bună știință, tot 
ceea ce am considerat că este, 
deocamdată dispensabil. Sigur, 
acestea au fost casele tracto
riștilor, băile, și celelalte de
pendințe. De asemenea, aceasta 
este realitatea și în ce privește 
repartizarea mașinilor pe meca
nizatori : proaspeții absolvenți 
sînt obligați să debuteze în 
condiții nefiresc de grele. Noi 
am dat indicații să se găsească 
soluții pentru ca și mecaniza
torilor tineri, în funcție de re
zultatele obținute de ei în 
școală, să li se repartizeze ma
șini. bune, dar știm noi cum se 
respectă această indicație de 
către șefii celor aproape cinci 
mii de secții de mecanizare din 
țară ? încă nu s-a putut regle
menta problema hranei și a ca
zării mecanizatorilor. Uniunea 
Națională refuză categoric să 
intervină pentru înlesnirea a- 
provizionării mecanizatorilor cu 
produse din C.A.P. Mai mult, 
a neglijat cu totul aplicarea pro
priei hotărîri adoptată anul tre
cut prin care se recomanda 
cooperativelor agricole ca pînă 
la 20 la sută din valoarea de
pășirilor de producție să li se 
repartizeze, ca stimulent, meca
nizatorilor. Mai bine de două 
mii de cooperative din țară, cu 
toate condițiile neprielnice ale 
anului trecut, au depășit pro
ducțiile planificate, dar nu se 
cunoaște nici un caz cînd meca
nizatorii să' fi fost stimulați 
cu produsele sau valoarea aces
tora aprobate de adunarea ge
nerală.

Acesta este adevărul : prea 
puține eforturi se depun în ca
drul S.M.A.-urilor și C.A.P.-uri
lor pentru asigurarea unor con
diții optime de muncă și de 
viață pentru mecanizatori. Și 
pierderile sînt enorme, la fie
care cinci ani întregul deta
șament de tractoriști se schim
bă. Doar 15 la sută din meca
nizatorii țării au vechime 
peste 9 ani. Marea majoritate, 
circa 70 la sută, lucrează do 
mai puțin de trei ani, pe trac
tor. Deși în ultimii ani au fost 
pregătiți circa o sută de mii 
de mecanizatori, la începutul 
acestei campanii 27 000 de trac
toare stăteau pentru că secțiile 
raportau deficit de... mecaniza
tori... Pentru pregătirea unui 
mecanizator se cheltuiesc cir
ca 5 800 lei. Să înmulțim a- 
ceastă cifră cu o sută de mii 
(numărul mediu de mecaniza
tori din țară),.. Dar nu este vor
ba numai de aceste milioa
ne de lei care se pierd la 
fiecare 5 ani, ci de faptul că 
această fortuită primenire de 
cadre determină goluri în fo
losirea mașinilor, împiedică 
executarea volumului de lu
crări pe care întreaga econo
mie contează. Se adaugă 
potențialul de muncă mereu 
diminuat din cauza odihnei și 
hranei insuficiente tocmai în 
momentele de vîrf ale campa
niilor.

■— Și ce se preconizează pen
tru îmbunătățirea acestei situ
ații ?

— In toamnă a fost organi
zat un schimb de experiență la 
secția de mecanizare din Almaș, 
județul Neamț, dotată cu atelier 
de reparații, sală de mese, bu
cătărie, încălzire centrală, plat
formă pentru mașini agricole, 
depozite, baie etc., amenajări 
ce nu au depășit valoarea de 
80 000 lei. în următorii ani in
tenționăm ca ceea ce s-a văzut 
la Almaș să fie realizat in toate 
secțiile de mecanizare din țară. 
Totodată, prin cîștiguri stimu
latorii, faot reglementat prin a- 
plicarea hotărîrii privind orga
nizarea, planificarea și condu
cerea agriculturii. vor deter
mina o mai mare stabilitate a 
mecanizatorilor, și, implicit, a- 
plicarea principiului în repar
tizarea mașinilor : de la dotare 
pînă la casare

Reportaj-anchetă realizat de
GH. FECIORU

N. R. Lăsăm deschisă discu
ția pe această temă, invitînd 
pe mecanizatori, specialiști din 
S.M.A. și cooperativele agrico
le. președinți ai C.A.P., econo
miști și sociologi să comenteze 
situațiile concrete din unitățile 
lor privind condițiile de mun
că și de viață ale acestei cu
prinzătoare categorii de mun
citori agricoli, să propună so
luții.

ARGU
MENTELE

(Urmare din pag. I) 
ceea ce gîndește, vrea să facă, 
realizează. Sîntem în plină cam
panie. Centrul de greutate îl 
dau acum cei 200 de tineri care 
muncesc la cîmp. Am stabilit 
sarcini concrete pentru fiecare. 
Cit ne revine la semănatul ma- 
zării, al borceagului, cît la_ sfe
cla de zahăr, la strînsul griului, 
al porumbului, cum să evităm 
pierderile, unde să fim atenți. 
Ne-am făcut calculele și în 
funcție de acordul global, le-am 
explicat tinerilor la ce bilanț se 
pot aștepta, de la caz la caz și 
pe fiecare tarla de care răspun
dem noi. N-am stat o clipă lo
cului. Au venit 1 500 de plopi ? 
Noi i-am luat și i-am împărțit 
pe organizații. S-a pus proble
ma curățirii urgente a 80 de 
hectare de islaz ? Noi l-am cu
rățat. Au sosit 10 vagoane de 
balastru ? Noi l-am descărcat, 
l-am împrăștiat, l-am bătut pe 
drum. Se simte în fiecare or
ganizație o schimbare. Curajul 
cu care am pornit-o la drum 
trecînd de la vorbă la faptă le 
dă din ce în ce mai mult tine
rilor îndrăzneala de a se com
porta în același fel responsabil 
in orice împrejurare.

De unde, ne-am întrebat, di
ferența apărută între primele 
șase răspunsuri și ultimul, de 
unde nesiguranța celor dintîi în 
a-și reprezenta practic dome
niile de acțiune, mijloacele de 
intervenție, procedeele adecvate 
prin care se poate manifesta, 
prin care se poate exprima pe 
sine însăși, autonom, organiza
ția, și cunoașterea exactă a tu
turor acestora dovedită de celă
lalt ? Dragomir Samson e teh
nician agronom, vrem să spu
nem, de fapt, că se află me
reu între tineri, muncește ală
turi de ei, știe să și-i apropie, 
sâ-i asculte.

Reținusem, la un moment dat, 
și mărturisirea pe care ne-o fă
cuse Elena Ignat : „Ca să fiu 
sinceră, eu mă ocup de cu totul 
altceva, în foarte rare cazuri am 
legături directe cu una sau alta

VASILE OJICĂ:
„Prea multe argumente practice 

nu găsesc nici eu“
din problemele specifice tineri
lor cuprinși*în organizațiile din 
cele patru sate ale comunei. 
Sînt bibliotecară, mă mai întîl- 
nesc, din cînd în cînd, cu cîte 
o secretară a unei organizații 
sătești, discutăm o jumătate de 
oră cel mult și gata, dar nici 
de la ele nu aflu cine știe ce 
despre viața satului".

Din nou un firesc „de ce ?" 
Pentru că și ceilalți membri ai 
comitetului au tangențe întîm- 
plătoare cu preocupările funda
mentale ale satului, pentru că 
nu numai la Costișa, ci și la 
Răncești, la Roznov. la Pipirig, 
la Păstrăveni, la Trifești comi
tetele comunale, cei care le al
cătuiesc, secretarii lor sînt de
parte de a fi cu adevărat re
prezentativi. Din nou cu excep
ția Secuienilor, toate celelalte 
exclud aproape sau mențin în 
componența lor un raport ine
chitabil al reprezentării tinerilor 
țărani cooperatori, de fiecare 
dată forțele principale nu nu
mai numeric, dar și cele anga
jate în procesul economic defi
nitoriu al așezării. Constantin 
Vlad, Vasile Ojică și Dumitru 
Ilioaie sînt cadre didactice, Ve
rona Stîngu este bibliotecară. La 
Păstrăveni muncesc în coopera
tiva agricolă 250 de tineri, la 
școlile din comună învață 65

DRAGOMIR SAMSON:
„O organizație în stare să răs

pundă singură de ceea ce 
gîndește“

de elevi uteciști, sînt 22 de 
cadre didactice, iar în între
prinderi lucrează 38 de salariați. 
Din comitetul U.T.C. al comunei, 
format din 13 membri, fac 
parte, însă. 8 cadre didactice, 
2 cadre medicale, o bibliotecară. 
Am putea continua exemplifi
cările pe această linie.

Iată prin ce se și explică 
necunoașterea exactă a proble
melor de ansamblu ale tinerilor 
comunei. Nu apelezi la virtu-, 
file autonomiei atîta vreme cît 
îți este greu să-ți reprezinți pe 
de-a întregul la ce ți-ar fi 
bună. Dificultatea în care se 
află, așadar, șase din cei șapte 
secretari de comitete comu
nale cu care am discutat nu 
se limitează la un moment, ea 
este de durată, are toate condi
țiile să rămînă de durată, așa 
îneît merită să ne întrebăm 
dacă nu cumva îndeplinirea a- 
tribuțiilor acestora presupune 
o schimbare mai întîi în însăși 
structura nedemocratică, deo
camdată. a organului conducă
tor. O schimbare care ar avea 
drept prim rezultat faptul că 
problema autonomiei n-ar ră- 
mîne la datele unui drept acor
dat din afară, ci s-ar transfor
ma într-o datorie de ordin in
terior a fiecărui colectiv de 
uteciști.
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Dacă
să te califici

LICEELE DE
SPECIALITATE

ANUL ȘCOLAR 1971-1972

in MESERIILE ȘANTIERULUI
Dulgher

350 locuri, pentru Prin sistemul uceniciei la locul de muncă
Trustul I construcții, Bucu

rești, 35 locuri ; întreprinderea 
4 construcții Iași, 110 locuri ; 
Trustul 5 construcții Brașov, 15

locuri ; întreprinderea 7 con
strucții, Galați, 15 locuri ; între
prinderea 12 construcții, Con
stanța. 10 locuri ; I.C.M., Cluj, 
60 locuri ; I.S.C.M. municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, 35 locuri ; 
Grupul șantiere Tirgoviște, 20 
locuri ; I.S.C.M. Brazi. 15 locuri ; 
I.S.C.M, Craiova, 25 locuri ; 
I.C.M. Pitești, 10 locuri.

An de an, pe șantierele de construcții din întreaga țară, se 
califică un număr important de muncitori prin ucenicie la 
locul de muncă.

Din rîndul acestora se ridică oamenii de pe schele, con- 
structorii-zidari ai marilor obiective industriale care con
stituie mîndria întregului popor ; hidrocentralele de la Bicaz, 
de pe Argeș, Porțile de Fier, de pe Lotru, Combinatul side
rurgic de la Galați, constelația de la Brazi, salba de uzine de 
pe Valea Trotușului, marile combinate chimice de la Cra
iova, Tg. Mureș, Tg. Măgurele, Pitești, Rm. Vilcea și altele.

Din anul 1967, pînă în prezent, în cadrul Ministerului Con
strucțiilor Industriale, s-au calificat prin ucenicie la locul de 
muncă peste 5 000 de tineri ; multi dintre aceștia își continuă 
acum studiile, urmînd liceul seral ori fără frecvență și au 
promovat pe trepte superioare de salarizare.

Datorită condițiilor bune de viață și de pregătire create în 
întreprinderile de construcții, numărul tinerilor care doresc 
să se califice prin această formă de pregătire este din ce în 
ce mai mare. Ucenicii de pe șantiere au la dispoziție dormi
toare separate cu toate utilitățile : apă curentă, baie, încăl
zire centrală ; sînt îndrumați de pedagogi, ingineri și maiștri 
cu practică îndelungată în producție. Pregătirea teoretică a

ucenicilor se efectuează în unitățile de învățămînt ale minis
terului, în aceleași condiții cu elevii școlilor profesionale.

Pe toată durata pregătirii în producție, ucenicii primesc o 
Indemnizație lunară de 600 Iei pentru anul I și majorată în 
anii II și III, în raport de priceperea ucenicului și dc apor
tul lui în producție.

Anual, ucenicii primesc vacanță de iarnă și de primăvară 
constând din 14 zile, și o vacanță de vară de 4 săptămîni.

După absolvirea perioadei de ucenicie la locul de muncă, 
tinerilor li se eliberează diploma de absolvire a școlii profe
sionale. Pe baza acesteia, în producție, absolvenții care și-au 
făcut ucenicia la locul de muncă se bucură de aceleași drep
turi ca și absolvenții școlilor profesionale.

Pentru a răspunde numeroaselor întrebări pe care ni le 
adresează tinerii care doresc să-și însușească meseriile ce se 
practică în construcții, prin sistemul uceniciei la locul de 
muncă, publicăm astăzi numărul de locuri, întreprinderile 
care primesc ucenici și meseriile ce pot fi învățate.

în anul școlar 1971—1972, Ministerul Construcțiilor Indus
triale va primi 2 343 ucenici în anul I, pentru toate întreprin
derile și la toate meseriile astfel :

JUDEȚUL ALBA

1. Liceul industrial pentru 
construcții de mașini — Cugir 
str. Al. Sahia nr. 5. Telefon 56.

O veste bună pentru cititorul 
nostru afLat în pragul alegerii 
unei școli postgenerale. Ziarul 
a obținut de la Ministerul în
vățământului rețeaua liceelor 
de specialitate pentru anul șco
lar 1971—1972 și, mtrucît broșura 
cu această rețea nu a apărut 
încă, o publicăm în numerele 
noastre următoare. Tinerii vor 
putea avea deci la dispoziție un 
ghid orientativ. Așadar, urmă- 
riți-ne ! Veți afla ce licee 
specialitate vor funcționa 
viitorii ani școlari.

— Aparate de măsură și au
tomatizări în industria chimică
— învățămînt de zi.

13. Liceul industrial pentru 
industria lemnului — Curtea de 
Argeș. B-dul R.S.R. nr. 21. Te
lefon 543.

— Industrializarea lemnului
— învățămînt de zl.

LICEE AGRICOLEI

LICEE INDUSTRIALE

de 
în 14. Liceul agriooi — Curtea 

de Argeș str. Republicii nr. 25. 
Telefon 176.

— Horticultură — învățămînt 
de zi.

— Veterinară 
de zi.

— Zootehnie 
de zi.

— Contabilitate și merceolo
gie agrioolă — învățămînt de zl.

tav&țtarfnt
lnv&ț&mto*

Zidar-betonist
350 locuri, pentru :

Trustul 1 construcții, Bucu
rești, 25 locuri ; întreprinderea 
4 construcții, Iași, 100 locuri ; 
Trustul 5 construcții, Brașov, 15 
locuri ; întreprinderea 7 con
strucții, Constanța, 15 locuri ;

Strungar
203 locuri, pentru :

Trustul de mecanizare, Bucu
rești,203 locuri.

215
Sudor

locuri, pentru
de mecanizare, Bucu-

— Tehnologia construcțiilor 
de mașini — învățămînt de zl 
și seral.

— Mașini și aparate elec
trice — învățămînt de zl.

2. Liceul industrial pentru in
dustria lemnului — Blaj str. 
Dr. Petru Groza nr. 
fon 260.

—• Industrializarea 
— învățămînt de zi.

3. Liceul industrial 
strucții — Alba Iulia 
brogeanu Gherea nr. 11.

— Construcții civile și 
dustriale — învățămînt de

— Instalații pentru construc
ții — învățămînt de zi.

LICEE ECONOMICE i

25. Tele-
lemnulul

de 
str.

con- 
Do-

in- 
zi.

15. Liceul economic — Pitești 
ftr. Teiuleanu nr. 1. Telefon 
1 25 23.

— Planlf icare-contabllltate — 
învățămînt de zi.

— Merceologi» — învățămînt 
de zi.

JUDEȚUL BACAU

LICEE INDUSTRIALE»

Trustul
rești, 30 locuri ; Trustul 1 con
strucții, București, 5 locuri ; în
treprinderea 7 construcții, Ga
lați, 5 locuri ; întreprinderea 13 
construcții. Timișoara, 15 locuri ;
1.5. C.M., Brazi, 15 locuri;
1.5. C.M. Craiova, 5 locuri ; 
I.C.M. București, 15 locuri ; în
treprinderea montaje. Bucu
rești, 30 locuri ; întreprinde
rea 14 instalații-montaj, Iași, 
20 locuri ; întreprinderea indus
trială pentru produse în con
strucții, București. 75 locuri.

LICEE AGRICOLE
4. Liceul agricol — Blaj str. 

Republicii nr. 9. Telefon 223.
— Horticultură — învățămînt 

de zi și fără frecvența.
— Contabilitate și merceolo- 

gie agricolă — învățămînt de zi.
5. Liceul agricol — Cium- 

brud. Telefon 236.
— Horticultură — învățămînt 

de zi.
— Contabilitate și merceolo- 

gie agricolă — învățămînt de zi.
JUDEȚUL ARAD

18. Liceul Industrial de chl- 
mie — municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, str. Chimi-știlor 
nr. 60. Telefon 19.22.

— Tehnologia chimică organi
că — Invățămîntt de zi și seral.

— Aparate de măsură și au
tomatizări în industria chimică 
— învățământ de zi.

— Utilaje în industria chimi
că — invățămînt de zi.

17. Liceul industrial de con
strucții — Bacău, str. Eliberării 
nr. 18. Telefon 1.22.37.

— Construcții civile și indus
triale — învățămînt de zi.

— Instalații pentru construc
ții — invățămînt de zi.

LICEE ECONOMICE t

I.C.M. Cluj. 40 locuri ; I.S.C.M. 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
20 locuri ; Grupul șantiere Tîr- 
goviște.
Brazi, 15 locuri ; I.S.C.M. 
iova, 50 
rești, 5 locuri.

45 locuri ; I.S.C.M.,
Cra-

loouri ; I.C.M. Bucu-

Montator prefabricate 
din beton armat 

155 locuri, pentru :
Trustul 1 construcții, Bucu

rești, 10 locuri ; întreprinderea 
4 construcții, Iași, 5 locuri ; în
treprinderea 4 construcții, Ga
lați, 15 locuri ; întreprinderea 12 
construcții, Constanța. 10 locuri ; 
I.C.M. Cluj, 30 locuri ; între
prinderea 13 construcții, Timi
șoara, 15 locuri ; I.S.C.M. muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 20 
locuri ; Grupul șantiere, Tîrgo- 
viște, 15 locuri ; I.C.S.M. Brazi, 
20 locuri ; I.S.C.M. Craiova, 15 
locuri.

Instalator instalații 
încălziri centrale 
70 locuri, pentru :

întreprinderea 7 construcții, 
Galați, 7 locuri ; întreprinderea 
13 construcții, Timișoara, 20

locuri : I.S.C.M. municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, 5 locuri; I.S.C.M. 
Brazi. 6 locuri ; întreprinderea 
instalații București,, 25 locuri ; 
întreprinderea 14 instalații- 
montaj, Iași, 7 locuri.

Instalator instalații 
tehnico-sanitare și gaze 

65 locuri, pentru :
întreprinderea 7 construcții, 

Galați, 10 locuri ; Grupul șan
tiere Tîrgoviște, 15 locuri ; 
I.S.C.M. Brazi, 10 locuri ; 
I.Ș.C.M. Craiova, 20 locuri ; în
treprinderea 14 instalații-montaj, 
Iași, 10 locuri.

Instalator instalații 
de ventilare și condi 

ționare
75 locuri, pentru :

întreprinderea 7 construcții, 
Galați, 5 locuri ; întreprinderea 
instalații, București. 40 locuri ; 
întreprinderea 10 instalații- 
montaj, Brașov, /10 locuri ; în
treprinderea 14 instalații-montaj, 
Iași, 20 locuri.

POȘTA PAQINII
Colorian Ștefan — Căvești, 

județul Buzău : Ți-ai putea 
realiza dorința la Liceul indus
trial pentru construcții de ma- 
șini-București, strada Turtu
rele nr. .13, sectorul 4. Ai posi
bilitatea de a alege fie tehnica 
construcțiilor de mașini, fie 
mașini și aparate electrice. Se 
dă concurs la matematică (scris 
și oral) și poți alege între limbă 
română și fizică (scris și oral), 
în cazul de față este mai potri
vit să alegi fizica.

Luca loan — Cernei, jud. 
Arad : Nu există o astfel de fa
cultate. Este vorba despre o 
specialitate medicală care se 
poate obține după ce posezi 
titlul de doctor medic, adică 
absolvi o facultate de medicină. 
Profesor de cultură fizică me
dicală poți deveni ca absolvent 
al Institutului de educație fizică 
și sport.

Velisaru Ion — Brezoaiele, ju
dețul Ilfov : După cum vezi, 
floricica de „nu mă uita“ pe 
care mi-ai desenat-o la sfîrșitul 
scrisorii și-a făcut efectul. Nu 
te-am uitat. Numai că răspun
sul te va dezamăgi : pentru 
profesiunile teatrului, pregătirea 
trece prin învățămîntul supe
rior, la nivel mediu nu se poate 
rezolva. Deci, mai întâi baca
laureatul și apoi vom mai sta 
de vorbă.

Pîrvu Gheorghe — Biniș, ju
dețul Caraș-Severin : în princi
piu bacalaureații. indiferent de 
tipul liceului pe care l-au ab
solvit, se pot înscrie la concurs 
la orice instituție de învăță

mînt superior. Problema e alta ; 
ce șanse de succes ai la un 
anumit institut alături de can
didați cu pregătire medie de 
profilul institutului respectiv ?

Dumitru Horia — Galați : 
Poate ar fi bine să consulți 
un medic de specialitate pentru 
a-ți preciza meseriile contrain
dicate. în orașul dumitale func
ționează Școala postliceală 
pentru industria metalurgică 
(str. Silozului nr. 25 — tele
fon 14.92), care are două secții 
ce mi se par indicate : labora
tor siderurgic și, mai ales, ma
șini electrice și de calcul care 
cere cunoștințe de fizică. Sînt 
cursuri serale. Ar mai fi teh
nica dentară (Școala postliceală 
sanitară — Galați, strada Mihai 
Bravu nr. 48, telefon 1 41 61). 
Ce spui ? Te-aș ruga să mă a- 
nunți ce hotărâre ai luat.

Georgescu Dumitru — co
muna Crasna, jud. Gorj : Așa
dar, la urmă tot ați avut nevoie 
de noi astfel că, una peste alta, 
îndelungatul „studiu al ziarului 
„Scîîiteia tineretului" la care vă 
referiți s-a dovedit util. Facul
tăți de educație fizică, avînd 
secții fără frecvență, funcțio
nează în cadrul institutelor pe
dagogice de 3 ani din următoa
rele orașe : Cluj (Piața Ștefan 
cel Mare nr. 1), Iași, (str. Cul
turii nr. 3) și, firește, Bucu
rești — (Șos. Panduri nr. 90). 
Durata studiilor este de 4 ani.

Viorica G. — Focșani, jude
țul Vrancea : Școlile de spe
cializare postliceală primesc 
candidați cu examen de baca

Mecanic utilaje de 
construcții

175 locuri, pentru :

derea 14 instalații montaj, Bucu
rești, 10 locuri.

Trustul de mecanizare, Bucu
rești, 60 locuri ; Trusutl 1 con
strucții, București, 10 locuri ; 
întreprinderea 13 construcții, 
Timișoara, 15 locuri ; I.S.C.M. 
Brazi, 30 locuri ; întreprinderea 
industrială pentru produse în 
construcție, București, 60 locuri.

Lăcătuș mecanic 
pentru industria con
strucțiilor de mașini 

35 locuri, pentru :
întreprinderea instalații;

București, 25 locuri ; întreprin

Lăcătuș pentru con' 
strucții metalice 

245 locuri, pentru :

Lăcătuș mecanic auto 
moto

105 locuri, pentru :

Trustul de mecanizare, Bucu
rești, 50 locuri ; Trustul 1 con- 
strucții-montaj, București, 20 
locuri ; Grupul șantiere, Tîrgo- 
viște. 20 locuri ; I.C.M. Pitești, 
25 locuri ; întreprinderea mon
taje, București, 30 locuri ; în
treprinderea 14 instalații-mon
taj, Iași, 5 locuri ; întreprinde
rea industrială pentru produse 
în construcții, 70 locuri ; între
prinderea de aparataje și acce
sorii pentru instalații în con
strucții, Alexandria, 25 locuri.

Trustul de mecanizare, Bucu
rești, 70 locuri ; Trustul 1 con
strucții, București, 15 locuri ; 
întreprinderea 13 construcții, 
Timișoara, 10 locuri ; I.S.C.M. 
Brazi, 10 Jocuri.

Electrician în con
strucții și instalații 

industriale
75 locuri, pentru :

întreprinderea 7 construcții, 
Galați, 5 locuri ; întreprinderea 
instalații, București, 55 locuri ; 
întreprinderea 14 instalații- 
montaj, Iași, 15 locuri.

de admitere laCandidații pentru concursul 
ucenicie, în meseriile specificate^ se vor a- 
dresa întreprinderilor respective, unde se fac 
înscrierile. De asemenea, înscrierile se pot 
face și direct, la școlile din rețeaua ministe
rului, unde aceștia vor efectua pregătirea 
teoretică, astfel :

— Grupul școlar de construcții București, 
(Șos. Mihai Bravu, nr. 428, telefon 21.76.99) 
pentru meseriile : mecanic utilaje de con
strucții, dulgher, instalator de instalații teh- 
nico-sanitare și gaze, montator de elemente 
prefabricate din beton armat, zidar-betonist.

— Școala profesională de construcții Bucu
rești — Popești Leordeni (str. Leordeni, 
km 11) ; pentru meseriile: electrician în con
strucții și instalații industriale, lăcătuș me
canic în industria construcțiilor dc mașini, 
sudor, dulgher, lăcătuș pentru construcții 
metalice, zidar-betonist.

— Școala profesională de construcții Dej, 
județul Cluj (str. Mărășești nr. 20, telefon 
673), pentru meseriile : mecanic utilaje de 
construcții, sudor, dulgher, instalator de in
stalații tehnico-sanitare și gaze, lăcătuș pen
tru construcții metalice, zidar-betonist.

— Școala profesională de construcții Foc
șani (str. Ștefan cel Mare, nr. 12, telefon

meseriile : mecanic utilaje de2861), pentru __ r
construcții, dulgher, zidar-betonist.

— Grupul școlar de construcții Iași (str. 
Bucium, nr. 17, telefon 1.24.88) pentru mese
riile : electrician în construcții și instalații 
industriale, strungar, sudor, dulgher, instala
tor de instalații pentru ventilare și condițio
nare, zidar-betonist.

— Grupul școlar de construcții Pitești (str. 
Războieni, nr. 35, telefon 12067) Ia meseriile : 
lăcătuș mecanic auto-moto, mecanic utilaje 
de construcții, dulgher, instalator de insta
lații de încălziri centrale, izolator în con
strucții, lăcătuș pentru construcții metalice, 
montator de elemente prefabricate din beton 
armat, zidar-betonist, zugrav-vopsitor.

— Școala profesională de construcții Să- 
cele, jud. Brașov, (Bd. 8 mai nr. 17, telefon 
Cernatu 16) la meseriile lăcătuș mecanic 
auto-moto, sudor, dulgher, instalator de in
stalații pentru ventilare și condiționare, lă
cătuș pentru construcții metalice.

— Grupul școlar de construcții Sibiu (str. 
Pedagogilor nr. 7, telefon 11215) la meseriile 
sudor, dulgher, instalator de instalații de în
călziri centrale, lăcătuș pentru construcții 
metalice, montator de elemente prefabricate 
din beton armat, zidar-betonist, zugrav-vop
sitor.

laureat sau cu certificat de ab
solvire. Cît despre materiile de 
concurs, ele depind de specia
litatea aleasă : utilaje medicale 
(matematică — scris și oral, 
fizica — oral), asistent de far
macie (chimie — scris și oral, 
botanică — oral), asistentă me
dicală (anatomia și fiziologia 
omului — scris și oral, chimia 
— oral), asistent medical de 
igienă (se dă anatomia și fi
ziologia — scris și oral iar chi
mia — scris) la fel pentru spe
cialitatea laborator, pediatrie, 
obstretică și ginecologie, ocro
tire, tehnică dentară. Urmează

tromecanici pentru aparate de 
măsură și automatizare. Și 
acum, alege !

C. A. — Bușteni, județul Pra
hova : Școala de specializare 
postliceală pentru cultură și 
artă funcționează în București, 
Șos. Străulești nr. 1, sectorul 1. 
Pentru secția bibliotecari, se dă 
concurs la limba română (scris 
și oral), istoria României (oral). 
Concursul se dă, în principiu, 
între 25—26 septembrie (scris) 
și 27—30 septembrie (oral). Este 
însă util să urmăriți în presă 
eventualele modificări.

Mezin Maria — județul Ti-

într-adevăr Școala profesională 
din str. Porțile de Fier nr. 12, 
depinzînd de Ministerul Poște
lor și Telecomunicațiilor, cu 
secția electromecanic pentru 
rețelele de telecomunicații. Este 
tocmai ceea ce ați dorit, aci 
fiind cuprinse și telefoanele.

A treia rugăminte nu v-o 
pot îndeplini, drept care vă 
răspund pe această cale.

T. M. — Hîrlău, județul Iași : 
Pentru a deveni oficiant 
P.T.T.R., calificarea se face în 
centrul școlar P.T.T.R. a cărui 
adresă nu este prevăzută în 
îndrumător. La fel pentru

V/AȚA BATE LA
să faci alegerea cea mai potri
vită.

Gheorghe Nicolae — Dobra, 
județul Dîmbovița : lartă-mă, 
dragă Nicușor, că nu ți-am pu
tut răspunde la data pe care 
mi-ai indicat-o (16 februarie). 
Aș fi vrut, dar ți-au luat-o alții 
înainte. Școala profesională de 
care ai dumneata nevoie este 
probabil Școala profesională 
din București, str. Popa Lazăr 
nr. 8, telefon 35 46 61, care func
ționează pe lîngă Uzina „Elec- 
troaparataj“. Ar mai fi o școa
lă asemănătoare în str. Ho Și 
Min nr. 4, telefon 31 12 04, func
ționând pe lîngă Uzina de ma
șini electrice. Școli cu numele 
de electronică sau electroteh
nică nu se află. în școlile ară
tate mai sus se pregătesc mun
citori electroniști și electroteh- 
nicieni, strungari, lăcătuși, me
canici, sculeri matrițeri, elec-

de SEN ALEXANDRU
miș : Nici în Timișoara și nici 
în judeul Timiș nu funcționează 
școli profesionale sanitare. Le 
găsești la Oradea (str. Leontin 
Sâlăjan nr. 13), Brașov (str. 
V. Maiacovski nr. 13), Cluj 
(B-dul V. I. Lenin nr. 2), Tg. 
Mureș (str. Vdrdșmarty nr. 8), 
Satu-Mare (Piața Păcii nr. 10), 
Sibiu (str. Dealului nr. 6). Se 
cere să ai 16 ani împliniți în 
cursul anului respectiv — pen
tru specialitatea soră pediatră 
și soră medicală, 18 ani pentru 
specialitatea moașă.

Chițu Constantin — Galați : 
Vă informez că orașul Con
stanța este port la mare, așa că 
nu există ființă cuvântătoare 
care să nu cunoască adresa res
pectivă. Cu atît mai mult poș
tașul ! La Oradea funcționează

C.F.R. Cel mai bine ar fi să te 
adresezi direcțiilor regionale 
respective. Secretariatul se în
vață la Școala postliceală de 
stenodactilografie, București, 
str. Sfinții Voievozi nr. 52—54, 
Craiova, str. Caracal nr. 105. Se 
cer la concurs — pentru specia
litatea secretar stenodactilo
graf : limba română (scris și 
oral), geografia României (oral), 
iar pentru specialitatea secretar 
stenodactilograf : limba română 
și limbi străine : limba română 
(scris și oral), o limbă străină, 
rusă, engleză, germană, franceză 
(scris și oral).

C. I. — Botoșani : Ce părere 
ai avea despre Școala profesio
nală din Bacău. Calea Moinești 
nr. 144, telefon 1 60 91, care pre
gătește în specialitatea electro-

Zugrav-vopsitor
80 locuri, pentru :

întreprinderea 
Iași, 40 locuri ; 
locuri ; Grupul 
viște, 10 locuri.

LICEE INDUSTRIALE :

4 construcții, 
I.C.M. Cluj, 30 
șantiere Tîrgo-

Izolator în construcții
40 locuri, pentru :

întreprinderea 3 izolații, Bucu
rești, 40 locuri.

Frezor-rabotor
35 locuri, pentru :

Trustul de mecanizare, Bucu
rești, 35 locuri.

Tinichigiu auto
35 locuri, pentru

Trustul de mecanizare, Bucu
rești, 35 locuri.

Vopsitor industrial
35 locuri, pentru :

Trustul de mecanizare, Bucu
rești, 35 locuri.

mecanic pentru rețele de tele
comunicații ? Sau despre Școa
la profesională din Bîrlad, str. 
Republicii nr. 38 (pe lingă 
Fabrica de rulmenți), unde se 
pregătește în meseria de lăcă
tuș mecanic în industria con
strucțiilor de mașini ? S-ar mai 
afla, la Iași, Școala profesio
nală din str. Socola nr. 188—19C 
(electrician pentru centrale, sta
ții și rețele electrice) și cea din 
str. Mantaua Roșie nr. 5 (pe 
lingă întreprinderea de produ
se ceramice de construcții), cu 
specialitatea : electrician în 
construcții și instalații indus- 

UȘĂ
triale, lăcătuș mecanic în in
dustria materialelor de- con
strucții. Mie mi se pare mai 
potrivită școala de la Bacău.

Constantin Spătaru — Huși, 
județul Vaslui : Absolvenții 
școlilor de specializare postli
ceală, exercită activități de ni
vel mediu, tehnic sau social- 
culturale — se precizează în în
drumător. Astfel de școli func
ționează în Brașov (str. G’oene- 
lor nr. 5) pentru proiectări în 
industria construcțiilor de ma
șini și (str. Karl Marx nr. 52), 
cu specialitatea de mai sus, dar 
și cu cea de desenator. Școlile 
din Iași care v-ar putea interesa 
au curs seral. Examen se dă : 
pentru proiectări — la matema
tică (scris și oral), desen (lu
crare grafică), pentru desenator 
la aceeași materie. Alte speciali
tăți în industria construcțiilor 
de mașini se găsesc în alte

6. Liceul industrial pentru 
construcții de mașini — Arad 
Calea Victoriei nr. 1—3. Tele
fon 1091.

— Tehnologia construcțiilor 
de mașini — învățămînt de zi 
și seral.

18. Liceul economic — Bacău 
str. 9 Mai. nr. 104. Telefon 
1.30.31.

— Planificare — contabilitate 
— învățămînt de zi, seral și 
fără frecvență.

— Merceologie — învățământ 
de zi, seral și fără frecvență.

LICEE AGRICOLE !
agricol — Arad str.
nr. 15. Telefon

învățămînt

7. Liceul
Postăvarul 
27 78.

— îmbunătățiri funciare 
învățămînt de zi.

— Veterinară 
de zi.

— Zootehnie — învățămînt 
de zi și fără frecvență.

8. Liceul agricol — Lipova 
str. Butariu nr. 5. Telefon 298.

— Contabilitate și merceolo- 
gie agricolă — învățămînt de zi.

9. Liceul agricol — Miniș,
— Horticultura — învățămînt 

de zi și fără frecvență.

JUDEȚUL BIHOR

LICEE INDUSTRIALE t
19. Liceul industrial pentru 

construcții de mașini — Oradea, 
str. Păltinișului, nr. 1. Telefon 
1.22.22.

— Tehnologia construcțiilor 
de mașini — învățămînt de zi.

— Mașini și aparate electrice 
— învățămînt de zi.

20. Liceul industrial de con
strucții — Oradea, str. Karl 
Marx, nr. 33. Telefon 1.62.91.

— Construcții civile și Indus
triale — învățămînt de zi.

— Instalații pentru construc
ții — învățămînt de zi.

LICEE ECONOMICE :
10. Liceul economic — Arad 

str. Paroșeni nr. 9. Telefon 
23 85.

— Planificare-contabilitate — 
învățămînt de zi și fără frec
vență.

— Merceologie — invățămînt 
de zi.

— Drumuri și poduri — învă
țământ de zi.

— Exploatare, întreținere și 
reparații auto — învățămînt 
de zi.

JUDEȚUL ARGEȘ

LICEE INDUSTRIALE
11. Liceul industrial pentru 

construcții de mașini — Pitești 
str. Traian nr. 4. Telefon 1 48 68.

— Tehnologia construcțiilor de 
mașini — învățămînt de zi și 
seral.

— Automobile și tractoare — 
învățămînt de zi.

— Mașini și aparate electrice 
— învățămînt de zi.

12. Liceul industrial de chi
mie — Pitești str. Mircea Vodă 
nr. 42. Telefon 1 22 54.

— Tehnologie chimică orga
nică — învățămînt de zi și se
ral.

LICEE AGRICOLE :
21. Liceul agricol — Oradea, 

str. General Magheru nr. 25. 
Telefon 1.53.62. \

— Mecanic agricol — învăță- 
mint de zi.

— îmbunătățiri funciare — 
învățămînt de zi.

22. Liceul agricol — Salonta 
str. Sarcadului nr. 1. Telefon 
123.

— Agronomie — învățămînt 
de zi și fără frecvență.

— Contabilitate și merceolo
gie agricolă — învățămînt de zi 
și fără frecvență.

LICEE ECONOMICE :
23. Liceul economic — Oradea. 

Calea Clujului nr. 6. Telefon 
1.56.43.

— Planificare — contabilitate 
— învățămînt de zi.

— Statistică — invățămînt 
de zi.

orașe decit cele indicate de 
dumneavoastră. Dacă vă inte
resează și alte orașe, reveniți.

George Guțu — Giurgiu : Pe 
lîngă Uzinele „Electronica" nu 
funcționează o astfel de școală. 
Dar o găsești pe lîngă Uzina 
„Electromagnetica". Se află în 
București, Calea Rahovei nr. 17 
și pregătește, printre altele, în 
specialitatea : montator de apa
ratură electronică. La fel, 
Școala profesională, din str. 
Popa Lazăr nr. 8 (Uzina Elec- 
troaparataj) și cea din str. 
Ho Și Min nr. 4 (Uzina de ma
șini electrice). Examene : ma
tematică (scris și oral), fizică 
(partea a doua — electricitate
— scris și oral).

Ciobanu Toma — Stroești,
— jud. Vilcea : După opinia 
mea, tot un institut pedagogic 
de 3 ani ar fi mai potrivit. 
Toate informațiile cu privire la 
aceste institute se găsesc în 
broșura „Admiterea în învăță
mîntul superior" — 1971. Insti
tutele care vă interesează, șco-. 
larizează după necesități, astfel 
că numai inspectoratul județean 
v-ar putea informa. Un șef 
de promoție nu poate avea pro
bleme de nerezolvat în ceea ce 
privește admiterea intr-un in
stitut pedagogic de 3 ani. Suc
ces

Ioan C. Aurica — Babadag, 
județul Tulcea : Se cere : alge
bră, geometrie plană și în spa
țiu (fără demonstrarea formu
lelor și teoremelor), trigonome
trie — toate scris și oral, bota
nică — scris. Dacă știți, nu vă

întreabă nimeni ce secție ați 
făcut. Dar trebuie să țineți 
seama de împrejurarea că cei 
mai mulți candidați vof fi de
sigur realiști — așa că pregă
tirea trebuie să fie la nivelul 
acestora.

Geta Dumbravă — Huși, ju
dețul Vaslui : Ți-aș recomanda 
o școală de specializare postli
ceală sanitară, pe cea din Ba
cău (str. Grivița Roșie nr. 35) 
sau Iași (str. Nicolae Bălcescu 
nr. 28), care îndeplinesc condi
țiile cerute de dumneata. Spe
cialitățile sînt : asistentă me
dicală, obstetrică ginecologie, 
pediatrie, ocrotire, laborator, 
farmacie, igienă (numai la Iași), 
tehnică dentară. Este o profe
siune frumoasă care îți prileju
iește satisfacții deosebite. Dar. 
chiar dacă vei fi eleva unei 
școli sanitare, sfatul meu este 
să dai totuși bacalaureatul. Și 
nici pentru limbi străine nu este 
prea târziu.

Marinela A. — Roman : Citiți 
răspunsul dat mai sus cores
pondentei T. M. din Hîrlău și 
vă veți lămuri. N-ar fi totuși 
mai potrivit să rămîneți la 
științe economice. După părerea 
mea, oferă o arie mai largă de 
acțiune. Ar fi bine să vă mai 
gîndiți înainte de a lua o hotă- 
rîre.

POȘTA PAQINII
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HASSAN II, Regele Marocului, a adresat președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Sînt bucuros să exprim Excelenței Voastre, Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România și poporului român, 
sincere mulțumiri pentru mesajul de felicitări și urările pe 
care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu ocazia celei 
de a X-a aniversări a urcării mele pe tron.

O dată cu urările mele de sănătate și de fericire pentru 
Excelența Voastră și pentru poporul român, vă rog să pri
miți asigurarea considerației mele cele mai înalte.

Primul ministru al Turciei, NIHAT ERIM, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, ION GHEORGHE MAURER, următoarea telegramă :

Foarte mișcat de amabilul mesaj pe care Excelența Voas
tră a binevoit să mi-1 adreseze cu prilejul numirii mele ca 
președinte al Consiliului, mă grăbesc să vă prezint viile mele 
mulțumiri, împreună cu cele mai bune urări de fericire per
sonală.

împărtășesc convingerea că relațiile de prietenie și coope
rare care există între cele două țări ale noastre vor continua 
să se dezvolte.

La invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, luni după-amia- 
ză, a sosit în Capitală o dele
gație parlamentară canadiană, 
condusă de președintele Ca
merei Comunelor, Lucien 
Lamoureux, care, împreună cu 
soția, va face o vizită în țara 
noastră.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a ofe
rit un dineu în onoarea delega
ției parlamentare canadiene, 
condusă de președintele Came
rei Comunelor, Lucien Lamou
reux.

Au participat vicepreședinți al 
M.A.N., președinți ai unor co
misii permanente ale M. A. N., 
deputați.

în timpul dineului, Ștefan 
Voitec și Lucien Lamoureux, au 
toastat pentru colaborarea din
tre parlamentele celor două țări.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a pri
mit o telegramă de mulțumire 
din partea ministrului aface
rilor externe al Turciei, Osman 
Olcay, pentru felicitările 
transmise cu prilejul numirii 
sale în această funcție.

La 12 aprilie s-a semnat la 
București Protocolul privind 
schimburile comerciale între 
România și Italia pe anul 1971.

Potrivit acestui protocol, Ro
mânia va exporta în Italia : 
produse chimice și petroliere,

(Urmare din pag. I)

lă, la un număr aproape egal de 
fișe de garanție luate în eviden
ță, s-au executat cu peste 2 000 
de reparații mai puțin.

Totuși, numărul radioreceptoa
relor și televizoarelor ce necesită 
intervenții complexe în perioada 
garanției cît și în post-garanție, 
deși în continuă scădere, atinge 
încă un nivel c© impune conti
nuarea măsurilor energice între
prinse pînă acum. Avem în ve
dere în primul rînd acțiunea de 
pregătire a cadrelor. A fost o pe
rioadă cînd la uzina la care ne 
referim, calitatea fabricației ră
măsese mult în urma substanția
lului progres înregistrat la capi
tolul performanțe tehnice; Peri
oadă ce a coincis cu adevărata 
criză de cadre calificate și cu 
masiva fluctuație de salariați în
registrată în 1970. In medie, în 
fiecare zi a anului trecut, de la 
„Electronica," au plecat 10 sala- 
riați iar 12 au fost angajați! Or, 
aceștia din urmă erau lipsiți de 
pregătirea profesională corespun
zătoare. Cursurile de calificare 
au constituit unicul mijloc de a 
forma muncitorii necesari. Acțiu
nea — preciza ION PESCARU
— secretarul comitetului U.T.C.
— va continua și în acest an. 
Mai mult de 1100 tineri vor 
urma una din multiplele forme 

produse siderurgice, tractoare, 
camioane, mașini-unelte, pro
duse agro-alimentare și alte 
mărfuri.

La rîndul său, Italia va livra 
României : produse chimice și 
siderurgice, cocs metalurgic, 
fire și fibre textile naturale și 
sintetice, instalații industriale 
complexe, diverse mașini și 
utilaje, produse agro-alimentare 
și alte mărfuri.

La 12 aprilie a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe 
semnarea Programului de schim
buri culturale și științifice între 
Republica Socialistă România și 
Grecia, pentru perioada 1971 — 
1973.

Programul cuprinde vizite re
ciproce de documentare în do
meniile științei, învățămîntului, 
artei și culturii. Sînt prevăzute, 
de asemenea, organizarea de tur
nee ale unor formații artistice, 
schimburi de expoziții, precum 
și alte manifestări culturale.

Luni dimineața au început lu
crările Sesiunii științifice festi
ve a Institutului de fizică ato
mică, consacrată aniversării se
micentenarului Partidului Comu
nist Român. Lucrările sesiunii 
continuă.

La Casa universitarilor din 
București s-a desfășurat, luni, 
Sesiune# științifică festivă a So
cietății de științe istorice, cu 
tema „50 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român".

Au participat academicieni, 
cadre didactice din învățămîntul 
superior și de cultură generală, 
cercetători, muzeografi.

(Agerpres)

de calificare cu sau fără scoate
re din producție. Concomitent 
organizăm și cursuri de perfec
ționare a unui însemnat număr 
de salariați". în acest fel, toate 
secțiile de producție, benzile de 
montaj și serviciul C.T.C. vor 
beneficia de un număr sporit de 
cadre pregătite în mod cores
punzător. Asociem optimismul

Pe banda 
de montaj 
nostru la cel al secretarului co
mitetului U.T.C., pentru că ma
joritatea celor 1 100 tineri cali
ficați în 1971 vor rămîne ani 
de-a rîndul salariații uzinei. De 
altfel, în primul trimestru al a- 
nului în curs, fluctuația de ca
dre a scăzut cu mai mult de 50 
la sută față de aceeași perioadă 
a anului 1970. Dovadă că roa
dele măsurilor luate nu s-au lă
sat așteptate. Perioada de probă 
a noilor angajați s-a mărit de la

CRONICA 
U. T. C.

Luni dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd în R. S. 
Cehoslovacă, delegația C.C. 
al U.T.C., condusă de tovară
șul Mihail Stoica, adjunct de 
șef de secție la C.C. al 
U.T.C., pentru a participa la 
întîlnirea organizațiilor de ti
neret europene, membre ale 
F.M.T.D.

C.I.L.-Pipera a primit 
STEAGUL ROȘU SI DI
PLOMA DE UNITATE 
FRUNTAȘĂ

Luni după amiază a avut loc 
adunarea festivă prilejuită de 
decernarea, pentru a doua oară 
consecutiv, a Steagului Roșu și 
a Diplomei de unitate fruntașă 
pe țară în întrecerea socialistă 
pe anul 1970, Combinatului de 
industrializare a lemnului — 
Pipera.

La adunare au participat to
varășii Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., Mihai Suder, minis
trul industriei lemnului, Gheor- 
ghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Orban Arpad, președintele U- 
niunii sindicatelor din între
prinderile industriei lemnului.

Directorul general al Combi
natului, ing. Aurel Rizea a în
fățișat realizările obținute de în
treprindere în întrecerea socia
listă desfășurată în 1970.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la fes
tivitate au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Luni, a avut loc la București, 
sesiunea de comunicări cu tema 
„Aspecte actuale ale artei și li
teraturii române", organizată în 
cinstea semicentenarului Partidu
lui Comunist Român de Institutul 
de istoria artei și Institutul de 
istorie și teorie literară „George 
Călinescu".

Au participat Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, vicepreședinte al A- 
cademiei de Științe Sociale și Po
litice, Ion Franzetti, președintele 
Secției de teoria și istoria artei 
și literaturii, a acestei Academii, 
membri ai conducerii celor două 
institute, cadre didactice din în
vățămîntul superior, cercetători, 
critici de artă.

6 la zile la o lună, ceea ce ofe
ră posibilitatea cunoașterii mai 
aprofundate a priceperii și capa
cității de muncă a fiecăruia, di- 

/ rijarea lui spre un post și loc 
de activitate corespunzător.

Credem că trebuie să se acor
de maximum de atenție inițiati
vei de a discuta cu fiecare tînăr 
nou angajat spre a i se cunoaște 
intențiile. „Erau tineri — remarca 
secretarul comitetului U.T.C. — 
care ne mărturiseau că s-au an
gajat doar pentru o lună, două 
spre a-și mai face un costum de 
haine sau pentru a-și stringe 
bani de excursie". Discuțiile „de 
la om la om" și-au dovedit efi
ciența și trebuie să constituie pe 
mai departe o permanentă preo
cupare a tuturor factorilor inte
resați în bunul mers al producți
ei. Schimburile de experiență în
tre secții, olimpiadele profesiona
le ca și alte acțiuni menite să în
tărească disciplina de producție 
și să-i stimuleze pe tineri în a 
studia și a-și perfecționa continuu 
cunoștințele, trebuie să se înscrie 
printre preocupărilor permanente 
ale organizației U.T.C. de la U- 
zinele „Electronica". Nu ne în
doim că tinărul colectiv al „Elec
tronicii" este în măsură să sem
neze zilnic 2 700 de certificate 
ale garanției ?î competitivității 
produselor românești.

După mondialele studențești de handbal

Am pierdut un meci
de... rugbi in 7

Corespondență telefonică de la G. MITROI

Gata I După 10 zile de hand
bal, maratonul universitar, cu 
caracter mondial, s-a încheiat, 
duminică în Sala „Sparta" din 
Praga — plină ochi, deși finala 
a fost televizată. Țara gazdă a 
ajuns pînă în final și pentru 
că publicul cehoslovac e mare 
consumator de handbal. S-au 
jucat 32 de partide, din care 
am văzut 24 suficient pentru 
a putea aprecia că 4—5 repre
zentative, dacă nu mai multe, 
au - etalat aici un handbal de 
elită, demonstrînd că forurile 
de specialitate din țările res
pective au folosit prilejul mon
dialelor studențești pentru a-și 
testa posibilitățile în acest an 
preotimpic și a-și contura în 
mare loturile pentru Munchen 
’72.

Finala finalelor a adus pe 
teren, după cum probabil știți, 
reprezentativa Uniunii Sovieti
ce — puternică și veleitară, dar 
cam obosită în urma risipei de 
eforturi făcute pentru a putea 
trece prin „furcile caudine" ale 
unor partide dificile cu Polo
nia, R.F. a Germaniei, Iugo
slavia — și reprezentativa Ce
hoslovaciei, modestă ca valoa
re, dar dură și obstrucționistă 
și, în plus, beneficiara unor 
forțe proaspete necheltuite în 
facilele partide din grupă și 
sferturi de finală. învingători 
merituoși și așteptați handba
liștii sovietici (20—14), care au 
putut să-și impună superiori
tatea tehnică datorită și arbi
trajului, prin excelență corect, 
al românilor Cîrligeanu și Că- 
pățînă. Așadar, ierarhia stu
dențească în handbal a fost ast
fel stabilită pentru următorii 
doi ani : 1. U.R.S.S. ; 2. Ceho
slovacia ; 3. România ; 4. Spa
nia ; 5. Iugoslavia ; 6. Polonia ; 
7. Suedia : 8. Franța.

de rugbi în... 7 ! 
explicăm... Handbaliștii 
din Cehoslovacia au 
pe terenul semifinalei 

cu dorința manifestă

; putem impune jo- 
e ținut om la om 

ceilalți jucători 
să-și ia răspunde- 
iar Penu greșește 

Așa,

Flăcăii noștri, a'preciați de 
specialiști, de partenerii de 
întreceri și de presa ceho
slovacă drept prestigioși amba
sadori ai handbalului care de
ține titlul mondial — s-au ales 
numai cu medaliile de bronz 
pentru că n-au putut cîștiga 
vineri noaptea în semifinale, o 
partidă

Să ne 
studenți 
intrat, 
cu noi, __ ___ ,
de a nu precupeți nici o pică
tură de energie pentru a obți
ne victoria. Au jucat vijelos, 
de la început și în urma unor 
șarje de toată frumusețea au 
ajuns curînd să conducă cu 4-1, 
scor favorizat, totodată, de cî- 
teva greșeli de apărare ale 
noastre, de uluiala lui Penu și 
gratuita lovitură de la 7 m. Ai 
noștri, cu Birțolom, de data a- 
ceasta în mare formă de șut, 
se organizează mai bine și a- 
propie scorul la 4—5. Dar, nici 
acum nu ne --
cui. Chicid 
de Kavan, 
înalți evită 
rea șutului, 
incredibil. . , , 
sîntem conduși , .
imediat după reluare, cu 7-11. 
De aici, handbaliștii noștri în
cep o cursă de urmărire jucînd 
la adevărata lor valoare și avînd 
ajutorul inspirat al portarului 
Orban. Egalăm abia în ultimul 
minut (13-13) din două motive : 
jucătorii gazdă intervin dur și ' 
neregulamentar la fiecare min
ge, în apărare plachează real
mente ca la rugbi iar în atac 
simulează faulturi și se tăvă
lesc pe jos făcînd „teatru" _ la 
fiecare fază. Al doilea motiv : 
indulgența arbitrilor maghiari, 
Martha și Marki, față de anti- 
handbal, antijoc și antisporti- 
vitatea gazdelor. Mă rog, ega- . 
lasem, mai era un minut, dar 
primim totuși gol (13-14). Avem 
mingea și ai noștri trebuie să 
execute o lovitură de la 9 m., 
Sîntem, însă, obstrucționați, nu 

la pauză
7-10 și,

că 
cu

sîntem lăsați să executăm și o- 
ficialii de la masă fluieră sfîr- 
șitul, deși mai erau 30 de se
cunde de joc. Urmează o serie 
de târguieli între arbitrii din 
teren și oficiali (scenă regreta
bilă, la care noi asistasem cu 
o seară înainte, la finala me
ciului U.R.S.S.—Iugoslavia) și, 
după 15 minute, handbaliștii 
cehi sînt chemați de la vestiare, 
pentru ca ai noștri să execute 
numai o lovitură directă de la 
9 m, rămasă, bineînțeles, fără 
efect. A doua zi presa gazdă a 
scris că rezultatul acestei semi
finale a fost hotărît de for
ma diferită a portarilor ce
lor două echipe și de- arbitra
jul slab al cuplului maghiar. 
Concludent !

Evident că sîmbătă jucătorii 
noștri nu puteau pierde la spa
nioli — în disputa pentru locul 
al treilea, au învins deci (24-14) 
oferind împreună cu adversarul 
un aplaudat spectacol de artă 
handbalistică, (nici un eliminat 
de pe teren, un singur avertis
ment, dat unui jucător spaniol).

TATĂL
ÎȘI PEDEPSEȘTE FIUL

Mircea Mărdărescu. a făcut 
duminică un meci foarte bun 
împotriva echipei F. C. Argeș, 
adueîndu-și un aport substan
țial la obținerea victoriei (go
lul 2 s-a marcat dintr-o fru
moasă acțiune a lui).

Iată de ce ne-a surprins 
schimbarea lui în min. 60.

Arbitrul partidei, C. Nicu- 
lescu, care nu mai condusese la 
centru un joc de „A" de la 
12 mai 1968, ne-a explicat : 
„Mircea Mărdărescu a încercat 
de cîteva ori să-1 fenteze și 
să-i treacă mingea printre pi
cioare lui Dobrin. Antrenorul 
Mărdărescu l-a chemat pe fiul 
său pe tușă, l-a admonestat și 
l-a trimis la vestiar".
„ELIMINAREA LUI OBLEMENCO 

A FOST JUSTĂ"...

...este de părere observato
rul federal al întâlnirii Uni
versitatea Craiova — Petrolul, 
Cornel Drăgușin

„Oblcmenco l-a insultat pe 
arbitrul Al. Pîrvu. Căpitanul 
echipei craiovene mai primise 
un avertisment pentru lovirea 
intenționată a adversarului".

Referitor la jocul prestat de 
fundașul Victor Niculescu, se
lecționat în echipa reprezentati
vă, C. Drăgușin ne-a declarat : 
„Mi-a plăcut Niculescu. A ju
cat bine, atent, decis, bun acro- 
șeur. cu plecări oportune în 
atac".

„OLIMPICII" LA...
z SNAGOV

Fotbaliștii din lotul olimpic 
se găsesc, de ieri, reuniți la 
Snagov. Valentin Stănescu și 
Cornel Drăgușin au la dispozi
ție 18 jucători : Constantinescu, 
Ghiță, Pop, Clieran, Olteanu, 
Vlad, Bădin, Popoviei, Vigu, 
Dinu, Beldeanu, Dincuță. Săl- 
ceanu, Tătaru, Năstase, Tufan. 
Kallo, Florian Dumitrescu. 
Miercuri, pe stadionul Republi
cii, lotul olimpic va susține un 
meci de verificare și omogeni
zare cu Voința București (divi
zia C), iar joi o partidă-școală 
cu o selecționată de juniori.

Meciul România—Albania, din 
preliminariile J.O., se va dispu
ta duminică pe stadionul Repu
blicii, de la ora 16, și va fi în 
întregime televizat.

PARTIDUL — 
izvorul Îndrăznelii 

NOASTRE
(Urmare din yag. I)

clasă, despre inechitatea socia
lă, despre conflictul irezolvabil 
dintre patron și salariat sau des
pre perspectivele luptei politi- 
co-sociale, aveau un caracter 
strict sentimental, empiric. Gân
durile și emoțiile mele de poet 
sărac, desprins din „linia Tra- 
dem" balansau — după împre
jurările diurne, pe care nu știam 
să le întrepătrund în mod sem
nificări — între revoltă haotică 
și deznădejde sau între deznă
dejde și utopie.

— Voit sau nu, în cele ce 
mi-ați spus acum ați realizat 
profilul spiritual al unui tip de 
intelectual al vremii. Pornind de 
la schița propusă de dv.. credeți 
că putem trage concluzii gene- 
ralizante pentru întreaga aceas
tă categorie, în acel timp ?

— Și da și nu. Este drept, că 
pe-atunci erau foarte mulți in
telectuali asemănători mie, pî
nă în 1921: dezorientați, haotici, 
lipsiți de informare în privința 
mișcării muncitorești. Erau de 
asemenea și dintre cei așezați, 
din dezinformare, pe o baricadă 
care nu era a lor. (Să-ți dau în 
paranteză, un exemplu. Prin 
1934, după ce publicasem un vo
lum de versuri în care înfieram 
„orînduirea cea crudă și ne
dreaptă" și pe ministrul de jus
tiție — care se lăudase că poar
tă la brîu toate cheile peniten
ciarelor din România — , am fost 
chemat în fața judecății. Procu
rorul care m-a „instruit", un tî
năr intelectual autentic. m-a 
primit, Ia prima înfățișare, bă- 
tînd cu pumnul în masă, ame- 
nințîndu-mă, insultîndu-mă, ca 
pe un „dușman al poporului", 
ce mă socotea. Și chiar așa mă 
considera, prin prisma a ce și 
cum învățase el despre lupta 
revoluționară și țelurile ei. în 
vehemența cu care mă muștrulu- 
ia, l-am intuit a fi sincer mi-am 
dat seama că nu poza în mod 
profesional, ca să mă intimide
ze, că indignarea lui de tînăr a- 
părător al „legii și ordinii" era 
autentică. L-am provocat, a- 
tunci, pe loc, la o discuție „de 
lămurire", discuție pe care — 
ca dovadă că nu mă-nșelasem 
asupra lui — el însuși a dorit 
s-o continuăm și în întâlnirile 
următoare. Urmarea : m-a soco
tit nevinovat și, fiind pedepsit 
de ministru pentru hotărîrea 
lui, și-a dat imediat demisia, în 
mod public, cu un tărăboi pe 
care numai tinerii care desco
păr adevărurile fundamentale 
știu să-1 facă. Mai tîrziu avea 
să-mi fie harnic și priceput co
laborator la un ziar de atitudi
ne, independent, pe care-1 sco
team Ia Craiova.

Exemplul de mai sus este va
labil pentru una dintre catego
riile de intelectuali ai acelui 
timp : cei în necunoștință de 
cauză. Erau și alții, desfășurați 
pe toată gama: de Ia indiferenții 
totali față de mișcarea socială 
pînă la cei înrăiți, prin prove
niența și formația lor, în a com

Năstase învingător
Ilie Năstase, prodigiosul ju

cător român de tenis, și-a în
scris o nouă victorie în bogatul 
său palmares. Ieri, la Monte 
Carlo, în finala probei de sim
plu, prestînd un joc excelent, 
Ilie Năstase l-a învins catego
ric în patru seturi cu 3—6, 8—6, 
6—1, 6—1 pe reputatul campion 
olandez Tom Okker. Ca și în 
turneul precedent de la Nisa, 
tenismenii români I. Năstase și 
I. Țiriac realizează un presti
gios „event", terminînd învin
gători în ambele probe la care 
au participat. Pentru Ilie Năs
tase turneul de la Monte Carlo 
este al 5-lea mare concurs câști
gat de la începutul acestui an, 
după Richmond, Omaha, Hamp- 

bate „stînga". Dar, acolo, la 
„stingă", se aflau destui inte- 
telectuali de marcă, patrioți 
atestând, prin atitudinea . și 
activitatea lor existența, la 
noi, a unei viguroase tradiții 
socialiste. Unui asemenea inte
lectual datorez întîlnirea mea cu 
„mișcarea"...)

— Să nc întoarcem, deci, du
pă această expresivă parante
ză, la 1921.

— Iarna aceea îmi stăruie de
plin în minte. Era ger și n-a
veam de nici unele. Mă strecu- 
ram zilnic zgribulit între , casă 
și „centru". (O, centrul Craiovei 
din anii de după primul război 
mondial ! Procesiuni de sănii 
boierești, cu zurgălăi — și cer
șetori la fiecare colț de stradă; 
vitrine încărcate cu „delicatese 
și coloniale" — și cozi nesfîrșite 
ia „ciorba săracului" !) Căuta
sem de lucru și, cum iarăși nu 
găsisem, rumegam în minte ce
le mai imprecative poeme pe 
care le-am gîndit vreodată... în- 
tr-un. asemenea moment, tre- 
cînd pe lîngă un birt sărăcăcios 
de pe strada mea (Strada Coper
tări, adică — reminiscență lati
nistă — Strada... Plăpumarilor), 
am văzut prin vitrină că, înăun
tru, la o temperatură oricum mai 
ridicată decât cea din stradă, se 
ținea un fel de adunare la care 
participau și cîțiva lucrători pe 
care-i cunoșteam Am intrat... 
M-au primit... Și... iată-mă a- 
cum, după 50 de ani, în măsură 
să-ți spun, nu fără îndreptățită 
emoție : Cu cinci decenii în. ur
mă, am fost de față cînd s-au 
ales delegații din Craiova pen
tru Congresul de constituire a 
Partidului Comunist Român. în 
fruntea lor : poetul și dascălul 
de liceu Mihail Cruceanu. A- 
tunci, în birtul acela, l-am cu- 
nosaut. Tot atunci am ținut pen
tru prima oară în mînă — date 
de bunul meu mentor și prie
ten — cele dintâi broșuri socia
liste : extrase din „Capitalul" lui 
Marx, articole de Engels și La- 
salle, de Benin și Buharin... 
Le-am citit toată noaptea, pe ne
răsuflate. la lumina luminării...

— Apoi ?
— Apoi ?... Viață !... Viață de 

om sărac, de poet nevoiaș care 
începea să deprindă sensurile e- 
voluției sociale, ale luptei politi
ce. In orașul acela de tipică pro
vincie, pe de-o parte îmbuibată, 
pe de alta sordidă, m-am luptat 
cum am putut, folosind armele 
modeste ale scrisului meu și 
bruma de pricepere organizato
rică pe care-o cîștigasem. M-am 
răfuit cu oneroșii moșieri-epi- 
tropi ai bisericii Madona Dudu 
— „afacere" notorie la vremea 
ei ; cu cei care făceau matra- 
pazlîcuri pe seama Teatrului 
Național ; cu ministrul Potîrcă; 
am activat în mișcarea sindica
lă a timpului... Eram mereu tras 
în judecăți, mereu dat afară din 
slujbă, mereu în căutare depli
ne pentru ai mei... N-o spun ca 
să dramatizez după atîția ani. O 
spun ca să ajung la un adevăr 
teoretic esențial, definitoriu 
pentru epocă, pentru însemnă

la Monte Carlo
ton (disputate pe teren acoperit 
în circuitul „indoor" din S.U.A.) 
și Nisa. în urma acestui succes, 
tenismenii români I. Năstase și 
pe primul loc în clasamentul 
„Marelui premiu" al Federației 
internaționale de tenis.

© ÎN PRIMA rundă a turneu
lui internațional masculin de 
șah de la Zagreb, maestrul ro
mân Theodor Ghițescu a remi
zat cu iugoslavul Bertok. Alte 
rezultate ale rundei inaugurale: 
Marovici—Kovacevici 1—0 ; Mi- 
nici—Paoli remiză Rogof— 
Gluecksann 1—0 ; Siaperas— 
Marangunici 0—1. 

tatea înaltă a existenței unul 
partid comunist în țara noastră, 
pentru ilustrarea adevărului că 
partidul, activitatea lui n-au ro
dit doar prin marile acțiuni, de 
însemnătate istorică. Ele au ro
dit și prin ceea ce insufla unor 
indivizi izolați — cum relativ e- 
ram eu — ideea că există un a- 
semenea partid. Fără conștiința 
acestui fapt, a acestei existențe, 
eu — și ca mine atîția și-atîția 
alții — poate am fi dezarmat, 
poate am fi apucat alt drum... 
Iată : în timpul procesului de la 
Craiova, am scris un articol pen
tru „Apărarea ceferiștilor" — 
publicație specială, editată chiar 
în Bănie de către partid — și 
l-am găzduit cu acel prilej pe 
redactorul-responsabil trimis 
conspirativ de Comitetul Cen
tral... Desigur, în raport cu pri
mejdiile pe care le-nfruntau pe- 
atunci comuniștii, cu schingiui
rile șl închisoarea, publicarea 
unui articol și găzduirea unui i- 
legalist sînt niște fapte oareca
re. Dar dacă ne gîndim că eu, 
de felul meu, ca persoană fizi
că nu sînt deloc insul temerar 
pe care-1 arată scrisul meu șl 
dacă ne amintim halo-ul de te
roare care-nconjura Craiova a- 
celor zile, plină de polițiști, de 
agenți și jandarmi, întrebarea : 
rtCum de nu mi-a fost frică ?“ 
devine firească. Iar răspunsul I 
„Pentru că nu mă știam singur, 
pentru că știam că există parti
dul !“ este unicul răspuns firesc 
și cuprinzător.

— Sînteți cunoscut ca „poet- 
social", ca „poet al revoltei". 
V-ați bucurat de prețuirea Iui 
Arghezi și Gemi Zamfirescu ; 
ați frecventat, numărîndu-vă 
printre ai casei, cenaclul Ele
nei Farago. Ați tipărit 20 de vo
lume — versuri, eseuri jurnalie
re, critică, un roman, o piesă de 
teatru. în ciuda unui tratament 
nu totdeauna atent din partea 
criticii, aveți mulți cititori. 
Mulți dintre ei tineri... In anii 
Reconstrucției, de pildă, poe
mele dv. („Suflet de miner", 
„Revolta" și altele) se recitau 
patetic, chiar pe șantiere, în 
pauzele de lucru. Iar mai deu
năzi am auzit cu emoție o ele
vă de la Colegiul craiovean ros
tind în fața colegilor ei poeme 
mai recente ale lui Eu£en Con
stant... Vă întreb, deci, pentru 
tinerii iubitori ai poeziei dv: 
Care este faptul care v-a mișcat 
cel mai adine în activitatea dv. 
literară de peste șase decenii ?

— întîlnirea cu cititorii-mun- 
citori. Știu, acum cînd în țara 
noastră accederea la cultură a 
maselor este un fapt împlinit, a- 
ceastă afirmație poate părea, 
cum să spun, nesemnificativă. 
Dar, față cu situația de acum 
cinci, patru și trei decenii, ea 
capătă altă valoare... Ar fi tre
buit să-i vedeți pe muncitorii 
cocsari sau tăbăcari de-acum 45 
de ani cu ce fețe transfigurate 
ascultau versurile lui Eminescu 
și Neculuță, ale lui Tradem și 
Elena Farago, versuri pe care 
le auzeau pentru prima oară... 
Faptul care m-a mișcat cel mai

• adine ? Iată : în 1934, volumul 
protestatar „Socluri devastate" 
mi l-au tipărit gratis muncitorii 
tipografi ai unei sărmane între- 
prinderi-cooperative. Un an mai 
tîrziu, ediția a doua a aceleiași 
cărți mi-au tipărit-o, tot gratis, 
muncitorii din Turnu-Măgure- 
le... Darul acesta, cartea, tipări
tă, oferită mie de mîinile înne
grite de cerneală ale acelor 
muncitori comuniști, reprezintă 
tot ce mi-ar fi putut dărui mai 
de preț viața și semenii în 
schimbul modestelor mele stră
danii. Iar în lumina mărețului 
eveniment pentru care ne pre
gătim în aceste zile, gestul ace
la de generozitate față de Poet 
și Poezie, venit din partea unor 
muncitori comuniști care abia 
cîștigau o pîine pentru eonii lor, 
capătă — nu-i așa ? — dreptul 
de a fi înserat în noua istorie 
spirituală a țării, istorie al că
rei ctitor și făurar este Partidul 
Comunist Român.

(Urmate din pag. I)

meni, au ceva comun, anume : 
scriu cărți. Critica nu poate lua 
în considerație un fenomen 
care nu există.

Ce se poate înțelege numai 
din 3 schițe, de pildă, publicate 
într-o revistă ?

C. S. Vina că un autor a pu
blicat numai 3 schițe ține une
ori de tirterețea lui...

A. I. N-am fost niciodată 
scriitor tînăr. Am devenit scrii
tor, scriind cărți. Chiar și după 
a 2-a carte, nu m-am putut 
numi un tînăr scriitor, ci un 
om care scrie și în același timp 
muncește undeva. Nu am deve
nit scriitor profesionist înainte 
de a mă profesionaliza.
- Un tînăr foarte talentat ca 
Emil BrumarU — de pildă — a 
fost recunoscut de critică ime
diat după ce a publicat. El nu 
este in nici un caz unul din așa 
numiții plîngăreți. Plîngăreții 
se aleg, în majoritatea lor, din
tre cei care nu produc. În ulti
ma vreme chiar au fost lansați 
niște tineri scriitori : Ileana 
Mălăncioiu de către M. Pre
da, Papilian Iorgulescu de că
tre Breban. Nu-mi exprim aici 
opinia despre valoarea . lor ci 
constat un fenomen obiectiv.

A publica chiar o carte proa
stă este și un act de curaj. Deci 
nu se poate trăi din mitul de 
scriitor, atîta vreme cit nu ai 
curajul să publici chiar și o 
carte proastă. Pe de alta parte 
există cei care întîmpină difi
cultăți de publicare fie din cau
za mecanismului uneori greoi 
al editurii, fie din alte motive, 
între aceste două categorii de 
„plîngăreți" trebuie făcută o 
alegere.

O situație mai dificilă întîl- 
nim în cazul debutanților, care 
adeseori nu au un răspuns ferm 
din partea editurilor sau a re
vistelor cu privire la calitatea 

scrisului lor. în absența justi
ficată a criticii, intervine și 
mecanismul spontan de selec
ție.

C. S. Rămîne doar ca și tine
rii scriitori sau debutânți să 
înțeleagă acest lucru.

A. I. Ce drepturi are un de
butant ? — Oricine nu numai 
debutantul are dreptul la un 
răspuhs ferm și deschis. Din 
nefericire nu toți cei însărcinați 
cu aceste răspunsuri au și cri
teriile cele mai solide de jude
cată estetică ; fără aceste cri
terii nici nu este posibilă instau
rarea acelui climat de care de
butantul are nevoie ; neavîndu- 
le, debutantul e hrănit și se 
hrănește cu iluzii. Rămîne la 
latitudinea revistei de a publi
ca un autor sau altul la început, 
dar asta nu cheamă neapărat 
și decizia critică. Un autor poa
te reveni sau nu. Riscul este 
mai puțin al revistei care și-a 
făcut datoria de a încuraja un 
necunoscut și mult mai mare 
al necunoscutului. Se crede, că 
un debutant trebuie dădăcit. 
Vîrsta pentru dădăcit rămîne 
după unii între 20—25 ani. Este 
bine totuși, pentru că pînă nu 
de mult se dădăceau și cei de 
80 de ani. La urma urmei au
torul schiței de astăzi, poate 
fi autorul romanului de mîine. 
Dar deocamdată nimeni nu știe 
asta în afară de cel în cauză.

C. S. Cu toate acestea se în
tâmplă că autorul de azi al un«p 
schițe, autor probabil al roma
nului de mîine, se consideră 
deja scriitor și pretinde să i se 
recunoască această calitate, cel 
puțin în virtutea intenției lui.

A. I. Toți cei care scriu se 
pot considera scriitori. Ce e 
drept, prea puțini se profesio
nalizează, pentru că nu toți au 
într-adevăr premizele profesio
nalizării ca scriitori.

Revenind la tinerii scriitori 
și discutînd de astă dată ca 
secretar al Uniunii Scriitorilor, 

sînt autorizat să spun că s-a 
ajuns la concluzia, că tine-; 
rii scriitori trebuie ajutați 
să muncească, dacă cumva 
pînă acum nu au apucat s-o 
facă. Sînt băiatul unui profe
sor de liceu. Niciodată n-am 
considerat' că meseria tatălui 
meu a fost dezonorantă. Oame
nii care au studii corespunză
toare, să-i ajutăm să intre în 
învățâmînt. Să le asigurăm acel 
post care să le dea prilejul să 
fie în contact permanent cu 
viața literară.

liĂSlRA TALENTUL»! IINBI
SCRIITOR STA ÎN tEEA tE EE SCRIE
Uniunea Scriitorilor a discu

tat aceste necesități atît cu Mi
nisterul învățămîntului, cît și 
cu un vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, pornind de 
la convingerea că tinerii scrii
tori cît de cît afirmați trebuie 
să beneficieze de posibilitatea 
de a alege în cadrul legii acele 
posturi unde își pot continua 
activitatea de scriitori. S-a dis
cutat și cu conducerea C.S.C.A., 
unde am găsit înțelegere, ast
fel îneît în acest minister vor 
putea lucra în curînd un nu
măr de tineri scriitori.

în afară de aceasta, un ade
văr trebuie spus : că revistele 
literare care sînt ale Uniunii 
Scriitorilor au numeroși redac- 
tori-scriitOri și critici. Dau un 
exemplu. Cea mai veche revistă 
a Uniunii Scriitorilor „Viața 
Românească" are 4 redactori 

foarte tineri, dintre care un 
redactor eseist care desfășoară 
o activitate critică interesantă, 
și anume este vorba de Ioana 
Crețulescu care deși nu este 
membru al Uniunii Scriitori
lor a dat dovada calităților sale. 
Alți scriitori tineri lucrează în 
cadrul revistelor „România Li
terară" și „Luceafărul". Deci, în 
limita ’posibilităților Uniunii 
Scriitorilor s-a făcut tot și se 
va face tot ce este posibil pen
tru rezolvarea acestei situații 
sociale a tinerilor scriitori. Dar 

cum mereu apar tineri scriitori, 
este de la sine înțeles că nici 
un angajat al revistelor nu poa
te fi dat afară pentru a se crea 
posturi libere. Urmează atunci 
să rezolvăm pe alte căi această 
situație. Dar în nici un caz 
Uniunea Scriitorilor nu va mi
lita pentru asigurarea unor 
posturi-sinecură. Cine își închi
puie că își va putea încasa un 
salariu formal, nu va avea nici 
un sprijin din partea noastră. 
Să nu pretindem în schim
bul a 3 schițe publicate 
titlul de scriitor cu venituri 
obligatorii. Ar fi imoral și nu 
credem că facem un serviciu 
societății. Nu este nimic mai 
trist decît trezirea la ratare, și 
mediocritatea în scris este o 
ratare. Nu cred realmente că 
facem un lucru bun pentru pi 

înșiși. Scriitorii trebuie să 
muncească, și dacă nu se pot 
afirma literar vor avea totuși 
o meserie. Aici trebuie, cred, vă
zută cheia „problemei" tinerilor 
scriitori. Prin mecanismele ei 
Uniunea Scriitorilor trebuie să 
confere tinerilor scriitori res
ponsabilități sociale. E în orice 
caz spre binele lor, iar dacă 
vor să facă boemă, s-o facă pe 
spezele lor, nu în numele ca
lității de scriitor.

C. S. Ce se intenționează, pe 
de altă parte, să se facă pen
tru ca tinerii scriitori să fie r6- 
prezentați mult mai bine în ca
drul Uniunii Scriitorilor, cum se 
va face auzit la Uniune cuvîn- 
tul lor?

A. I. însăși opera lor este un 
cuvînt auzit. Este neîndoielnic 
că mulți dintre autorii în jur 
de 30 de ani își spun cuvîntul 
în Uniunea noastră, și cuvîntul 
lor este ascultat. Acești autori 
au fost recunoscuți de critică 
ca scriitori. Ceilalți, adică cei 
care nu și-au confirmat vocația 
de scriitor, nu au dreptul să 
pretindă cel puțin deocam
dată — același statut.

C. S. Dar ce se întâmplă cu 
cei care, deși n-au convins, be
neficiază de calitatea de scrii

tor consacrat fie și numai în 
relațiile cu Fondul Literar ?

A. I. Este o falsă problemă. 
Uniunea Scriitorilor nu este o 
creșă. Uniunea Scriitorilor se 
ocupă cu scriitorii și scriitorii 
sînt numai aceia care scriu 
cărți. Este adevărat că unii din
tre cei care nu scriu cărți, ani
mați de spirit de răfuială se 
lansează în acuze lipsite de ori
ce temeinicie. Realitatea este 
că Uniunea Scriitorilor s-a pre
ocupat de tinerii scriitori ta- 
lentați, deși uneori, poate, i-a 

sprijinit prea mult bănește. Nu 
totdeauna tinerii scriitori spri
jiniți de Uniune au înțeles și 
natura etică a acestui spjrijin. 
Desigur, fiecare își trăiește în 
cele din urmă viața așa cum 
crede de cuviință. Modul de 
viață al unui om este afacerea 
sa personală, dar se înțelege că 
nu pot fi încurajate moduri de 
viață incompatibile cu normele 
societății. Să vedem chestiu
nea într-o lumină specială. 
Genul acesta de oameni nu au 
prioritate morală ca scriitori. 
A fi carierist, intrigant, velei
tar, este mult mai grav decît 
a-ți petrece timpul într-un bar. 
Mulți scriitori mari au avut o 
viață dezordonată. Scriitorul 
trăiește în general într-o stare 
de neliniște propice creației au
tentice, are nevoie de un fun
dament psihologic. Atîta vreme 

cît acest mod de viață se în
scrie în limitele legii, nu i se 
poate reproșa nimic. Imoral este 
cînd se produc fenomene de pa
razitism social. Printre tinerii 
scriitori sînt și veleitari, e drept.

C. S. Nu este vremea atunci 
să se aleagă pentru mai multă 
vreme, grîul de neghină ? Mă 
refer Ia îndrumarea și orienta
rea pe care critica este datoare 
să o producă, la necesitatea 
unei selecții mai riguroase a 
valorilor constituite sau pe cale 
de a se constitui.

A. L Cine să facă asta ? Cri
tică ? Critica face o judecată 
de valoare pe marginea opere
lor. Dacă nu există obiectul, 
care este cartea, cum să facă 
critica acest lucru ? Critica pro
pune valori. Face implicit edu
cație morală, dar înainte de 
toate propune și discută valori.

Nu spun că critica noastră 
nu are numeroase racile, dar 
scriitorii au libertatea de a scrie 
cît vor și să publice cît pot.

în clipa cînd scriitorul va 
șoca, va fi reținută și atenția 
criticii. Șocul însă nu va tre
bui să fie de altă natură decît 
de natura scrisului. în momen
tul de față intervenția criticii 
într-o discuție despre literatu
ra nescrisă a unor autori tineri 
se produce în gol și înseamnă 
implicit a acorda credit exce
siv nemerituoșilor. Să admitem 
că Uniunea Scriitorilor ar de
termina niște critici să se ocu
pe cu niște lucruri nesemnifi
cative. Ar fi o greșeală. Poate 
că în cazul celor care nu repre
zintă nimic ca scriitori, inter
venția ar fi bună, dar în cazul 
celor mai mulți ar fi o lipsă de 
gingășie, ar altera niște sensi
bilități. Nu este drept să dis
trugi pe cineva după 2 schițe 
publicate. Să nu plivim grîul de 

neghină înainte de a fi crescut 
grîul și a-1 deosebi de ne
ghină.

C. S. Se poate totuși discuta 
în acest context despre atitu
dinea cetățenească a tînărului 
scriitor, despre datoriile lui so
ciale.

A. I. Desigur, și un rol deo
sebit revine în această privin
ță Organizației U.T.C. de pe 
lîngă Uniunea Scriitorilor. 
Să cultive solidaritatea de 
breaslă. Să nu se creadă că 
lumea scriitorilor ar fi o lume 
privilegiată, că nu incumbă și 
acestei lumi datoria de a se 
identifica cu bucuriile și neca
zurile societății în care trăim. 
Nu poți să scrii despre oameni 
fără să-i înțelegi și iubești 
deloc.

C. S. Este oare aceasta numai 
datoria organizației U.T.C.

A. I. Este și datoria organi
zației de partid. Uniunea Scrii
torilor are un caracter admi
nistrativ. Uniunea Scriitorilor 
cere scriitorilor să muncească, 
să scrie. Scriitorii trebuie deci 
lăsați să scrie ajutîndu-i să-și 
cîștige existența. Balanța ta
lentului unui scriitor nu stă în 
ce spun și cred alții despre el, 
ci în ceea ce el scrie.

Uniunea Scriitorilor are da
toria de a aiuta bănește un 
scriitor, numai dacă acesta este 
un scriitor de talent. Dacă a 
dovedit că este Un talent. Tre
buie ajutat ca pe un coleg mai 
tinăr al nostru. Ceilalți, dacă 
nu fac dovada talentului, fie că 
nu o fac din sterilitate creatoa
re, fie din neînțelegerea dato
riei sale de scriitor N-au de ce 
să fie ajutați. Nu poți fi liber 
fără să-ți asumi această liber
tate.



Un grup de patrioți sud-vietnamezi mergînd spre linia frontului în regiunea Ha Tay.

MOSCOVA :

Ziua cosmonauticii
Cu prilejul zilei cosmonauti

cii și al împlinirii unui dece
niu de la primul zbor cosmic 
al omului, realizat de Iuri Ga
garin. la Palatul Congreselor 
din Kremlin a avut loc luni o 
adunare festivă.

în Prezidiu au luat loc Leo
nid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgornîi, alți conducă
tori de partid și de stat sovie
tici, militari, cosmonauți, re
prezentanți ai opiniei publice 
din capitala sovietică.

Deschizind mitingul, Vladimir 
Promîslov, președintele Comite
tului Executiv al Sovietului 
orășenesc de deputați — Mosco
va, a dat cuvîntul lui Mstislav 
Keldîș. președintele Academiei 
de științe a U.R.S.S., care a fă
cut o scurtă trecere în revistă 
a drumului parcurs de la „pri
mul salt în necunoscut" al lui 
Iuri Gagarin, pînă la coborîrea 
lină pe Planeta Venus a stației 
automate „Venus-7" și la luna- 
mobilul care funcționează de 
aproape cinci luni pe suprafața 
Selenei. Vorbitorul a evidențiat 
o serie de realizări obținute cu 
ajutorul cosmonauticii în do
menii cum sînt comunicațiile 
prin radio și televiziune, me
teorologia etc. în ce privește 
sarcinile de viitor ale cosmo
nauticii, vorbitorul s-a referit 
la crearea unor stații cosmice 
orbitale de lungă durată, care 
vor aduce o însemnată contri
buție la dezvoltarea unor do

menii cum sînt geologia, geofi
zica. oceanologia, vor deschide 
posibilități principial noi pentru 
cercetările astrofizice, pentru 
obținerea în condiții de vid și 
imponderabilitate absolute a 
unor aliaje noi etc. El a subli
niat, totodată, aportul progra
mului american „Apollo“ și al 
stațiilor automate sovietice 
„Luna" la studierea satelitului 
natural al Pămîntului. „Devine 
tot mai necesară, a spus acad. 
Mstislav Keldîș, abordarea com
plexă a problemelor studierii 
cosmosului, ceea ce presupune 
colaborarea cu oamenii de știin
ță din alte țări". Vorbitorul a 
menționat buna colaborare a 
savanților sovietici cu cei din 
unele țări socialiste și cu cei 
dm Franța, arătînd că au fost 
făcuți primii pași în acest sens 
și cu oamenii de știință din 
S.U.A.

Un studiu demografic al 
O.N.U. arata că în anul 2000 
l’ămîntul va avea 6,5 miliar
de de locuitori. în prezent, 
populația Terrci este de pes
te 3,5 miliarde. în ordine, 
țările cu cea mai mare popu
lație sînt R.P. Chineză, In
dia, U.R.S.S. și S.U.A. în a- 
nul 200.0, primele două țări 
vor depăși fiecare cifra de 
1 miliard locuitori.

Succesele 
in alegeri ale 
P.C. Japonez

Partidul Comunist din Japo
nia a înregistrat un avans im
portant în alegerile locale des
fășurate la 11 aprilie, cîștigînd 
un mare număr de locuri în a- 
dunările prefecturale nipone — 
anunță agenția Kyodo. în adu
narea prefecturală Shizouka, de 
exemplu, unde nu posedau nici 
un loc înainte de alegeri, comu
niștii au obținut acum patru 
mandate.

în cadrul alegerilor desfășurate 
în întreaga Japonie, Ryokichi Mi- 
nobe a recîștigat postul de gu
vernator al orașului Tokio pentru 
o perioadă de încă patru ani, în- 
vingîndu-l cu o majoritate covîr- 
șitoare pe adversarul său conser
vator, Akira Hatano, sprijinit de 
către Partidul Liberal Democrat 
de guvernămînt. Victoria lui 
Ryokichi Minobe, susținut de 
Partidul Comunist din Japonia și 
Partidul Socialist Japonez, consti
tuie un succes al Frontului unit al 
forțelor progresiste

Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului C.C. al Partidului 
Comunist din Japonia, a decla
rat la Osaka, în cadrul unei con
ferințe de presă, că „Partidul 
Comunist este gata să încheie 
o alianță electorală cu Partidul 
Socialist în viitoarea campanie 
de alegeri pentru Camera Con
silierilor din luna iunie"

Declarația lui Luigi Longo 
privind recrutarea de noi 

membri ai P.C* italian
într-o scrisoare adresată celor 

11 0G0 de secretari ai secțiilor 
partidului comunist, Luigi Lon
go, secretarul general al P.C.I., 
relevă că, în condițiile actuale 
din Italia, este necesar să se 
desfășoare cu cit mai mare suc
ces acțiunea pentru recrutarea 
de noi membri în rîndurile 
P.C.I. și să realizeze preschim-

ORIENTUL
• CONFERINȚA CON

SACRATA SITUAȚIEI 
DIN IORDANIA.

în capitala R.A.U. au conti
nuat lucrările conferinței con
sacrate situației din Iordania și 
la care participă reprezentanți 
ai unor șefi de state arabe. 
După cum s-a mai anunțat, la 
această reuniune guvernul de 
Ia Amann nu și-a trimis nici 
un reprezentant.

Din Cairo se relatează că 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Algeriei în R.A.U., 
care participase la ședința 
inaugurală, nu a mai fost pre-

barea integrală a carnetelor de 
partid, care are Ioc anual. Fie
care secție a P.C.I., scrie Luigi 
Longo, trebuie să mobilizeze 
„energia combativă a membri
lor săi, a muncitorilor și tine
rilor, să unească în luptă obiec
tivele politice cu întărirea orga
nizatorică a partidului.

APROPIAT
zent duminică la reuniune. El 
și-a motivat absența arătînd că 
așteaptă noi instrucțiuni din 
partea guvernului algerian.

Grupul de observatori O.N.U. 
în Orientul Apropiat a anunțat 
că unitățile israeliene au des
chis focul împotriva a două 
bombardiere egiptene care au 
trecut sîmbătă linia Canalului 
de Suez.

Agenția U.P.I., care transmite 
știrea, precizează că incidentul 
menționat este al doilea de a- 
cest fel semnalat de observatorii 
O.N.U., dar că, pentru prima oa
ră, artileria israeliană a ripos
tat.

Alegerile din R. D. Vietnam
Duminică, în Republica Democrată Vietnam au avut loc ale

geri pentru Adunarea Națională a celei de-a patra legislaturi 
și pentru organele locale ale puterii de stat.

Alegerile, informează agen
ția V.N.A., s-au desfășurat sub 
semnul hotărîrii ferme a po
porului vietnamez de a obține 
victoria în lupta de rezistență 
împotriva agresiunii imperia
liste și pentru construirea so
cialismului. In întreaga țară, 
menționează agenția, din regiu
nile de munte pînă în cele mai 
îndepărtate insule, alegătorii 
s-au prezentat în număr mare 
în fața urnelor, exercitîndu-și,

Noi condamnări
După cum informează agen

ția France Presse, nouă per
soane acuzate de apartenență 
la Partidul Comunist din Spa
nia. au fost condamnate luni 
la închisoare pe diferite ter
mene de un tribunal madrilen.

într-o atmosferă de entuziasm, 
acest drept cetățenesc.

Potrivit primelor știri sosite 
la Comisia centrală electorală, 
la alegerile pentru Adunarea 
Națională s-au prezentat 95—97 
la sută din numărul cetățenilor 
cu drept de vot.

în primele ore ale dimineții 
s-au prezentat în fața urnelor 
Ton Duc Thang, președintele 
R. D. Vietnam, Truong Chinh, 
președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, 
Fam Van Dong. președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți 
conducători vietnamezi.

într-o declarație făcută după 
vot, premierul Fam Van Dong 
a subliniat că aceste alegeri 
marchează o mare victorie a 
poporului vietnamez și a R.D. 
Vietnam care luptă împotriva 
agresorilor americani, desfășu- 
rînd concomitent construirea so
cialismului. . Alegerile au o 
mare semnificație, deoarece au 
loc într-un moment cînd po
poarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian obțin mari victorii 
pe cîmpurile de luptă, a adău
gat Fam Van Dong.

SCURTj

PODUL PESTE 
MESSINA

Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană informează că la Phe
nian au început lucrările se
siunii a cincea a Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coree
ne, a celei de-a patra legisla
turi. La sesiune participă Kim

★
într-un raport prezentat în ca

drul lucrărilor sesiunii Adunării 
Supreme a R.P.D. Coreene, minis
trul afacerilor externe Hă Dam, 
s-a referit pe larg la problema 
reunificării pașnice a țării, rela
tează A.C.T.C. Ministrul de ex
terne a menționat că „în ultimul• •••••••••••••••• 

„FLUVIUL DE AUR“
•! Sonde la cea mai înaltă latitudine • 320 de zile asediați 

de ghețuri • Diagnosticul ecologilor

I
n Anchorage, orașul construit pe gheață, cei
125 000 de locuitori s-au obișnuit cu clima din 
Alaska — cel mai întins stat al S.U.A. cu numai

300 000 de locuitori, dar rezerve petroliere apre
ciate la 5—15 miliarde tone care eclipsează zăcă
mintele din Texas. Urmașii căutătorilor de aur 

speră să se îmbogățească în sfîrșit. Strămoșii lor nu greșeau 
cmd scormoneau pămîntul bogat, numai că aurul mult rîvnit 
se dovedi a fi... petrol.Yukon este nuimit de la des

coperirea terenurilor petroliere 
„fluviul de aur". El a devenit 
simbolul Alaskăi. Cîteva conce
siuni, 1833 km2 lîngă Ancho
rage au și adus în visterie su
ma .de 900 milioane de dolari — 
de ajuns pentru a acoperi chel
tuielile statului pe patru ani și 
jumătate. Taxele pe care le plă
tesc companiile străine înseam
nă încă 200 milioane dolari pe 
an. Exploatarea judicioasă a 
fondurilor din ce în ce mai mari 
dă bătaie de cap celor care pî
nă nu de mult trebuiau să se 
mulțumească cu puținul pe ca
re îl oferea solul acoperit de 
gheață. Banii au fost deocam
dată depuși la băncile new-yor- 
keze, iar proprietarii de drept 
ai pămîntului, cei 55 000 de es
chimoși indieni și aleutini, n-au 
văzut nici un dolar adevărat.

Bătălia pentru cucerirea pe
trolului a început pe coasta O- 
ceanului Arctic unde petrolul 
a fost descoperit în 1968 Ia o a- 
dînckne de 2 600 metri de com
pania „Atlantic Richfield" 
(ARCO) care nu a putut păstra 
secretul în ciuda străduințelor 
sale. Acolo zăpada se topește 
pentru două-trei săptămîni pe 
an. Cîteva sonde la latitudinea 
aceasta, unde nici eschimoșii 
nu prea s-au aventurat, au 
început să coloreze peisajul 
alb. Aici automobilele sînt inu
tile. Avioanele și elicopterele, 
singurele capabile să asigure le
gătura cu celelalte localități, 
dispun de locuri speciale de 
parcare. în Extremul nord nu 
există confort: munca la minus 
60 de grade, 12 ore pc zi, 6 zile 
pe săptămînă face viața un in
fern. Mîinile și fața nu pot ră- 
mîne descoperite mai mult dc 
citeva minute, pe cînd pentru 
forarea unui metru e nevoie de 
6—7 ori mai mult timp, așa in
cit după o lună și jumătate cit 
durează „vara polară", oamenii 
ies pur și simplu uzați. Febra 
petrolului, mitul îmbogățirii 
sînt însă mai puternice decît 
natura vrăjmașă și clima impo
sibilă.

Pe hartă a apărut o nouă lo
calitate : Prudhoe Bay. Altele 
sînt proiectate, deoarece marile 
companii petroliere se concu
rează în . achiziționarea cîț mai 
multor terenuri. Se ridică, în
să, cîteva întrebări : va putea fi 
exploatat mai eficient acest pă- 
mînt, cej mai bogat din toată 
America de Nord (în prezent fo

ar trebui să rămînă asediați de 
ghețuri 320 de zile pe an în con
dițiile în care furtunile de ză
padă ating 160 km. pe oră și 
solul îngheață pînă Ia o adînci- 
me dc 300 de metri. Și, se știe, 
clima scurtează viața în Alaska. 
Metalele sînt mai fragile însă 
decît oamenii la minus 50 sau 
minus 60 de grade, echipamen
tele trebuie și ele adaptate la 
temperatura scăzută. Experien
ța pe care au făcut-o 550 dc 
muncitori anul acesta trăind 
zece luni în mijlocul ghețurilor 
(fără a avea obișnuința eschimo
șilor) nu a fost deloc veselă dar 
faptul că oamenii n-au renun
țat, dovedește că totul este po
sibil. Spiritul de întreprindere,

Sonde la Prudhoe Bay (Alaska) —zona petroliferă cea mai bo
gată din America de nord.

rarea este de 12 ori mai scum
pă decît în Texas), în condițiile 
de climă existente, cînd trans
portul imaritim este limitat Ia 
numai cîteva săptămîni pc an? 
Oamenii vor avea suficiente re
zerve fizice pentru acest efort 
uriaș ? Cîți dintre ci se vor aco
moda și pentru cît timp ? Oda
tă prinși de iarna polară, ei

— Știi ce înseamnă asta,
— Civilizație, devalorizare, 

pozife.
— Atunci, hai s-o-ntindem !

Nanook ?
controlul salariilor, greve, im-

(din „Atlantic Press-Daily Mail")

curajul, dorința de îmbogățire 
au învins încă o dată.

Ecologii ale căror păreri sînt 
demne de luat în seamă, măcar 
în ceasul al 11-lea, au decretat: 
„Echilibrul natural într-un te
ritoriu atît de profund condi
ționat de clima arctică este in
credibil de fragil". „Perma
frost» — stratul compact de 
gheață care acționează ca un 
pat izolator pentru tundră — 
este în pericol de a dispărea pe 
anumite porțiuni din cauza tem
peraturii cu care țîșnește petro
lul, a locuințelor încălzite, dc- 
clanșînd eroziuni cu efecte din
tre cele mai grave pentru echi
librul ecologic din această zonă.

S-au făcut unele tentative de 
a coexista cu natura : clădirile 
s-au ridicat pc o bază de mate
rial izolant, dar cine știe dacă 
pînă Ia urmă, interesele econo
mice nu vor domina ca întot
deauna. Societățile petroliere 
care au luat locul căutătorilor 
de aur au cheltuit 15 miliarde 
dolari pentru cercetări și ele 
speră să-și recupereze banii cit 
de curînd.

DOINA TOPOR

Ir Sen, secretarul general al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
mierul Cabinetului de Miniștri 
și alți conducători de partid și 
de stat.

★

timp, unii oameni politici sud- 
coreeni s-au pronunțat pentru in
stituirea de schimburi între Nord 
și Sud, iar alții pentru inițierea 
unor măsuri care să ducă la re
ducerea încordării dintre cele 
două părți, în efortul de a pre
găti calea unei soluționări pașni
ce a problemei unificării națio
nale". Totodată, Hă Dam a ară
tat că, după ce în Coreea de 
Sud se va instaura puterea popu
lară sau noi personalități de o- 
rientarepatriotică vor prelua pu
terea după retragerea imperialiș
tilor americani și căderea trădă
torului Pak Cijan Hi, guvernul
R. P.D Coreene va purta nego
cieri ’ în problema reunificării 
pașnice și va colabora cu noile 
autorități nu numai în lupta pen
tru unifjcare națională, dar și 
pentru a transforma Coreea în
tr-o țară prosperă și dezvoltată.

în continuare, ministrul de ex
terne al R.P.D. Coreene a -expus 
un program concret de unificare 
pașnică a Coreei, program care 
cuprinde următoarele opt puncte : 
retragerea trupelor americane și 
ale aliaților lor din Coreea de 
sud; reducere* forțelor armate în 
Nord și în Sud la un efectiv de 
100 000 în fiecare parte, după re
tragerea trupelor imperialiste ale
S. U.A.; denunțarea tratatelor de 
apărare mutuală dintre Coreea de 
sud și S.U.A.. dintre Coreea de 
Sud și Japonia și a tuturor ce
lorlalte tratate îndreptate împo
triva intereselor națiunii; consti
tuirea unui guvern central unifi
cat prin organizarea de alegeri 
generale libere în Nord și Sud, în 
mod independent și pe baze de
mocratice ; asigurarea dreptului 
tuturor partidelor politice, orga- 
nizațiilo’’ publice și persoanelor 
individuale la activitatea politică 
și eliberarea necondiționată a tu
turor deținuților politici și a pa- 
trioților arestați în Coreea de 
Sud. pentru faptul de a-și fi de
dicat activitatea cauzei unificării 
țării; constituirea unei confede
rații a Coreei de Nord și de Sud, 
ca o măsură de tranziție în vede
rea unificării complete; materia
lizarea schimburilor comerciale, 
a cooperării economice și a 
schimburilor reciproce între Nord 
și Sud în diverse domenii de ac
tivitate. cum sînt știința, cultura, 
a posibilității ele a coresponda și 
de ?. călători dintr-o parte în alta 
a tării; organizarea unei întîlniri 
politice consultative a reprezen
tanților Nordului și Sudului cu 
participarea tuturor partidelor po
litice și a organizațiilor publice, 
precum și a celor cu caracter 
popular, pentru a negocia propu
nerile menționate.

Colaborare 
economică 

româno-iraniană
La Teheran a luat sfîrșit se

siunea subcomisiei mixte minis
teriale româno-iraniene de cola
borare în domeniile minier și 
geologic. Delegația română a 
fost condusă de Ion Mineu, ad
junct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei.

în memorandumul semnat la 
încheiereă lucrărilor, părțile au 
evidențiat rezultatele fructuoase 
obținute în timpul tratativelor, 
rezultate care se referă la ex
tinderea cooperării între cele 
două țări în domeniul explorării 
și punerii în exploatare a unor 
zăcăminte de minereuri nefe
roase din Iran, cu asistența teh
nică, instalații și echipament 
din România. Delegațiile au con
venit asupra unui schimb de 
specialiști în acest domeniu și 
realizarea, în cooperare, a unor 
obiective. în timpul șederii în 
Iran, delegația de specialiști ro
mâni a vizitat mai multe uni
tăți miniere.

• LA ACCRA a fost semnat 
protocolul privind schimburile 
comerciale româno-ghaneze pe 
anul 1971. Protocolul a fost sem
nat, din partea română, de Flo
rian Stoica, director general ad
junct în Ministerul Comerțului 
Exterior, iar din partea ghane- 
ză de către R. K. Djang, minis
tru adjunct la Ministerul Co
merțului Industriei și Turismu
lui.

Un proiect des
pre care se spu
ne că ar fi fost 
vînturat și de u- 
nii constructori 
îndrăzneți de pe 
vremea imperiu
lui roman are 
toate șansele de 
a fi transpus a-
cum în viață. Si
cilia va fi legată 

de peninsula italiană printr-o 
punte rutieră „aruncată» peste 
strîmtoarea Messina.

Din cele 143 de proiecte pre
zentate în cadrul unui concurs 
lansat în 1968 de guvernul ita
lian doar șase au fost premia
te și reținute. In cele din 
urmă, se pare că preferințele 
specialiștilor s-au oprit asu
pra soluției preconizate de 
profesorul inginer constructor 
Sergio Musmeci : un pod cu 
o lungime de 3 000 de metri, 
„suspendat" pe numai două 
rîndur-i de piloni la extremi
tăți. Soluția (cu numai două 
rînduri de piloni în extremi
tăți) este ideală din punctul 
de vedere al menținerii fluxu
lui normal al circulației mari
time în strîmtoarea Messina, 
una din cele mai aglomerate 
căi maritime. în plus, se a- 
preciază că soluțiile tehnolo
gice alo profesorului Musmeci 
sînt cele mai bune în învinge
rea unor dificultăți specifice, 
redutabile : e necesară o mare 
rezistență a construcției atît 
la curentul marin și vîntul 
extrem de puternic din strîm- 
toare, cît ș>i la mișcările seis
mice foarte frecvente în a- 
ccastă regiune.

Construcția „podului suspen
dat» peste Messina ar urma să 
dureze șapte-opt ani, costul 
total fiind evaluat la aproape 
un miliard dolari. Guvernul 
italian a anunțat la sfîrșitul 
lui martie că va finanța par
țial construcția, urmînd ca o 
parte din sumele necesare să 
fie puse la dispoziție de trei 
bănci americane

„Puntea» peste Messina va 
deveni cea mai mare construc
ție de acest gen din lume (ac
tualmente, cel mai „mare pod 
suspendat de pe Terra, podul 
Verrazano din New-York, mă
soară 1 298 metri; podul simi
lar în construcție peste Bosfor, 
al doilea ca mărime, va mă- 
supra 1 047 metri).

Date preliminate arată că 
traficul peste podul de pe Me
ssina se va ridica la un mi
nim anual de 500 000 de vehicu
le și 20 de milioane de călă
tori. Principalul obiectiv ur
mărit este legarea mai bună, 
mai lesnicioasă a Siciliei de 
peninsula italiană. Se conside
ră că, astfel, se va face un 
pas în plus în direcția ate
nuării „înapoierii sudului". Tn 
calcule intră, de asemenea, 
valorificarea turistică a fru
museților Siciliei (actualmen
te, șt din lipsa unei leeăturl 
rut ere, numai 2 la sută din 
turiștii care vizitează Italia, 
vin în Sicilia).

Reproducem din revista vest- 
germană DER SPIEGEL ma
cheta „podului suspendat", tn 
varianta propusă de profesorul 
Musmeci, precum și două hărți 
cu localizarea îndrăzneței con
strucții. Săgeata din harta de jos 

indică amplasamentul podului

V
iața universitară britanică a cunoscut, în ultimele săptă
mîni, momente de tensiune neobișnuită, încordarea a a- 
vut ca punct de pornire un incident petrecut la politeh

nica londoneză. La mijlocul lunii martie s-a anunțat nu
mirea la conducerea politehnicii a profesorului Robert 
Birley, fost rector al „universității albe" Witwatesrand 

din Republica Sud-Africana. Studenții au reacționat ferm îm
potriva numirii lui Birley, cunoscut ca un promotor al terori
lor rasiste. Ei au declanșat o grevă cu ocuparea amfiteatrelor. 
Autoritățile au intervenit cu măsuri represive, au operat cîteva 
zeci de arestări și au suspendat plata burselor unui număr a- 
preciabil de studenți politehnicieni care au participat la acțiu
nea de protest.

Măsurile dure ale autorităților au provocat iritare și indig
nare în rîndul studențimii britanice. Uniunea Națională a Stu
denților a publicat o declarație în care acuză guvernul conser
vator de „accentuare a represiunilor și presiunilor în lumea 
universitară". Declarația relevă că „provocările, supraveghe
rea polițienească și încercările de a urmări studenții pentru 
ideile lor de stingă au luat proporții îngrijorătoare și condam
nabile. Luarea de poziție a Uniunii Naționale a Studenților nu 
face decît să exprime nemulțumirea crescîndă a studențimii 
în fața a ceea ce unele ziare britanice numesc „controlul insi
dios polițienesc în universități".

După scandalul de la universitatea Warwick, unde studenții 
au descoperit existența unui sistem complex de înregistrare și 
urmărire a activității lor, au apărut indicii că „sistemul» de-

TINERETUL LUMII

După Warwick
pășește granițele acestei instituții universitare patronată și 
subvenționată de marea industrie din Coventry. A devenit cu
noscut faptul că, chiar în unele din cele mai mari „liberale» 
centre universitare (ca Oxford sau Cambridge), chiar în unele 
universități de stat se practică „sistemul" urmăririi studenților, 
practica „rapoartelor confidențiale", a „recomandărilor spe
ciale". Este vorba, în esență, de un întreg eșafodaj de presiuni 
polițienești asupra studenților cu „vederi radicale" supuși ur
măririlor și șicanelor, unui șantaj care merge de la suspenda
rea bursei pînă la „blocarea carierei» prin includerea pe veri
tabile „liste negre" la angajarea în slujbe.

Intr-o scrisoare adresată forurilor guvernamentale, studenții 
de la Cambridge se plîng de „interceptarea convorbirilor tele
fonice și prezența agenților secreți in incinta universității". Tot 
ei au declanșat un nou mare scandal dezvăluind că la Cam
bridge a fost „montat discret" și urmează să intre în funcțiune 
un rmare computer menit să înregistreze toate informațiile dis
ponibile asupra masei studenților, un fel de „arhivă a memo
riei» care să ajute autoritățile și poliția să asigure cu mai 
multă promptitudine „disciplina" (sau, mai precis, să intimi
deze elementele protestatare, de stingă).

Pc acest fundal se înțelege mai bine reacția studențimii bri
tanice Ia. arestările de la politehnica londoneză. Acțiunile dc 
protest și grevele demonstrative care au avut loc în ultimele 
săptămîni în șase centre universitare britanice reflectă nemul
țumiri care merg mult mai departe decît o luare de poziție 
față de incidentele de la Politehnica din Londra.

P, NICOARA

După atentatul nereușit împotriva președintelui 
R.F.G., Gustav Heinemann

Luări de poziție 
împotriva acțiunilor 

extremiste din R. F. G.
Atentatul împotriva președin

telui R.F.G., Gustav Heinemann, 
continuă să preocupe opinia 
publică și cercurile politice

Ciocniri 
in Ceylon
în provincia de centru-nord a 

Ceylonului au avut loc duminică 
ciocniri între trupele guverna
mentale și unități ale forțelor in
surgente, anunță un comunicat 
oficial dat publicității la Co
lombo.

Comunicatul relevă că aviația 
a mitraliat punctele de rezisten
ță de la Kosgama și Waga, si
tuate în centrul țarii, la 70 kilo
metri de Colombo. Forțele teres
tre guvernamentale, sosite ulte
rior la fața locului, au confiscat 
o mare cantitate de arme, pre
cum și materiale utilizate pen

tru fabricarea bombelor.

vest-germane. într-o declarație 
oficială dată publicității la 
Bonn, guvernul federal a preci
zat că deplînge și condamnă 
manifestările de violență deve
nite, în ultima vreme, tot mai 
frecvente în viața politică vest- 
germană. La rîndul său, un pur
tător de cuvînt al președinției 
republicii a declarat că, în ul
timul timp, pe adresa președin
telui Heinemann sosesc tot mal 
multe scrisori cu caracter ame
nințător, scrisori analizate a- 
tent de poliția federală.

Partidul Comunist German a 
cerut din nou punerea în afa
ra legii a tuturor organizațiilor 
neonaziste și a lansat o nouă 
chemare la unitatea forțelor de
mocratice.

★
într-un comentariu consaarat 

acestor teme, ziarul „NeueRuhr 
Zeitung" apreciază că se impu
ne din partea autorităților o a- 
titudine mai hotărîtă. Ziarul 
c|re „măsuri drastice, de natu
ra să apere legalitatea". Este de 
datoria Bundestagului să anali
zeze aceste aspecte și să hotă
rască interzicerea activității or- 
ganizațiilo” neonaziste, care in
cită la acte de violență și cri
mă, arată în încheiere ziarul 
vest-german.

IRANUL 
INTENȚIONEAZĂ 

SĂ RECUNOASCĂ 
R.P. CHINEZĂ

Presa iarniană relevă că, în ca
drul unei conferințe de presă, 
șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi a subliniat intenția Ira
nului de a recunoaște Republi
ca Populară Chineză, chiar îna
inte de restabilirea drepturilor 
acestei țări în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite. „Chestiu
nea recunoașterii R.P Chineze 
este examinată în prezent de 
către guvernul iranian", a pre
cizat șahinșahul Reza Pahlavi,

Vizita echipei america
ne de tenis de masă în
R. P. Chineză
• FEDERAȚIA sportivilor din 

întreaga Chină a oferit un ban
chet în cinstea delegației ameri
cane de tenis de masă, condusă 
de Graham Steenhoven, președin
tele Asociației de tenis de masă 
a S.U.A., anunță agenția China 
Nouă.

Luînd cuvîntul, Li Cin-ciuan, 
membru al Federației sportivilor 
din întreaga Chină, a declarat că 
poporul chinez și poporul ameri- 
carn au nutrit întotdeauna senti
mente de prietenie. Exprimînd 
urări de bine pentru sportivii șl 
poporul american, vorbitorul a 
spus : „Salvgardarea și dezvol
tarea prieteniei dintre popoarele 
celor două țări corespund dorin
ței popoarelor chinez și american. 
Vizita în China a delegației de 
tenis de masă din S.U.A este o 
expresie a prieteniei dintre po
porul american și poporul chinez". 
El a exprimaft speranța că actua
la vizită va promova înțelegerea 
și prietenia dintre sportivii și po
poarele celor două țări.

La rîndul său, Steenhoven a a- 
rătat că pretutindeni în China II 
s-a făcut o primire călduroasă. 
Ei a mulțumit jucătorilor chinezi 
pentru ospitalitatea acordată.

• MIERCURI urmează să se 
deschidă în capitala Republicii 
Costa Rica sesiunea extraordinară 
a. miniștrilor afacerilor externe 
din țările membre ale Organiza
ției Statelor Americane (O.S.A ).

Ambasadorul român la 
Washington primit de 
ministrul comerțului al
S. U.A.
• AMBASADORUL ROMÂNIEI 

la Washington, Corneliu Bogdan, 
a fost primit de ministrul comer
țului al statelor Unite ale Ameri- 
cii, Maurice Stans.

în cadrul întrevederii, desfășu
rată într-o atmosferă de cordiali
tate, au fost discutate probleme 
privind apropiata vizită a minis
trului american al comerțului în 
România, precum șl chestiuni le
gate de dezvoltarea schimburilor 
dintre cele două țări, pe baze re
ciproc avantajoase.

CONFERINȚĂ 
DE PRESĂ 

LA NEW YORK: 
..TURISMUL 

ÎN ROMÂNIA"
• BIROUL Oficiului Na 

țional de Turism din New 
York împreună cu compania 
Panamerican și corporația de 
hoteluri Intercontinental au 
organizat Ia New York o re
cepție, urmată de o confe
rință de presă pe tema „Tu
rismul în România". Au 
participat ziariști de specia
litate de la principalele co
tidiene, posturi de radio și 
televiziune, precum și repre
zentanți ai agențiilor de vo
iaj cu sediul Ia New York.

Participanții au fost infor
mați despre darea în folo
sință a modernului hotel 
„Intercontinental" din Bucu
rești și inaugurarea, la 28 a- 
prilie a.c., a zborurilor di
recte New York—București 
ale avioanelor companiei 
„Panamerican Airlines".

REDACȚIA Șî ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Solnteli*, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fee la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Tiparul i Combinatul poligrafio „Casa Scânteii*


