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HOTÂRlREA
Comitetului Executiv al Comitetului Central

al Partidului Comunist Român cu privire la unele măsuri
de îmbunătățire a condițiilor de viață a membrilor

cooperativelor agricole de producție
Pe baza indicațiilor tovară

șului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al partidului, 
Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Produc
ție a elaborat un studiu refe
ritor la unele probleme socia
le ale membrilor cooperatori, 
în strînsă legătură cu dezvol
tarea agriculturii cooperatiste 
și necesitatea participării lor 
tot mai active la înfăptuirea 
sarcinilor economice ce revin 
cooperativelor agricole de pro
ducție, în vederea creșterii 
nivelului de trai al țăranilor 
cooperatori.

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român a examinat 
propunerile cuprinse în studiu 
și a apreciat că, odată cu 
creșterea producției agricole 
și a veniturilor cooperativelor 
agricole de producție, sînt 
create condițiile necesare a- 
doptârii de noi măsuri pentru 
rezolvarea unor probleme so
ciale ale membrilor coopera
tori și familiilor lor. In acest 
scop, a hotărît sa se supună 
dezbaterlT aditnărilor țtherale 
alb cooperativelor agricole și 
plenarei C.qnsiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție urmă
toarele măsuri :

1. Cu începere de la 1 iulie 
1971, membrii cooperativelor 
agricole de producție care 
participă efectiv la muncă și 
cooperatorii pensionari, pre
cum și membrii de familie ai

acestora beneficiază în mod 
gratuit de întreținere, medica
mente și materiale sanitare 
pe timpul internării în spitale.

Membrii cooperativelor a- 
gricole de producție pensionari 
și familiile acestora, benefi
ciază, începînd cu data de 1 
iulie 1971, în mod gratuit și 
de medicamente și materiale 
sanitare în tratamentul ambu
latoriu.

2. Membrii cooperativelor a- 
gricole de producție și coope
ratorii pensionari bolnavi be
neficiază de tratament în sta
țiunile balneo-climaterice.

Costul biletelor de trata
ment se va suporta în propor
ție de 70 la sută de către Casa 
de pensii a membrilor coope
rativelor agricola de produc
ție, iar 30 la sută, în medie, 
de către beneficiarii tratamen
telor. Cooperativele agricole 
de producție care dispun de 
fonduri proprii pot acoperi, 
parțial sau integral, cu apro
barea adunării generale, cota 
de 30 la sută ce trebuie plăti
tă de beneficiarul tratamentu
lui. Această înlesnire se va 
acorda membrilor cooperatori 
cu afecțiuni grave și posibili
tăți materiale mai reduse, dacă 
au adus o contribuție deosebi
tă în realizarea sarcinilor de 
producție.

3. Unitățile agricole coope
ratiste care dispun de mijloa
ce financiare proprii pot con
strui, singure sau prin asocie
re,' spații de cazare pentru

. membrii cooperatori în ve-

derea efectuării tratamentelor 
în stațiunile balneoclimateri
ce și în alte localități.

4. Începînd de la 1 ianuarie 
1972, membrii cooperativelor 
agricole de producție care 
participă la muncă și realizea
ză sarcinile de producție în 
conformitate cu normele de 
lucru stabilite de adunările 
generale, vor beneficia de aju
toare pentru incapacitate tem
porară de muncă determinată 
de boli sau accidente.

Ajutoarele pentru incapaci
tate temporară de muncă se 
vor acorda în proporție de 50— 
85 la sută din venitul mediu 
zilnic realizat în ultimele 12 
luni, în funcție de numărul a- 
nilor lucrați în cooperativa a- 
gricolă.

5. Femeile, membre ale coo
perativelor agricole de produc
ție, care participă la muncă, 
vor beneficia, începînd cu 
data de 1 iulie 1971, de conce
diu plătit pentru 
lehuzie pe timp de 
crătoare.

Concediul pentru 
lehuzie se va plăti în propor
ție de jjO-—90. la sută din' ve
nitul mediu,, zilnic realizat în 
ultimele 12 luni, în funcție de 
numărul anilor lucrați în coo- • 
perativa agricolă.

6. Familiilor de cooperatori, 
din care cel puțin unul din 
soți lucrează în cooperativa 
agricolă de producție, li se 
acordă, începînd cu data de 1 
ianuarie 1972, un ajutor lunar

sarcină și
60 zile lu~

sarcină și

de 50 lei pentru fiecare copil 
în vîrstă de pînă la 16 ani îm
pliniți.

Ajutorul se acordă în luna 
în care unul din soți a lucrat 
cel puțin 15 zile în cooperati
va agricolă și a realizat sarci
nile de producție în conformi
tate cu normele de lucru sta
bilite de adynarea generală. 
Aceste ajutoare nu se acordă 
familiilor care beneficiază de 
alocație de stat pentru copii.

7. Fondurile necesare pen
tru plata pensiilor membrilor 
cooperatori, care au fost ma
jorate în perioada 1970—1971, 
precum și pentru aplicarea, 
măsurilor din prezenta Hotă- 
rîre, se constituie prin contri
buția tuturor cooperativelor a- 
gricole la Casa de pensii a 
mpmbrilor cooperativelor agri
cole de producție. Tn acest 
scop, se recomandă cooperati
velor agricole Ca, începînd cu 
anul 1971, să participe cu 7 la 
sută din valoarea producției 
globale la constituirea fondu
rilor Casei de pensii a mem
brilor cooperativelor agricole 
de producție.

8. Pentru a se asigura plata 
integrală și la timp a dreptu
rilor sociale prevăzute în 
Hotărîre, Banca pentru Agri
cultură și Industria Alimenta
ră, va acorda, în cursul anu
lui, credite, fără dobîndă, coo
perativelor agricole de pro
ducție care din motive obiec
tive nu dispun de fondurile

necesare plății contribuției la 
Casa de pensii, calculată în 
raport cu producția globală 
realizată. I

9. Consiliul de Miniștri și 
Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Produc
ție vor lua măsuri pentru ela
borarea actelor normative ne
cesare și pentru organizarea | 
aplicării prevederilor prezen- ' 
tei Hotărîri.

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român consideră că 
adoptarea acestor măsuri, ex- 
primînd grija permanentă pe 
care partidul nostru o acordă 
țărănimii cooperatiste, va fi 
primită cu interes și deplină 
aprobare de toți membrii coo
perativelor agricole, ele fiind 
menite să contribuie la îm
bunătățirea continuă a con
dițiilor de viață ale familiei 
fiecărui țăran cooperator.

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român își exprimă 
convingerea că țăranii coope- 
ratori vor munci cu abnegație 
pentru îndeplinirea și depă
șirea planurilor de producție, 
anuale și de perspectivă, pen
tru dezvoltarea economică-or- 
ganizatorică a cooperativelor 
agricole de producție și înfăp
tuirea programului stabilit de 
cel de-al X-lea Congres al 
partidului de ridicare continuă 
a României pe treptele tot 
mai înalte ale progresului și 
civilizației.

Brigada „Stintei^ 

tineretului" L

D. MATALĂ, T. GiNJU,

M. TACCIU
PROPUN ÎN LOC
DE CONCLUZII:

UN TUR DE
ORIZONT ÎN
PREOCUPĂRILE
ACTUALE ALE

ORGANIZAȚIILOR U.T.C
UN TUR DE ORIZONT IN AC

TUALITATE

O dată ajunși la cel de al doi
lea capăt al itinerariului nostru, 
după ce am întîlnit de-a lungul 
lui o mulțime de fenomene și si
tuații în activitatea de imedia
tă actualitate a organizațiilor 
U.T.C., ne simțim și noi tentați 
să formulăm un capitol de con
cluzii. Ceea ce am dori însă 
prezentăm cititorilor noștri 
cum, în final, nu urmărește 
fie o expunere de principii 
de teze unanim acceptate,
mai degrabă o suită de ta
blouri, de instantanee surprin
se pe viu.

Perioada în care ne aflăm o- 
feră nenumărate detalii mai 
semnificative poate decît încer
carea de a le cuprinde în an
samblu. Ideile lansate de la tri
buna Congresului IX al U.T.C., 
idei de maximă concretețe și 
generalizare în același timp, se 
găsesc acum în etapa împlîn- 
tării lor în activitatea cotidia
nă, în stadiul de transformare 
in elemente ale realității.

Asupra acestor fapte izvorîte 
din preocupările imediate ale 
organizațiilor U.T.C., am vrut să 
stăruim în capitolul nostru de 
concluzii, gîndindu-ne că și 
simpla relatare a lor este capa
bilă să sugereze direcțiile de 
viitor ale activității, așa cum 
se nasc sub ochii noștri. Avem 
astfel posibilitatea de a le în
curaja pe cele ce se dovedesc 
în spiritul infuziei de prospeți
me definitorie momentului pe 
care îl străbatem sau de a re
nunța la altele cit încă nu e 
prea tîrziu. Să lăsăm, așadar, 
faptele să vorbească.

dări aplicate rigid. Rezolvarea 
împrejurărilor ei diverse pre
supune dimpotrivă un plus de 
inventivitate, de inițiativă per
sonală aptă să antreneze întrea
ga masă de tineri pentru ațin-

gerea unui scop precis determi
nat. Două exemple alese dintre 
multele altele, din activitatea u- 
teciștilor de la Combinatul de

[Continuare în pag, a Il-a)

Este puțin probabil ca cineva 
să accepte, în principiu, că so
luțiile problemelor iscate de 
procesul desfășurării pline de 
inedit a vieții s-ar putea dato
ra unor instrucțiuni și recoman

NUMITORUL COMUN 
TIATIVA

toamnă am fost

(Continuare in pag. a V-a)

la o discuție pe 
Redăm opiniile

ANDREI CHIS-
— șeful secției

— încă din 
conștienți de un lucru : dacă nu 
vom deschide cît mai repede cu 
putință cursuri de recalificare 
a muncitorilor care se vor ocu-

Inginer 
TRUGA 
montaj

ARIA
Printre’ tiftrii' de la „Grivita Roșie", urmărind

DE ACȚIUNE
A INIȚIATIVEI

Cu mult timp înainte de înce
putul anului, la Uzina mecani
că de material rulant „Grivița 
Roșie“ din Capitală se știa cu 
precizie : onorarea sarcinilor de 
plan ale-anului 1971 vor obliga 
o concentrare-mai-intensă a fie
cărui om în parte, a colectivului 
de muncă în,, ansamblu. Ele fu
seseră dezbătute pe îndelete în 
adunările generale ale salaria- 
ților de la nivelul secțiilor, sec
toarelor și pe întreprindere. Cu 
aceste prilejuri proiectul de mă
suri tehnico-organizatorice pre
zentat, de Comitetul de direcție 
se îmbogățise cu noi propuneri 
concrete menite să dinamizeze 
întreaga activitate viitoare. Nu 
era vorba numai de creșterile 
valorice în sine (4,7 la sută în 
plus la producția globală, 2,9 
procente 'la piesele de schimb). 
Punctul sensibil îl constituia 
faptul că în anul acesta trebu
iesc reparate cu 900 vagoane că
lători de tip nou mai mult de- 
cît în 1970. Asta însemna ca lu
nar să fie redate traficului fero
viar nu 35 de vagoane, ci 65. a- 
dică un număr aproape dublu. 
Realizarea în practică a acestui 
deziderat ridica probleme deo
sebit de complexe : recalificarea 
muncitorilor — vizați fiind^ eu 
precădere electricienii și lăcă
tușii — specializați în remedie
rea defecțiunilor aoărute la va
goanele de tip vechi. în funcție 
de caracteristicile diferite ale 
celor de tip nou; construirea cu 
mijloace proprii a unor mașini 
și utilaje snecifice: asimilări de 
piese ;de schimb etc.

i Și iată am trecut de jumăta
tea lunii aprilie. Așadar o pri
mă etapă a planului — trimes
trul întîi — este deja încheiată. 
Rezultatele ? Depășirea planului 
la reparații vagoane călători cu 
6,2 la sută, la piese de schimb 
material rulant cu 36,9 la_ sută. 
(De menționat că dacă pe între
gul an erau prevăzute spre asi
milare 129 repere prin confec
ționarea cărora urma să se ob
țină o economie de cîteva sute 
de mii de lei valută, 69 dintre 
ele au fost produse în ianuarie, 

I februarie și martie).
Cu cele spuse pînă acuțn ăm 

I precizat cadrul în care ne-ăm

propus să urmărim -următoarea 
problemă : cum este calificată 
prezența tinerilor în acest bi
lanț, în ce măsură utecișții uzi
nei au pus umărul, au sprijinit 
și cum anume, eforturile gene
rale, rezolvarea .situațiilor ivite 
în acest interval în procesul de 
producție ? Cu alte cuvinte CUM 
SIMTE PRODUCȚIA UMĂRUL 
TINERILOR ? Am fi putut ape
la pentru a primi explicațiile de 
rigoare la secretarul comitetu
lui U.T.C. sau la șeful comisiei 
social-profesionale, ar fi fost, de
sigur, la îndemînă consultarea 
planului de acțiuni. De astă da
tă pornim de la o evidență : da
că, Intr-adevăr, tinerii sau or
ganizația lor și-au făcut simți
tă la timpul și la locul cuvenit 
intervenția, acest lucru trebuie 
să fi fost reținut fără îndoială de 
către conducătorii locurilor de 
muncă. Am invitat deci pe trei 
dintre aceștia 
această temă.
exprimate.

pa în exclusivitate de repararea 
instalațiilor electrice și de frî- 
nă, înseamnă că la aceste capi
tole, o dată cu începerea anului, 
vom rămîne descoperiți. Știți 
cum se întîmplă în astfel de si
tuații... Te întrebi‘cui să-i încre
dințezi organizarea lor, cine să 
fie lectorii ? De ce să nu recu
noaștem — nu întotdeauna cei 
numiți sînt de acord să preste
ze munca suplimentară ce li se 
solicită și chiar dacă o acceptă 
în ultimă instanță munca se- fa
ce de mîntuială, lecțiile se țin 
sau nu se țin, nu se predă ceea 
ce trebuie ci noțiuni generale 
cunoscute și răscunoscute de 
toată lumea. Or, noi nu ne pu
team permite un astfel de risc. 
Pe cine deci să desemnez? De 
astă dată n-a mai fost nevoie 
să-mi pun această întrebare. Ti
nerii ingineri Ion Mihai și Popa 
Alexandru, din proprie inițiati
vă, s-au angajat să ducă la bun 
sfîrșit o astfel de misiune. Cînd 
au venit să facă propunerea își 
întocmiseră deja planul tematic, 
executaseră schițele necesare, 
mai pe scurt își pregătiseră ar
gumente suficiente pentfu a mă 
convinge că cererea lor nu era 
formală, că pot avea deplină în
credere. Și într-adevăr. Dacă

GH. GHIDRIGAN

ZILELE

DRAMATURGIEI
ORIGINALE

CONCURSUL NOSTRU 
FOTOGRAFII

LA ÎNCERC

18

LOCULFotografiile de mai sus participă, alături 
de altele, la concursul nostru. Elp au fost 
primite de la O. ARC ADIE (dreapta), „Por
tret de fetită — Irinufa", și ION OSMU- 
LICHIEVICl (stingă), „Barajul Firiza — 
Baia Mare',

începînd cu directorul iristitu- 
tutului și terminind cu cerce
tătorii care au de acum o ve
chime de ... peste un an, toți 
au manifestat o grijă deosebită 
față de cei 18 absolvenți ai In-
stitului de construcții din Bucu
rești, promoția 1969—1970 pe 
care i-am întîlnit la ÎNCERC.

De cum am venit — îmi spu
ne inginerul Gherghinescu — 
directorul institutului s-a și in
teresat de noi, convocindu-ne 
intr-o ședință de lucru specială.

— Ce s-a hotărît cu această 
ocazie ?

— Șefii secțiilor în care am 
fost repartizați au primit sar
cina de a întocmi pentru fie
care din noi un plan de cerce
tare pe o perioadă de un , an. 
Accentul s-a pus pe realizarea 
unei documentații active care 
să ne familiarizeze cu aspec
tele muncii din fiecare labo
rator.

— Ce înseamnă de fapt în 
contextul muncii dumneavoas
tră documentație activă ?

La acest punct al discuției, 
care se desfășura în secția de 
utilaje, scule și dispozitive, in-

STAGIAR/ 
M/ GĂSII

UN NIVEL SUPERIOR 
DE CIVILIZAȚIE 

MATERIALĂ Șl SPIRITUALĂ

• MIERCURI S-AU ÎN
CHEIAT la București lucră
rile Seminarului național de 
gândire economică, modernă 
și contemporană, organizat în 
cinstea semicentenarului Par
tidului Comunist Român. 
Timp de trei zile, numeroși 
economiști, istorici, sociologi, 
filozofi, cadre didactice de la 
centrele universitare din 
București, Iași, Brașov’, . Ti
mișoara și Craiova au dez
bătut o arie largă de proble
me privind contribuția Par
tidului Comunist Român la 
dezvoltarea și îmbogățirea 
teoriei economice marxiste.

• NUMEROȘI ELEVI și 
pionieri din Craiova s-au în
tîlnit miercuri după-amiază 
cu tovarășul Constantin Bă- 
bălău, prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al 
P.C.R., președintele Consi
liului popular județean. In 
cadrul întîlnirii au fost evo
cate pagini din istoria parti
dului de a cărui activitate se 
leagă organic tot ceea ce a 
cucerit și înfăptuit poporul 
român în opera de edificare 
a noii orinduiri sociale. S-a 
subliniat, de asemenea, im
petuoasa dezvoltare pe care 
au cunoscut-o orașul Craio
va și județul Dolj în anii 
construcției socialiste.

POTRIVIT^
EXISTA UN STATUT
AL ABSOLVENTULUI
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE

CULTURĂ GENERALĂ?
întrebarea ar. părea, neavenită. • problema în 

învățămîntul nostru, prin legi ‘ jos. 
de stat, dă drepturi și implică 
obligații, deschide perspective, 
asigură realizarea tînărului. To
tuși, deunăzi, într-o convorbire 
cu inspectori generali școlari din 
mai multe județe ale țării, de 
cîteva ori am auzit sublinierea : 
ar fi util un statut ferm, co
respunzător realității de azi a 
sistemului nostru școlar, pentru 
absolventul învățămîntului de 
cultură generală. Sublinierea, a-

Idăugată la numeroasele noastre 
observații parvenite de la das
căli și elevi, chiar și de la pă
rinți, ne determină să ridicăm

I
l
I

rîndurile de maitate — ne referim și la el, 
acest liceu este,inclus în învă
țămîntul de tip profesional — 1 
care va putea fie să profeseze I 
ca muncitor cu o înaltă califi-1 
care, fie să candideze, cu ace
leași drepturi, alături de absol-i 
veriții liceelor, în învățămîntul ■ 
superior. Deși limpezi, formulele! 
care redau o realitate nu spun 
încă totul. în învățămîntul de 
cultură generală se petrec în 
ultimii ani schimbări care impli
că nuanțări și precizări, sta-

LUCREȚIA LUSTIG |

(Continuare in pag. a II-a)

Simplificate, 
țișează astfel : 
^generale are , _ 
concureze la examenul de ad
mitere în licee, licee de specia
litate, școli profesionale, uceni
cie la locul de muncă, ori să de
vină elev al claselor a IX-a și 
a X-a ale școlii generale ; ab
solventul liceului de cultură 
generală are deschis, după ba
calaureat. drumul facultăților 
ori al școlilor postliceale. Tnce- 
pînd cu această vară, apare o 
nouă titulatură — aceea de ab
solvent al liceului de speciali-

lucrurile se înfă- 
absolventul șcplii 
posibilitatea să

I

j

tră in vorbă un alt mezin al 
INCERC-ului. La prima impre
sie, Vladimir Kolumban pare un 
adolescent.

— Activ, în limbajul INCERC- 
ului, înseamnă o documentare 
care să umple golurile cu care, 
firesc sau nu, am venit din fa
cultate. De exemplu, în această 
primă etapă, împreună cu cole
gul m.eu Gherghinescu am par
ticipat la elaborarea unei no
menclator de utilaje pentru șan
tiere, prilej cu care am studiat 
mii de pagini din reviste de 
specialitate engleze, franceze 
sau germane. Vechiul nomen
clator, pe care îl foloseam și 
noi în anii de studenție, era 
în foarte multe privințe de
pășit.

Era nevoie, mai ales, în li
nele domenii, după cum m-am 
convins in laboratorul de cer
cetări fonice, ca proaspeții ab
solvenți să se familiarizeze din 
mers, în cadrul unor teme de 
cercetare, cu cele mai noi cu
ceriri științifice. Pe ing. Ma
riana Ionescu am întîlnit-o lu- 
crînd in tăcere cu aparate mo
derne de măsurat zgomotul.

— Este „Steaua noastră fără 
nume“ îmi șoptește discret, se
cretarul organizației U.T.C., in
ginerul Alex. Costăchel.

ION VĂDUV A-POENARU

(Continuare in pag. a ll-a)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 JOI 29 APRILIE 1971

„GÎNDiREA ECONO
MICĂ MARXISTĂ DIN 
ROMÂNIA"
în cadrul acțiunilor organiza

te în cinstea jubileului Parti
dului Comunist Român, a avut 
loc în zilele de 26^—28 aprilie în 
aula Academiei de Studii Eco
nomice din București, semina
rul național de gîndire econo
mică modernă și contemporană 
în cadrul căruia au fost pre
zentate comunicări și referate 
despre „Gîndirea economică 
marxistă in România".

La seminar au luat parte ca
dre didactice din Academia de 
Studii Economice și Academia 
de Științe Sociale și Politice a 
R. S. România, de asemenea au 
fost prezenți și studenți din 
A.S.E.

PETRE TERZI

LA SECTORUL V
AL I.M.M.B.

Activitatea lucrătorilor de 
miliție — cea despre care mulți 
am fi tentați să credem că se 
rezumă doar la spectaculoase 
urmăriri cu automobile sau ca-.

zuri criminalistice rezolvate prin 
ingenioase deducții — cuprinde 
nenumărate ore, zile și nopți de 
veghe, dedicate apărării patri
moniului obștesc și personal al 
cetățenilor, respectării legalită
ții noastre socialiste. Am înțe
les mai bine aceasta, vizitind 
expoziția de serviciu, organiza
tă de Sectorul V al I.M.M.B., 
manifestare profesională unică 
în întreaga țară. Sint expuse 
aici — alături de unele corpuri 
delicte, fotografii de acțiune și 
reconstituiri, obiecte de valoare 
recuperată o dată cu prinderea 
operativă a elementelor infrac
ționale, bijuterii ți obiecte de 
proveniență ilicită, toate recu
perate in ultimul trimestru al 
anului — și eiteva scrisori de 
mulțumire ale conducerilor u- 
nor întreprinderi, pentru refa
cerea integrală și în timp re
cord a patrimoniului lor. Iată 
cîteva : I.C.R.M.. căreia i s-au
restituit articole tehnice în va
loare de 65 000 lei ; magazinul 
„Tehnometal" din șoseaua Ber- 
ceni 183 — bunuri în valoare de 
10 000 lei ; „Industria bumbacu
lui" — 5 000 lei. Tocmai aceste 
„certificate" constituie mindria 
lucrătorilor de miliție ai Secto
rului V al I.M.M.B., care țin să 
omagieze prin această inedită 
și originală expoziție profesiona
lă, marea sărbătoare a Semicen
tenarului partidului.

VIOREL ANDREI

PREGĂTIRI LA „LACUL 
TEI"

„Stadiul lucrărilor de amena
jare și reamenajare a Com
plexului cuitural-sportiv univer
sitar „Lacul Tei" se află intr-un 
stadiu avansat** — ne relatează 
tovarășul Ion Ștefănescu, direc
torul complexului. Astfel, se 
continuă lucrările de asanare a 
lacului, bazinul de o mie de 
metri pătrați destinat începăto
rilor este gata și se lucrează la 
înlocuirea plaselor de sîrmă de 
la terenurile de sport. 4 000 m 
pătrați de teren se adaugă ce
lor peste 10 hectare ale com
plexului, incâ 50 de bărci le vor 
completa pe cele o sută ale 
bazei nautice de agrement, peste 
100 mese noi își vor primi 
primii oaspeți, noul ring de 
dans amplasat sub o vastă cu
polă metalică, așteaptă primele 
acorduri ale muzicii, 50 000 de 
flori vor fi sădite alături de cei 
800 de arbori și arbuști care-și 
împrăștie de pe acum cu gene
rozitate umbra.

Insfirșit, notăm o propunere 
a directorului complexului : 
„Este imperios necesar să se 
treacă la construcția unor noi 
terenuri de tenis de cimp, avi nd . 
în vedere solicitările crescînde 
pentru acest sport, după cum ar 
fi bine ca și celelalte institute 
de învățămint superior — cum 
ar fi A.S.E., I.P.G.G,, Institute- I 
le de artă să contribuie cu fon- 1

duri la noile amenajări, întrucît 
Universitatea București, singura 
instituție care ne subvenționea
ză eforturile de extindere a ba
zei materiale, nu 
cerințelor și nici 
fonduri speciale 
scop“.

poate face față 
nu are alocate 
pentru acest

A. GUȚAN

„CASA SCÎNTEII" LA
20 DE ANI

Monumentalul edificiu al Casei 
„Soînteifr* împlinește nu peste 
multă vreme 20 de ani. La 8 mai 
1951 se tipărea pentru prima oa
ră aici zi’arul „Scînteia" De a- 
tunci tot mai multe publicații 
s-au adăugat acestuia. Tirajul a 
crescu* an de an la cotidiene, 
periodice, <cărți pentru toate o- 
cupațiile, vdrstele Zilnic, de la 
„Casa Scîmteii" se expediază 
peste 2 milioane de ziare, aproa
pe 2 milioane de reviste săptă- 
mînale și lunare care, împreună 
cu revistele tipărite în diferite 
limbi, ating cifra de 3 milioa
ne (lunar).

In ceea ce privește producția 
de carte legată cifra se ridică 
la 1.500.000, Iar numărul broșu
rilor de tot țfelul, la peste 5 mi
lioane exemplare pe lună.

Acum, în -preajma acestui ju
bileu, celor ce activează de două 
decenii la Combinatul Poligra
fic București comitetul de di
recție le va. atribui un meda
lion, pentru meritele lor în 
muncă. Spre a cinsti această zi 
însemnată — ce coincide cu Se
micentenarul Partidului nostru 
— tipografii organizează ample 
acțiuni culturale și sportive.

RETROSPECTIVĂ 
„TH. AMAN"

In aceste zile, publicul craio- 
vean, iubitor al artelor plastice, 
are prilejul să viziteze în sălile 
Muzeului de artă din localitate 
„Expoziția retrospectivă de pic
tură — Th. Aman".

Inaugurată cu prilejul împli
nirii a 140 de ani de la nașterea 
artistului, expoziția acțună ma
joritatea operelor reprezentati
ve ale celui care a înscris un

pic-important capitol în istoria 
turii românești.

„Autoportretul", pictat în 
și acceptat la Salonul de 
tură de la Paris, dovedind 
fel în mod categoric că la 
mai 22 de ani artistul era . 
pîn pe tehnica sa, tablourile cu 
tema istorică („Lupta împotriva 
turcilor de Ta Giurgiu", „Lupta 
din Codrii Cosminului", „Vlad 
Țepeș și solii turci", „T. Vladi- 
mirescu" ș. a.), peisajele marine 
și de la țară, portrete de fami
lie și gravuri — iată numai cî
teva din tablourile pe care vizi
tatorul le poate admira aici.

Varietatea temelor și tratarea 
lor, așează lingă pictorul Aman 
pe cetățeanul Aman, participant 
conștient Ia marile evenimente.

S. ȘTEFAN

1853 
Pic- 
ast- 
nu- 
stă-

„mi
(Urmare din pag. l-a)

pomir“
ut- 

fată

deja

(Urmare din pag. I-a) 
tutarea unor posibilități diverse 
pentru drumul mai departe al 
adolescentului și tînărului. Nu 
este vorba pur și simplu de o 
chestiune de procedură, de for
mulare, ci de ceva mult mai 
profund

Dar să detaliem. Școala de 
cultură generală obligatorie nu 
mai are o durată de opt ani, 
s-a ridicat la zece clase. Deodată, 
apar două categorii de absol
venți : cu opt clase și cu zece 
clase. Prima promoție, cu zece 
clase o dă acest an școlar. Și 
chiar ea, ca primă experiență, 
solicită să fie luată în seamă ca 
o categorie de sine stătătoare. 
Se știe despre absolvenții a- 
cestui tip de școală că pot da 
concurs de admitere în școlile 
profesionale, cu avantajul de a 
race o școlarizare mai scurtă în 
profesie,. că pot da diferențe 
pentru liceu, ori se pot înscrie 
la ucenicia la locul d» muncă. 
Lucrurile nu se 
tuși prea ferm, 
pildă, că elevii 
zece clase n-au 
avantajul a doi . ......... r,
școala generală. Pentru ei, 
cesul de învățămint s-a

ventul de zece clase. Procedîn- 
du-se așa, elevul care ur
mează zece clase va ști exact ce 
drepturi îi dă absolvirea — 
drepturile sale cu o anume 
particularitate. La rîndul său, 
școala ar fi stimulată să-i dea 
elevului o pregătire practică 
la nivelul unei meserii ; orien
tarea profesională s-ar închega 
astfel, mult mai bine.

Ce-i drept, absolvenții liceului 
de cultură generală au — se 
poate afirma — un statut mai 
cert (amintit mai sus). Dar, se 
știe, o mare parte din ei nu pot 
fi absorbiți de învățămîntul su
perior ori de școlile postliceale. 
Din categoria celor rămași în 
afară, mulți doresc să-și facă un 
rost, să lucreze. Or, nici situația 
lor nu este perfectată încă cu 
destulă claritate. S-a scris 
mult despre răspunsurile pe 
care le primesc absolvenții

(Urmare din pag. 1)

NICOLAE TOKACEK In șir indian la iarbă verde.

—- Da ! exclam surprins, 
tîndu-mă încă o dată la 
din fața mea.

— Urmează să concureze 
în etapa a Il-a.

Fără să-mi dea răgazul săa- 
preciez în voie noutatea aflată 
candidata la invidiatul trofeu 
al televiziunii intră direct în 
subiectul care mă interesa.

în facultate am făcut doar 
o jumătate de semestru acusti
că, din care cauză o serie de 
utilaje, aparate și probleme des
coperite aici trebuiesc însușite 
temeinic. Dacă s-ar fi introdus 
un curs de acustică complex, 
așa cum se încearcă de mai 
mulți ani, alta ar fi fost situația 
acum.

— în ciuda acestui inconveni
ent care ține de documentare aș 
dori să-mi spuneți dacă ați rea
lizat vreo cercetare.

— Deși timpul care s-a scurs 
de la venirea mea în institut 
este scurt, am participat deja 
la 4 teme.

— Și care a fost cea mai im
portantă ?

— Pentru mine de fapt, toa
te au fost importante. Printre 
altele am colaborat de pildă la 
tema : „Pereții despărțitori, fo- 
noabsorbanți**.

— Despre ce este vorba ?
— Despre realizarea în ca

drul unor hale de 16 pe 16 m a 
mai multor panouri despărți
toare care să creeze condiții 
optime de lucru (de liniște).

— Rezultatele cercetării au 
fost aplicate ?

— Da, la Centrul de calcul al 
Ministerului Construcțiilor cu 
care am avut contract. Cu aju
torul acestor pereți le-am asi
gurat programatorilor de aci li
niștea, pe care nu o aveau îna
inte. Lucrînd acum în condiții

optime și productivitatea lo? 
este mai ridicată.

Planul pe un an, întocmit la 
indicația conducerii institutului 
își arată roadele. Doar astfel se 
explică faptul că, deși începă
toare, inginera Rodica Mazilu, 
pe care am întîlnit-o în sect’a 
de instalații, a reușit să se facă 
repede respectată pe linie pro
fesională, acordîndu-i-se încre
dere totală din partea colecti
velor în care a fost acceptată.

— Ce teme v-au ambiționat 
mai mult ?

— Studiul asupra sistemului 
de încălzire monotubular : ,Tac- 
co“ și studiul foarte important 
privind tarifarea căldurii cerut 
prin contract de I.D.E.B.

Mai t.îrziu, la sediul 
ției U.T.C. secretarul 
lui îmi spunea :

— Să știți, de multe 
lăsată special singură 
vegheze construirea < 
care s-a montat instalația „Tac- 
co“. Mai mult chiar, ea a parti
cipat cu același succes la reali
zarea experimentării instalației.

Dar un element care scoate 
în relief atît pasiunea și capa
citatea celor proaspăt veniți în 
institut, cît și încrederea care 
le-a fost acordată este ataca
rea cu îndrăzneală, încă de la 
început, a unor teme de mare 
dificultate și spiritul construc
tiv de care au dat dovadă în 
relațiile cu beneficiarii pentru 
ca soluția tehnică cea mai nouă 
să fie adoptată.

Este cu siguranță un început 
promițător pentru cei 18 proas
peți absolvenți de facultate, ca
re și-au găsit în procesul cerce
tării, imediat locul potrivit, in- 
tegrîndu-se în atmosfera de 
muncă a acestui institut care 
și-a sărbătorit zilele trecute două 
decenii de activitate.

organiza- 
comitetu-

1 ori a fost 
să supra- 

clădirii în

conturează to- 
Ne gîndim, de 
care termină 
pur și simplu 
ani în plus în 
” * ei. pro-

... .. „ con
turat cu pretenții de profesiona
lizare, jar în multe școli ideea 

fost preluată cu seriozitate, 
făcîndu-se uneori chiar profe
sionalizare. Trei inspectori ge
nerali — din Suceava, Bacău și 
Brașov .— făceau precizarea că, 
la ora actuală, o parte din ab
solvenții a zece clase ar putea fi 
angaiați de întreprinderile unde 
au făcut practică ca muncitori 
deja calificați. Dar © asemenea 
legiferare nu există încă. Din 
moment ce elevul de această ca
tegorie dobîndeste o pregătire 
practică,. ce. în perspectivă, 
poate atinge calificarea, statu
tul lui de absolvire n-ar trebui 
să includă — eventual chiar ca 
prevedere pe diplomă — mese
ria dobîndită ? Angajarea ime
diată în producție n-ar mai fi 
pusă sub semnul incertitudini
lor inexistenței cadrului legal. 
Dacă se consideră că șeoala ge
nerală de zece ani nu poate da 
o meserie, ci doar pre-meserie, 
atunci ar trebui, poate, să se 
perfecteze posibilitatea unor 
cursuri de calificare de scurtă 
durată în acea meserie ori dreo- 
tul de examen de calificare în 
întreprinderea unde a luorat — 
examen specific pentru absol-

EXISTĂ
UN

STATUT ?
liceului la cererea lor de a 
lucra și ce răspunsuri dau ei o- # Nu este 

să detaliem cine
fertelor ce li se fac. 
locul aici ~_____ __
poartă vina că o mare parte nu 
se integrează în muncă, prefe
rind traiul pe seama părinților. 
Altceva vrem să subliniem, și 
anume că și absolventul de liceu 
trebuie privit potrivit condiții
lor noi ale învățămîntului. în 
acest an școlar, procesul de în- 
vățămînt al liceului s-a împlinit 
cu un număr considerabil de ore 
afectat? practicii Deocamdată, 
pregătirea tehnică productivă se 
desfășoară în multe locuri în 
condițiile unor improvizații. 
Cu certitudine. însă, că opti
mizarea practicii s-ar realiza
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cu mai multe garanții și 
din partea celor care o or
ganizează și din partea ce
lor care o fac — elevii — dacă 
s-ar ști că orele de practică din 
liceu dau dreptul unei pregătiri 
într-o meserie, pregătire pe fi
rul căreia se va putea merge, la .
absolvire. în cazul în care ti- I îngrășăminte azotoase din Tg. 
nerii nu se integrează într-o I Mureș, ne dovedesc posibilități- 
altă formă de învățămînt. Ne a- I le ample ale unei asemenea op- 
mintim că elevii liceelor din o- 1 tici.
rașul Gh. Gheorghiu Dej, de e- I • La sfîrșitul lunii februarie, 
xemplu, fac practică la Combi- I printre obiectivele muncii vo- 
natul chimic. întreprinderea I luntar-patriotice figura și valo- 
este foarte mulțumită de felul I rificarea a 200 m. cabluri tele- 
cum muncesc, de progresele I fonice. învelișul de plumb al a- 
făcute în însușirea profesiilor 1 cestora urma Să fie separat de 
specifice își îi preferă, în unele | miezul de cupru. Iarna îngreuna 
cazuri, elevilor de la liceul de I operația. Solicitărilor secretaru- 
specialitate. La absolvire, unii I lui li se răspundea cu amînări. 
doresc să se încadreze în pro- I Atunci, de unul singur, acesta 
ducție» Dar cadrul legal nu I s-a apucat de treabă. Surprins 
există, întrucît absolventul li- I de tinerii care ieșeau din schimb, 
ceului de cultură generală are 1 DORIN POP nu și-a repetat 
alt statut. Credem că s-ar I chemarea. Nici n-a mai fost ne- 
putea ț-eflecta, atunci cînd se va I voie. Ca un singur om. uteciș- 
pune problema revederii dreptu- I tii, vreo 60, i s-au alăturat. E- 
rilor. și îndatoririlor absolvenți- I xemplul secretarului, inițiativa 
lor acestui tip de învățămînt, a- I . . . c .
supra a douâ soluții fqrriiti- sa >" sine forța celui
late la Cohgresul U.T.C., dar și I ’mai viguros apel.
In cadrul unor diștu(ii mai re- I • Nu demult, în secția amo- 
cente. Practica elevilor să fie I tt s rnnstitnitS o rn.astfel concepută incit să dea pff- I , eon5tlWltâ 0 c°-
sibilitatea unei calificări și, In l «re și-a propus să ur-
cazul acesta, calificarea să a- I mărească modul în care se a- 
pară pe diploma de absolvire, I chită tinerii de sarcinile econo- 
ca atestat on să fie certificată I .separat. Dacă nu, atunci a- I rni0€- fiecare schimb comisia 
mințim cea de-a doua soluție : I are un reprezentant al ei.
cu pregătirea practică dobîndită, I — Nu scrie nicăieri, ne pre- 
nnorIV^va™eSî I eiza SIMION MORARU, secre-
unor examene m întreprinderi I , ,
— eventual și după un curs de I tarul organizației U.T.C pesec- 
scurță durată — care să le ateste I ție, că putem crea o asemenea 
calificarea. Procedîndu-se în a- I pîrghîe de intervenție în sfera 
cest fel, pregătirea tehnico-pro- | . .. . ,ductivă n-ar apărea ca un joc I Producție! dar am simțit nevoia 
cu șuruburile — cum se expri- I existenței sale și am adoptat 
ma, cu părere de rău, un elev I măsura în virtutea autonomiei 
£ ^ci^al^n?ra. d acordată Ea răs-
un punct de plecare cert pen- I P“nde condițiilor specifice de 
tru o profesie certă. I aici. Influența noastră a cîști-

Elevul liceului de specialitate | gat in consecvență. Acum ni se
«■

s-a făcut o greșeală. Din statu- f mdea, on de cite ori e nevoie, 
tul lui, inițial a înțeles că pre- I acționăm în consecință.
gătirea medie înseamnă titlul de I
tehnician. Cînd, pe parcurs, dat I CÎND NU REPREZINȚI COLEC- 
fiind realitatea de fapt, i s-a | tiviii DPFPTL1I LUIprecizat elevului că liceul de I TIVUL' E5TE DRcPTUL LUI
specialitate îi dă dreptul să de- I SĂ-ȚI RETRAGĂ MANDATUL 
vină muncitor cu o calificare I 
înaltă, s-au auzit murmure, I IOAN OLU a fost, pînă nu de 
deși titlul n-a afectat cu nimic I mult secretar al organizației 
calitatea pregătirii. Nu-i seu- I TTn,Â j. Dzăm nici pe ei, nici pe părinți, I U.T.C. din satul Budnărești, j 
nici pe profesorii care alimen- I dețul Neamț. Tinerii îi apreciau 
tează prejudecata că titlul de 1 calitățile, hărnicia. Ce s-a în- 
SStt8dedeb», tîmP>s‘ !nsă dupS inve6tkea “ 
din nou, avem o dovadă că, pen- 1 cu atribuțiile de secretar al 
tru tînăr și pentru părinții a- I U.T.C, ? loan Olu, folosindu-și 
cestuia apare foarte important I mandatul încredințat, a pretins 
sa știe cu claritate, de la bun I , . , , , . , -început, pentru ce se pregătește I schimbarea locului de muncă ■ 
intr-o anumită școală, ce șanse I de la cîmp intr-un alt sector, 
de afirmare i se dau. I Ulterior, s-a putut înțelege pe

După cum se vede, problema I deplin din întreaga sa atitudine 
ridicată - de a-i pune pe elevi I . bunul j muncij
și pe părinții acestora, atunci 1 . x. .
cînd se începe școlarizarea, în I gsnizației îl urmărise el, cum a- 
fața unui statut, de absolvent I firmase la început ca să obțină 
complet, potrivit realității unor I transferul, ci privilegii perso- 
anumite etape — nu se prezin- 1 . o w ,,tă nici pe departe ca un aspect I nale’ l^eaba mai puțină, mai u- 
birocratic în plus. O asemenea | șoară. în fața unei asemenea si- 
clarificare ar da substanță și 1 tuații, tinerii au reacționat 
luciditate orientării școlare și I prompt Ei au eerut convocarea 
profesionale, optimizind proce- I , „ , ,.
sul instructiv, fundamentînd I adunam generale, au discutat 
mai profund caracterul practic j împrejurarea și au hotărît să-i 
al învățămîntului nostru. retragă mandatul, cerînd condu-

progresele 
profesiilor

absolventul să poată fi supus 
unor examene în întreprinderi
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►

ÎNTRE 2-6 MAI

LA CINEMATOGRAFUL 
„PATRIA" DIN CAPITALĂ

ÎN PROGRAM:
AȘTEPTAREA (2 mad

Scenariul: HORIA PĂTRASCU. Imag.t 
IOSIF DEMIAN, DRAGOMIR VÎLCOV.

Regia: ȘERBAN CREANGA, 
în completare scurt metrajul t 

HUNEDOARA, OAMENI Șl OȚEL 
(din ciclul TRIUNGHIUL DE FOC) 

Scenariul: MIHAI STOIAN, ALEX. 
BOIANGIU.

Regia : ALEX. BOIANGIU. 
Imaginea : CAROL KOVACS.

cerii cooperativei agricole re
chemarea lui loan Olu în briga
da pe care o părăsise.

Așadar, raporturile dintre cei 
cărora le sînt încredințate func
țiile de răspundere în cadrul 
organizației și masa de tineri li 
se înfățișează uteciștilor din 
Budnărești limpede. Ei își re
zervă dreptul de a aprecia cu 
exigență calitatea eforturilor 
propriului reprezentant dar și 
de a sancționa orice încercare 
a acestuia de a transforma ro-

infructuoasă cu activistul co
mitetului județean al U.T.C. 
Contaseră, desigur, pentru de
pășirea impasului în care se a- 
flau și pe ajutorul acestuia din 
urmă. Dar activistul și-a făcut 
obiceiul ca ori de cîte ori vine 
în comună să se rezume doar 
la transmiterea sarcinilor de Ia 
județ, problema modalităților 
concrete de îndeplinire a lor ră- 
mînînd în continuare deschisă. 
Tinerii din Urechești îl așteap- 

______ _ - .7T-........ tă, însă, în continuare cu ace
lui celui menit să jpjedegg^. să _ easi încredere. Să nu fi ajuns 
apere interesele tuturor, în tram- 3 și'la urechile sâle ecourile do- 
bulină pentru beneficii pefso- rifiței lor de a nu rămîne doar 
nale. ___________ un simplu intermediar al jude-

“țîiîflî; “ci de a fi un îndrumător 
apropiat, un om care intervine 
efectiv, manifestîndu-și practic 
receptivitatea față de solicitări
le tinerilor de aici ?

ORICE TRADIJIE SE NAȘTE TN 
ACȚIUNE I -

Ne impresionase orgoliul se
cretarului comitetului U.T.C. 
la Fabrica de frigidere din Gă- 
ești, Prezentîndu-ne unitatea în 
care lucra, modernă, perfect db- 

„tată tghniq^^acesța^mu uita să 
remartț aț^^pefiecare pas 
că tot ceea^e*«er/v®dea era nou, 
de ja oamerii Ia'.utilaje. „Tradi
ția o creăm noi înșine", părea 
să ne sublinieze secretarul cu 
fiecare gest al său, cu fiecare 
privire. Dar, la un moment dat, 
amintindu-și că tinerii critică 
frecvent lipsa de preocupare a

pentru tinerii din județ. E o ci
fră, nu ? Și este, într-adevăr, 
dar cifra nu indică decît o rea
litate globală, nediferențiată. în 
satul Țapu, de exemplu, a func
ționat un cerc de studiere a 
Statutului U.T.C. adresat elevi
lor. Și cu toate că există și aici 
destule abonamente, cu toate 
că proiectul noului Statut a a- 
părut de anul trecut în ziar, 
cercul a apelat tot timpul la cel 
vechi. însăși propagandista nu 
știa mai nimic despre existența 
noului Statut adoptat la Congre
sul al IX-lea al U.T.C. 
și apărut și el în presă. în ca
zul acesta, n-ar fi firesc să a- 
dăugăm la cele zece mii de a- 
bonamente și întrebarea cum le 
folosim ? Abia de 
poate că ar trebui 
numărătoarea...

drept linie generală, drept prin
cipiu. Linia aceasta nu putea 
rezista însă, în spatele ei se ză
rea limpede umbra propriei co
modități.

BIROUL, DA — DAR ORGANI
ZAȚIA ?

PRIMUL PAS — CU DREPTUL I

Prezenți în cîteva județe la 
constituirea cjdftsîjiilbr pentru 
munca în rîndul diverselor ca
tegorii de tinerî/TstXfi' putut re
marca printre âTtele la Piatra 
Neamț, în ședința de constitui
re a consiliului tinerelor fete, 
un amănunt semnificativ. Ca și 
în alte locuri, ceea ce reținea 
si acolo atentia membrelor nou
lui consiliu depășea sfera unor

LINIA PROPRIEI... 
TAȚI

aici încolo 
să înceapă

COMODI-

Cînd am " intrat în întreprin
derea sa, la Termocentrala Bdt- 
zești, ni s-a părut imediat că-1 
cunoaștem de undeva. Secreta
rul comitetului U.T.C., DUMI
TRU MARICAȘ, era pentru noi 
o veche cunoștință dar nu știam 
din ce împrejurare. Impresia 
ne-a urmărit apoi tot timpul, pe 
măsură ce treceam dintr-osec-

UN TUR DE ORIZONT

Dacă am fi rămas doar la a- 
precierea separată a fiecărei 
prevederi înscrise în programul 
de activități al biroului orga
nizației U.T.C. de la întreprin
derea de prefabricate Găești, 
totul ar fi fost în perfectă or
dine. Numai că modul în care 
fusese conceput acest program 
omitea un element esențial pen
tru deplina lui realizare : an
trenarea tuturor tinerilor la ac
țiunile proiectate Ceea ce își 
propunea biroul solicita aproa
pe de fiecare dată numai efor
tul unui număr restrîns de ti
neri, iar aceștia erau tocmai 
membrii biroului. Acum, același 
birou este ce) pe se plînge de 
inactivitatea tinerilor, de lipsa 
lor de participare la acțiuni, 
dar nu se gîndește de loc că 
ar putea fi și el vinovat de a- 
ceastă situație. Distanța care s-a 
căscat treptat nu a apărut de la 
sine, ci trebuie să aibă o cauză 
anume, iar . absența comunică
rii dintre birou și organizație 
nu este un dat implacabil, ci o 
consecință a stilului de muncă. 
Ce-ar fi dacă biroul și-ar reve
dea, încă o dată, mai atent, pro
priul program de activitate ?
UN CIȘTIG PENTRU ÎNTREA

GA ORGANIZAȚIE

comitetului U.T.C. în privința 
organizării timpului liber, că a- 
cestora nu le convine pasivita
tea ca unic mod de existență 
oferit de organizație, că resimt 
lipsa de energie a celor chemați 
să contribuie la afirmarea lor 
pe un plan spiritual mai vast, 
secretarul a șters cu buretele 
propria sa concluzie anterioară. 
„Nu avem tradiție culturală, ni 
se plîngea el, nu dispunem de 
experiență, nu putem, nu s-a în
treprins în domeniul acesta ni
mic de Ia care să pornim. Da
că nu există tradiție../* O con
tradicție flagrantă, desigur, pen
tru că însuși secretarul recu
noaște. cel puțin teoretic, că to
tul depinde de oameni. Dar de 
la dispoziția de a o afirma și pî- 
nă la efortul de a-i da viață 
mai rămîne de făcut pasul ho- 
tărîtor al acțiunilor, inconstanța 
în urmărirea propriilor princi
pii nu este sfetnicul cel 
bun.

mai

OM DE LEGĂTURĂ SAU 
DE ACȚIUNE ?

OM

Dialog în organizația U.T.C. 
din comuna Urechești, județul 
Vrancea.

— Dificultatea de care ne lo
vim des, ne mărturisesc des
chis tinerii, este aceea că nu 
prea știm cum să realizăm con
cret ceea ce ne propunem.

Unul din motive, colaborarea

preocupări tradițional feminine. 
Chiar dacă nici acestea nu erau 
neglijate, chiar dacă se ținea cu 
.prisosință seama de preferințe
le fetelor pentru • broderie sau 
pentru prepararea bucatelor, 
consiliul tinerelor fete din ju
dețul Neamț își propunea, în a- 
celași timp, subiecte de investi
gație. teme de analiză, de acțiu
ne care recunoșteau fără tăgadă 
rolul de largă rezonanță socia
lă al femeii. Am vrea să sem
nalăm doar cîteva : identifica
rea în județ a unor noi locuri 
de muncă pentru fete, posibili
tăți de calificare în meserii a- 
decvate tinerelor absolvente de 
liceu, capacitatea de mobilizare 
a tinerelor intelectuale pentru 
îmbogățirea mijloacelor educa
tive, cercetarea cauzelor care 
provoacă conflictele de muncă 
ale tinerelor angajate în indus
trie. Relevînd domeniile multi
ple în care se poate afirma cu 
eficiență, consiliul tinerelor fe
te din județul Neamț realiza de 
la bun început înțelegerea e- 
xaqtă a atribuțiilor ce-i revin, a 
rolului său de instrument con
sultativ, capabil să ofere orga
nelor de decizie idei de mare 
valoare practică.

UN ZIAR NU SE NUMĂRĂ, CI 
SE CITEȘTE I

Zece mii, ni se spune la Si
biu, zece mii de abonamente

ție în alta. Intr-un loc am gă
sit o organizație care nu ținuse 
în tot trimestrul întîi decît o 
singură adunare generală, în fe
bruarie, și nici despre aceea nu 
se mai știa decît că .,s-a discu
tat problema cotizației**; într-un 
alt loc, de asemenea. în trei 
luni tot o singură adunare, în 
martie, „și poate n-am fi ți
nut-o nici pe aceasta dacă n-ar 
fi insistat tovarășul secretar** ; 
în sfîrșit, într-o a treia organi
zație nici măcar această aduna
re la un trimestru n-am mai în- 
tîlnit-o.

Insistența cu care ne ieșeau 
în cale aceste situații ne-a fă
cut să ne amintim brusc și pri
lejul celeilalte înfllrtiri : la lu
crările comisiei pentru proble
mele organizatorice din cadrul 
Congresului U.T.C., Dumitru 
Maricaș s-a ridicat la un mo
ment dat și a propus ca adună
rile generale să aibă Ioc nu lu
nar. ci din două în două luni. 
Am făcut imediat legătura o- 
bligatorie între cele două mo
mente, gîndindu-ne că propune
rea aceea nu se născuse deloc 
întîmplător. Secretarul comite
tului U.T.C. dorise, probabil, să 
rezolve impasul adunărilor ge
nerale nu străduinda-se să le re
aducă la ritmul normal, ci, mai 
simplu, renunțînd la ele și chiar 
propunîndu-și propriile lipsuri

Tinerii secției laborator MTA 
de .la Termocentrala Borzești au 
trăit nu .de mult o surpriză plă
cută. Cei ce au trecut prin fa
ța comisiei de examinare pen
tru obținerea unei noi categorii 
de salarizare au văzut-o. pentru 
prima dată, la masa comisiei și 
pe secretara organizației lor, 
ZORINA MOLDOVAN. Prezen
ța ei nu era însă un simplu e- 
lement de decor. înainte de a 
începe examinarea propriu-zisă, 
secretara era întrebată despre 
fiecare tînăr cum se achită de 
datoriile sale de utecist. iar ea 
îl caracteriza pe scurt : dacă e 
activ sau nu, dacă organizația 
se poate bizui pe el. ce ar aș
tepta din partea Iui pe viitor 
etc. Totul semăna cu o probă, 
dacă nu eliminatorie, în orice 
caz demnă de luat în seamă în 
balanța aprecierilor.

După aceea, atunci cînd i-am 
întrebat noi, tinerii înșiși au a- 
preciat, la rîndul lor. proce
deul : „Ni se pare că era nor
mal s-o găsim și pe secretara 
noastră în comisie. Odată ce 
problema trecerii la o altă ca
tegorie ne interesează în primul 
rînd pe noi, tinerii, prezența ej 
în astfel de împrejurări este o 
necesitate".

Intr-adevăr, participarea se
cretarului U.T.C. la toate pro
blemele producției devine ast
fel o chestiune de prestigiu nu 
numai pentru el, ci pentru în
treaga organizație.

>

ZILELE FILMULUI ROMANESC
FRAȚII (4 MAI) APA CA UN BIVOL NEGRU (s m«d FACEREA LUMII (6 madSERATA (3 MAI)

Scenariul și regia : MALVINA Scenariul: NICOLAE ȚIC, C-TIN Realizatori: ANDREI CATALIN
URȘIANU. BORDEIANU. BALEANU, PETRE BOKOR, STERE GU-

Imaginea : NICOLAE GIRARDI. Regia : MIRCEA MOLDOVAN, GICA LEA, ROXANA PANA, DAN PITA,

GHEORGHE. MIRCEA VEROIU, YOUSSOUFF
Tn completare scurt metrajul : AIDABY, IOSIF DEMIAN, DINU

Imaginea : DINU TĂNASE. TANASEDUPĂ ZECE ANI Tn completare scurt metrajul :
Tn completare scurt metrajul :

Scenariul: VIRGIL CALOTESCU. TREPTE BALADA PENTRU CEI CAZUȚI

Regia : EUGENIA GUȚU. Scenariul și regia : OCTAV IONIȚĂ. Regia : POMPILIU GTLMEANU.
Imaginea : CAROL KOVACS. Imaginea : PETRE GHEORGHE. Imaginea : MILIUTIN OBRADOVICI.

Scenariul : EUGEN BARBU.

Regia : GHEORGHE VITANIDIS.

Imaginea : OVIDIU GOLOGAN.

Tn completare scurt metrajul :

INTÎLNIRE CU VECHII MEI PRIETENI

Scenariul și regia : MIREL ILIEȘU.

Imaginea : DORU SEGALL, MIHAIL 
NARTI.
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L iniile de forță ale politicii parti
dului, definite de întregul an
samblu al programului construc
ției socialiste, de înfăptuirile ai 
căror martori sîntem și de roa
dele cărora ne bucurăm, sînt

eforturile ample, îndreptate spre dezvolta
rea neîntreruptă, multilaterală a întregii țări, 
spre afirmarea pe trepte tot mai înalte a 
economiei naționale ca bază a progresului 
și prosperității. Dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată, mereu ascendentă a economiei, 
presupune nu numai asigurarea unor pro
porții juste între diferitele sale ramuri șî 
subramuri, ci și o repartizare rațională în 
teritoriu a forțelor de producție. Asigurarea 
unei astfel de repartizări reprezintă una din 
coordonatele majore ale politicii economice 
a partidului și statului, satisfacerea cu egală, 
exigență a ambelor criterii reprezentând, în> 
acest caz, o ilustrare dintre cele mai grăi
toare a concepțiilor profund științifice ale 
partidului în aomeniul conducerii procese
lor economice. Stabilirea judicioasă a obiec
tivelor industriale în teritoriu este desigur un 
criteriu primordial economic, el asigurîr.d 
condiții pentru valorificarea, pentru integra
rea activă în circuitul productiv al resurselor 
materiale și umane existente în fiecare zonă, 
în fiecare unitate administrativ-teritorială.

Tn același timp, acest act reprezintă o op
țiune cu implicații social-politice ample, im
plantarea industriei declanșind în teritoriul 
care i se circumscrie un vast și profund 
proces social-politic. De aceea amplasarea 
teritorială echilibrată a forțelor de produc
ție în procesul consecvent de industrializare 
a țării înseamnă, în politica partidului, pre
ocuparea și efortul constant de înlăturare 
treptată a disproporțiilor moștenite din tre
cut în nivelul de dezvoltare economică și 
social-cuiturală a diferitelor județe și, une
ori, a diferitelor zone în cadrul aceluiași 
județ.

Asa cum arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU !a Plenara C.C. al P.C.R. din 
februarie 1971 „amplasarea teritorială judi
cioasă a diferitelor activități industriale, dez
voltarea forțelor de producție în toate zo
nele țării merg tocmai în direcția creării 
condițiilor pentru ridicarea tuturor localită
ților, a tuturor comunelor la un nivel supe
rior de civilizație materială și spirituală". 
Iar edificarea socialismului și comunismu
lui presuoune tocmai ridicarea la o viață 
nouă, înfloritoare, a tuturor localităților, 
presupune că fiecare să se poată ilustra 
independent în toate domeniile existenței 
sociale. Preocuparea pentru ridicarea trep
tată a tuturor localităților la un înalt nivel

de dezvoltare economică și socială s-a aflat 
continuu în prevederile politicii partidului și 
ea este ilustrată de dirijarea cu precădere ( 
a mijloacelor financiare către zonele țării 
aflate, comparativ cu altele, în urmă. Dar 
această orientare și-a dovedit valențe su
perioare îndeosebi după Congresul al IX-lea, 
cînd amplul proces de perfecționare a con
ducerii și planificării economiei, de îmbună
tățire a organizării administrativ-teritoriale 
a înscris criterii profund științifice în dez
voltarea potențialului productiv al tuturor 
zonelor țării. Elementul hotărîtor al progra
mului social al partidului, de creștere a gra
dului accesibilității tuturor oamenilor de la 
orașe și sate la civilizație pe multiple pla
nuri, de modificare a unei întregi configu
rații social-profesionale a devenit spiritul 
de egală înflorire a tuturor județelor țării 
prin care se asigură participarea în mod de
mocratic a întregii națiuni ia făurirea pro
priului destin. Dind întregului popor posi
bilitatea de a beneficia de superioritatea 
orînduirii socialiste armonioasa dezvoltare a 
tuturor județelor, constituie temeinicia egali
tății tuturor cetățenilor țării, indiferent de 
naționalitate, de satul, comuna, orașul în 
care trăiesc.

Desigur, în acest cadru cu largi implicații 
pentru realizarea unor noi progrese, argu-

1

mentele demonstrației pot fi numeroase. Cel 
în măsură să opereze cu cifre și statistici 
economice are la îndemînă instrumente co
respunzătoare. Datele' lor arată, în perioada 
ultimului cincinal, față de cel precedent, 
aproape o dublare a numărului județelor cu 
producție industrială anuală de peste patru 
miliarde lei și o scădere, în același inter
val, la aproape o treime a acelor cu volume 

î de producții pînă la două miliarde lei, o 
creștere de la 6 la IT a județelor cu peste 
o sută de salariat! la mia de locuitori, mo
dificări însemnate în proporția județelor si
tuate, cu cîțiva ani în urmă, la un nivel 
mai scăzut de dezvoltare și care înregistrau, 
la sfîrșitul cincinalului trecut, ritmuri mai 
mari pînă la dublu față de media întregii 
țări. Nu sînt însă acestea singurele dovezi. 
La fel de numeroase, cele referitoare la 
viața oamenilor din centrele intrate nu de 
muit în circuitul industrial, beneficiare directe 
ale restructurărilor aduse de repartizarea 
judicioasă a obiectivelor de investiții în te
ritoriu, ridicarea nivelului de viață prin 
creșterea veniturilor, prin îmbunătățirea con
dițiilor de locuit, a dotărilor social-culturale 
și tehnico-edilitare, se constituie în mărturii 
convinqătoare ale semnificațiilor orientării 
politicii economice a partidului. La acestea 
au apelat, astăzi, reporterii.
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Destine noi 
în Cîmpia Română

Străbatem la mijloc de aprilie 
Cîmpia Română pe toata întin
derea ei ?i holdele nesfîrșite, 
puternic înverzite prevestesc bel
șugul. In jurnalul de bord al 
mașinii, în carnetele noastre de 
reporteri rămăseseră însemnate 
orașele în care potrivit itinera- 
riului stabilit, ne-ani propus să 
poposim : Filiași. Băilești, Balș, 
Caracal, Slatina. Slobozia și Gă
iești — localități din această 
parte a tării pe care trecutul 
cincinal le-a înscris cu majuscu
le în circuitul industrial al pa
triei.

Regiune în trecut exclusiv a- 
gricolă, ou o agricultură înapo
iată, rudimentară, Cîmpia Ro
mână a cunoscut și ea în anii 
socialismului și, îndeosebi în ul
timii cinci ani — potrivit ace
luiași principiu al politicii P.C.R. 
de dezvoltare echilibrată și ar
monioasă a tuturor județelor 
țării — o puternică infuzie a 
celor mai diferite ramuri ale in
dustriei. In județul (Jt. la Balș 
s-a construit Fabrica de osii și 
boghiuri si Uzina de reparat 
mașini și utilaje agricole; la 
Slatina s-a extins Uzina de a- 
luminiu, care pînă în 1975 își 
va dubla capacitatea și a intrat 
în producție Uzina de prelucra
re a aluminiului și Fabrica de 
produse cărbunoase; la Caracal, 
Fabrica de conserve cu o capa
citate de 60 000 tone anual ; în 
județul Dolj, la Filiași și Băi
lești, Fabrica de armături, o u- 
nitate de industrializare a lemnu
lui, Fabrica de aparataj electric, 
un mare complex porcin; în ju
dețul Dîmbovița, la Găiești, Fa
brica de frigidere și Uzina de 
piese de schimb și reparații u- 
tilaje pentru industria chimică; 
în județul Ialomița, la Slobozia, 
Fabrica de produse lactate si Fi
latura de bumbac, și se află în 
construcție una dintre cele mai 
impunătoare combinate chimice 
de îngrășăminte azotoase din 
țară. întreaga această ‘infuzie, a- 
ceastă penetrație a industriei 
deschide alte orizonturi, determi
nă altă evoluție pe plan mate
rial și spiritual al locurilor și oa
menilor lor.

Care sînt însă datele ilustrati
ve ale acestei realități ? în anii 
cincinalului încheiat s-au con
struit la sate 11 911 case noi. 33

băi comunale, 119 brutării, s-au 
electrificat alte 339 sate. Țăra
nii din județul Olt dispun în 
prezent de 5 579 televizoare, 
5 442 radioreceptoare, 2 000 de 
frigidere — grăitoare și certe 
semne ale civilizației socialiste, 
ale bunăstării și optimismului. 
Ele sînt deopotrivă o noutate 
revelatoare și în județul Teleor
man, în orașul Alexandria, pen
tru a reveni aici unde ou ani în 
urmă, ca și în celelalte orașe a- 
mintite pe acest traseu, întrea
ga „industrie" se reducea la cî- 
teva ateliere de manufactură. In 
perioada cincinalului, peisajul o- 
rașului s-a îmbogățit cu două 
importante unități industriale : 
Întreprinderea de aparataj și ac
cesorii pentru industria con
strucțiilor — unică de acest fel 
în țară — și Complexul de pre
lucrare a legumelor și fructelor.

— Dar pentru dv. personal 
ce a însemnat cincinalul trecut, 
cum se răsfrîng asupra vieții 
dv. personale, a familiei dv., 
toate aceste realizări la nive
lul orașului Alexandria, a ju
dețului Teleorman în ansamblu 
— l-am întrebat pe tovarășul 
Dumitru Xedelcu, maistru pe 
șantierul de construcții al unui 
viitor obiectiv industrial al Ale
xandriei : ,, , ,/

— Mi-am construit o casă cu 
patru odăi, am trei copii — 
unul e student, altul e la școa
la de maiștri, iar cel mai mic e 
la liceu. Locuiesc la țară, am 
televizor, aparat de radio, ara
gaz cu 4 ochiuri, mașină de spă
lat rufe, frigider, sînt abonat la 
„Scînteia", „Contemporanul", re
vistele „Lumea" și „Magazin is
toric". Ce să vă mai spun ?

Am notat multe asemenea răs
punsuri pe itinerariul străbătut 
în Cîmpia Română — una din
tre cele mai tinere zone indus
triale ale țării pentru că radica
lele transformări economice au 
atras după sine radicale trans
formări, așa cum spunea interlo
cutorul nostru din județul Olt, 
în viața și destinele fiecărei lo
calități, a fiecărui locuitor.

piese de schimb, accesorii di
verse, să ne execute lucrări 
de construcții, să-și dubleze, 
prin noi, cifrele de afaceri, să 
realizeze venituri cu reper
cusiuni directe asupra ciștigu- 
rilor medii lunare ale angaja- 
ților lor. Pe de altă parte, s-au 
ivit posibilități certe pentru 
încheierea unor înțelegeri zde 
amploare între noi și produ
cătorii din bazinul legumicol 
limitrof, fiindcă prelucrăm 
50 000 tone de legume anual, 
adică tot atitea oferte garan
tate pentru extinderea sectoa
relor specializate ale între
prinderilor agricole de stat și 
ale cooperativelor din zonă 
pînă la Slobozia și pînă la 
Dilga. Modernizarea continuă 
a fabricii, extinderea capaci
tăților ei productive prin in
troducerea unor linii de pre
parare a conservelor de carne

tiplică perspectivele viitoare 
ale acestei prezențe.

Statistica cunoaște propriile 
sale interpretări ale acestei 
multiplicări de perspectivă — 
procente în plus la volumul a- 
provizionărilor, procente în 
plus la cel al desfacerilor de 
mărfuri, diagrame suitoare ale 
veniturilor realizate. Dar, 
pentru oameni, calculele eco
nomice globale se transcriu în 
scene de viață trăită în tihnă, 
în cheia propriului aparta
ment, într-o seară petrecută la 
restaurant, în cîte o excursie 
la iarbă verde. Aceeași sta
tistică și aceleași scene la Fe
tești, ca și în celelalte orașe, 
înșirate de-a lungul Dunării, 
de la Turnu-Severin încoace, 
la Calafat, la Corabia, la Zim- 
nicea, la Oltenița, la Călărași 
unde locul fabricii de legume 
și fructe de aici il ține

cări te impresionează mai mult?
— Să iau un exemplu. Pe plat

forma industrială la care mă re
feream lucrează aproape 2 000 de 
tineri, români și maghiari, în ma
joritate covîrșitoare din satele în
vecinate ale orașului. Au învățat 
și s_au adaptat extrem de repe
de în industrie, pentru că tinerii 
noștri sînt extrem de dotați și de 
receptivi la înnoirile și transfor
mările în care este angajată țara. 
Iată, așadar, ideea la care mă 
gîndeam : cele trei unități indus
triale din orașul nostru au schim
bat în numai 2;—3 ani destinele 
a 2 000 de tineri.

Și continuînd parcă gîndul, i- 
deea interlocutorului nostru din 
Tg. Secuiesc, cîteva ore mai tîr- 
ziu, în Miercurea Ciuc, directo
rul modernei fabrici de confecții, 
ne spunea la rindul său :

Intr-adevăr, în perioada anilor 
1966—1970 industrializarea jude
țului Harghita a cunoscut un 
ritm dintre cele mai dinamice. 
Fabrica de tricotaje Miercuiea 
Ciuc, Fabrica de ață Odorheiul 
Secuiesc, deschiderea noilor ori
zonturi și linii de flotații la Com
binatul minier „Harghita" pre
cum și noul hotel turistic, noul 
spital, palatul de „ghiață", cine
mascopul „Transilvania", cele 
4 669 apartamente în blocuri sînt 
numai o parte a obiectivelor in
dustriale și social-culturale înfăp
tuite în cincinal și care includ de 
fapt aceste localități pentru pri
ma dată între orașele industriale.

— Pentru dv., pentru colecti
vitatea tinerilor din această nouă 
și modernă unitate a industriei 
noastre ușoare, am întrebat-o pe 
MOLNAR ILONKA de la Fabri
ca de ată din Odorheiul Secu-

Zona industrială a Sloboziei. In fotografie Combinatul de în
grășăminte azotoase.

Odorheiul Secuiesc, al fabricii de 
mobilă și al celei de țesături teh
nice și stofă de mobilă Gheor- 
ghieni, șantierul filaturii din Cris- 
turul Secuiesc, semnele relevante 
ale adîncirii procesului de indu

strializare, cu toate implicațiile 
sale, de continuare dinamică, la 
alți parametri a ceea ce s-a în
ceput pentru a urca spre Bistri- 
ța-Năsăud și mai departe spre ți
nuturile Oașului.

UN NIVEL SUPERIOR
Oameni si locuri isi

■> i

redescoperă vocația

DE CIVILIZAȚIE 
MATERIALĂ

Șl SPIRITUALĂ

Pentru statistică, 
bilanțuri — pentru noi, 
infuzie de vitalitate

iată ce înseamnă pentru viața 

oamenilor politica partidului 
de repartizare teritorială 

a forțelor de producție
La Fetești, acceleratul o- 

prește trei minute și, vreme 
de ani de zile, pentru nenumă- 
rați călători, Feteștiul a însem
nat, în acele trei minute, pro
misiunea unui gustos pateu cu 
brînză. Atîta tot. Singura sa 
rațiune, singura explicație a 
existenței sale în calea timpu
lui și a oamenilor care vor
beau despre el părea să fie 
doar acest modest divertis
ment culinar. Așadar, am 
coborît la Fetești.

De la gară ți se deschide în 
față strada Călărașilor. Sînt în 
construcție blocuri de locuințe 
la parterul cărora noi magazine 
vor completa rețeaua comer
cială existentă, într-un efort 
de sistematizare cu efecte încă 
de pe acu r. ușor de întrezărit. 
Prin vitrinele mari ale unită
ților de desfacere și consum 
poți urmări siluetele acelora 
care cumpără alimente, con
fecții, încălțăminte, covoare, 
ustensile electrocasnice, cărți. 
Școlile generale, liceul cu in
ternat. policlinica perfect do
tată și încadrată cu personalul 
medical care-i trebuie, zona 
de agrement în plină amena
jare desfășurată pe laturile 
viitorului stadion cu 15.000 de 
locuri dau orașului profilul 
unei așezări vii care se pri
menește ca în așteptarea unei 
sărbători. Dar sărbătorile lui 
sînt în fiecare zi. Voicu CI- 
IIODARU, vicepreședinte al 
Consiliului Popular ne punea 
în posesia cîtorva date sinte
tice cu ajutorul cărora repre
zentarea vieții curente a celor 
aproape 30 000 de locuitori ai 
orașului, după aproximații cu 
vreo 10 mii mai mulți de la ul
timul recensămînt și pînă 
acum, cîștigă amănuntele unei 
vivacități continue.

Îmbunătățirea condițiilor de 
locuit un standard de viață 
care permite populației, în 
creștere, cheltuieli de la un an 
la altul sporite, un transfer 
de masă al orașului dintr-o

jumătate a sa într-alta. defi
nind abandonuri în modul de 
viață tradițional, mentalități 
care confirmă transformări 
de structură psihică ale oa
menilor de toate vîrstele, iată 
detalii pe care nu le poate sus
ține doar scurgerea abstractă 
a timpului. Și ele nici nu se 
susțin astfel, argumentul si
gur și palpabil al apariției lor 
extrăgîndu-și substanța din 
procesul industrializării care 
n-a ocolit nici Feteștiul. O- 
biectivul de maximă impor
tanță pentru configurația ac
tuală a orașului îl constituie 
Fabrica de conserve de legu
me și fructe, cu ale cărei pro
duse ne întîlnim la tot pasul 
fără să ne punem prea multe 
întrebări de vreme ce ne dau 
satisfacția unei calități apre
ciabile. Dar pentru cei de aici, 
ea a însemnat și gustul unei 
altfel de vieți ; și nu înțele
gem prin „cși de aici" peri
metru restrîns al vecinătăților 
de cîteva sute de metri. Ingi
nerul Traian ILIESCU, direc
torul fabricii, era în sensul a- 
cesta cît se poate de explicit, 
așa îneît îl vom cita.

— Borcea, Bărăganul, Jegă- 
lia, Unirea, Făcăieni, Bordu- 
șani, Platonești, iată, ne măr
turisea el, doar cîteva din a- 
șezările, în afara Feteștiului, 
desigur, pentru locuitorii căro
ra fabrica nu se rezumă doar 
la o simplă etichetă, pentru că 
mulți dintre ei fac parte din 
rindul salariaților noștri, al că
ror număr se ridică, în lunile 
de vîrf, la peste 2 500. Mulți 
dintre ei s-au calificat aici, au 
devenit mecanici de întreține
re, preparatori de conserve, 
sterilizatori. Alții au fost tri
miși pe cheltuiala fabricii la 
școli profesionale. Prezența 
unității noastre industriale a 
însemnat prilejul unor con
tracte ferme pentru toate cele
lalte întreprinderi mărunte 
din urbe, de importanță loca
lă, care au ajuns să ne livreze

pentru valorificarea materiei 
prime pusă la dispoziție de 
complexul porcin de 100 000 
de capete situat la marginea 
orașului, alte amenajări în 
curs de realizare, o seră, o 
fermă legumicolă proprie, mul-

altă fabrică, sau un șantier, 
sau o uzină, sau un combinat 
de îngrășăminte chimice, sau 
o întreprindere de prefabri
cate. Dar cu același rol econo
mic și cu aceleași consecințe 
sociale.

Dinamism, echitate, 
perspective

Mi-am amintit o discuție de 
acum trei ani cu un vechi prie
ten din partea locului, muncito
rul Csortân Lajos.

— Pentru moment — spunea 
el atunci — nu ne mai putem 
mîndri cu curățenia și îngrijirea 
orășelului nostru ; basculantele, 
buldozerele, tractoarele i-au cam 
dat peste cap aceste atribute, dar 
revino și ai să vezi viitoarea față 
a orașului.

Am revenit și l-am reîntîlnitpe 
Lajos — azi maistru tratamen- 
tist la Fabrica de șuruburi :

— Orașul strălucește din nou, 
i-am reamintit discuția de atunci.

— Și la propriu și la figurat — 
ne completează el. Din cele 1,8 
miliarde lei — investițiile cinci
nalului în județul nostru — cea 
mai mare parte i-a revenit Tg. Se
cuiesc. Am construit aici trei uni- 
năți industriale, puternice și mo
derne : Fabrica de șuruburi, Fa
brica de amidon și Fabrica de 
confecții, care au produs schim
bări structurale pe aceste melea
guri.

— Care dintre aceste modifi-

— In august 1966 am avut 
bucuria să-l primim ca oaspete 
al orașului nostru pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ne amintim 
cuvintele rostite atunci de către 
secretarul general al partidului, 
la mitingul ce a avut loc : „In 
cadru] politicii de dezvoltare a 
forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, în acest cincinal 
se vor amplasa noi întreprinderi 
industriale în raioanele mai slab 
dezvoltate cum sînt Ciuc și O- 
dorhei; aceasta va contribui la 
ridicarea economică și social-cul- 
turală a raioanelor respective, Ia 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că și de viață ale populației de 
aici". Ceea ce spunea atunci to
varășul Ceaușescu, astăzi poate 
vedea fiecare dintre noi înfăptuit 
în realitate. Iată, deci, după pă
rerea mea, semnificația esențială: 
între cuvîntul partidului, și fapte
le sale, între planurile și acțiunile 
inspirate de partid există întot
deauna o deplină și indisolubilă 
unitate, logică și .clarviziune, în
drăzneală și. certitudine^

iese, ce semnificație are puter
nica dezvoltare industrială a o~ 
rașului, a județului dv. ?

— Crearea unor noi locuri de 
muncă a implicat nevoia unor 
noi profesiuni la care am aderat, 
se înțelege, în primul rînd tine
retul. Acest cadru economic, so
cial și cultural i-a apropiat pe ti
neri — români și maghiari, i-a 
pus în fața unor sarcini comune, 
în fața unor opțiuni comune, i-a 
atras într-o ambianță de viață și 
muncă comună, factori care con
tribuie în mod obiectiv, la întă
rirea frăției dintre români, ma
ghiari și alte naționalități, la spo
rirea contribuției noastre comune 
la îndeplinirea tuturor sarcinilor.

Lăsăm în urma noastră, pe 
meleagurile Harghitei un peisaj 
al transformărilor și înnoirilor, 
dar și un peisaj al devenirii și al 
înWdinirilor viitoare: șantierul 
filaturii de - lînă din Miercurea 
Ciuc, al filaturii de bumbac din

Imagine exterioară a modernei Fabrici de zahăr din Buzău.

„Regiune prea puțin cu
noscută la granița extrem-nor- 
dică a neamului românesc", 
cum o denumea Mihail Sado- 
veanu, această parte a țării — 
meleagurile sătmărene — se 
impusese totuși în atenția tim
pului prin trista faimă a să
răciei și bolilor. Statisticile 
postbelice consemnau aici, în 
Țara Oașului, cel mai ridicat 
procent de analfabeți și cel 
mai scăzut nivel de• vișță. Mo
nografiile -satelor- -și ^orașelor 
n-au reținut în decursul zeci
lor de ani nici cel mai neîn
semnat efort al guvernelor 
burghezo-moșierești pentru 
dezvoltarea, pentru emanci
parea socială și economică în 
acest colț îndepărtat de țară.

Sîntem la Negrești, inima 
Oașului. A fost declarat oraș 
cu puțini ani în urmă. Prima
rul său ne înfățișează dimen
siunile sale în cifre riguroase, 
ne vorbește cu convingere des
pre perspectivele sale deschise 
de actualul cincinal.

— Atragerea Negreștiului în 
circuitul industrial — ne spu
ne dinsul — prin construirea 
modernei întreprinderi cțe in
dustrializare a inului și a cîne- 
pei, a întreprinderii „O- 
șana“, a cooperativei mește
șugărești „Prestarea", pornind 
de la premisa valorificării re
surselor materiale și umane, 
de la premisa ridicării stan
dardului de viață al oșenilor. 
Și anii cincinalului recent în
cheiat au fost și pentru noi, 
pe acest plan, deosebit de fe
cunzi.

Dintre cei 26 de medici, 4 
farmaciști, 96 cadre medii 
sanitare, 32 ingineri și eco
nomiști și alți intelectuali cu 
studii superioare sau medii 
aproape în totalitate tineri, 
mai mult de jumătate provin 
din partea locului, de acolo 
de unde cu numai 25—30 
de ani în urmă statisticile 
consemnau cel mai mare pro
cent de analfabeți din țară. 
Aceasta înseamnă că apari
ția industriei a cauzat modi
ficări profunde în viața în
tregii colectivități a acestui 
oraș, a creat climatul ideal 
al afirmării umane și inte
lectuale ale locuitorilor, a 
declanșat aviditatea tinere
tului pentru învățătură și 
muncă. pentru integrarea 
plenară în eforturile eroice 
ale întregului popor, a atras 
o zonă pînă nu de mult din
tre cele mai înapoiate eco
nomic la nivelul de dezvol
tare, condiții și civilizație ale 
celorlalte orașe și județe ale 
țării.

Asemănător pînă la con
fuzie, prin sărăcia ei de altă
dată, prin densitatea prezen
tului ne-o oferă biografia ce
lorlalte două orașe din zona 
nord-vestică a țării — Zalău 
și Bistrița-Năsăud, spre care 
ne stabiliserăm traseul, 
punctate și ele pe harta econo
mică contemporană a patriei 
ca centre industriale înflori
toare, ca centre ale civiliza
ției moderne și a devenirilor 
spectaculoase. Numai în ora
șul Bistrița au fost puse în 
producție în perioada 
1966-1970 o fabrică de pro
duse lactate, un complex 
pentru însilozarea legumelor 
și fructelor, o autobază, o 
fabrică de perii de sîrmă, o 
turnătorie de fontă. Județul 
Bistrița-Năsăud a beneficiat 
de 1 138 000 000 lei investiții, 
materializate. în afara unită
ților amintite/ în alte între
prinderi industriale din alte 
localități ale județului, în nu
meroase obiective social-cul
turale.

— Pe temeiul acestei dez
voltări multilaterale — ne 
spunea învățătoarea Eca- 
terina Helmuth — se ci-

mentează egaltiatea na
țională, ne bucurăm deo
potrivă români, germani, 
maghiari, nu numai de ace
leași drepturi constituționale 
dar și de aceleași condiții 
materiale. Ca o reală expre
sie a aplicării în viață a 
acestor principii ale politicii 
Partidullui Comunist Român, 
în prezent, în județul nostru 
funcționează un număr de 58 
de unități școlare cu limba 
de predare maternă, ger
mană sau maghiară. La fle
care 1 000 de locuitori revin ■. 
200 de elevi și studenți.

In centrul orașului văzu- 
serăm o machetă care polariza 
atenția unanimă a trecători
lor. Era vorba despre noile 
obiective industriale ale Bis
triței prevăzute pentru acest 
cincinal : complexul de pre
lucrarea lemnului, fabrica de 
textile nețesute, uzina de 
utilaje pentru industria ma
terialelor de construcții și 
refractare, fabrica de sticlă
rie de menaj și o fabrică de 
produse ceramice.

— Pentru orașul Zalău, 
pentru județul Sălaj și el 
înainte dintre cele mai slab 
dezvoltate ce a însemnat ul
timul cincinal încheiat ?

— însăși nașterea lui — ne 
răspunde tovarășul Nicolae 
Negrea, prim-secretar al Co
mitetului județean al U.T.C. 
și nu mă refer în primul 
rînd la nașterea sa adminis
trativă. deși este bine știut 
că îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritorială a ță
rii a fost determinată și de 
unele neajunsuri, prin crearea 
județelor a devenit cu putință, 
conturarea foarte exactă a ’ 
nevoilor fiecărui județ în 
parte, a devenit cu putință. 
valorificarea integrală a re- * 
zervelor umane și materiale ‘ 
de pe întreg cuprinsul 
țării — ci la industria sa > 
care a făcut primii pași în 
acești ani.

Interlocutorul nostru se . 
referea de fapt la cele cîteva ; 
unități construite aici ca: : 
întreprinderea de produse 
ceramice pentru construcții, . 
fabrica de robineți metalici * 
și armături, congelatorul de ? 
unt-Simleul Silvaniei etc.

_— Ați putea sintetiza în ■ 
cîteva date semnificațiile ■ 
acestor transformări econo- ■ 
mice, implicațiile lor în ac- î 
tivitatea, viața și viitorul ti- J 
nerilor județului Sălaj ? •-

— Desigur, ele se impun 
de fapt și se deduc în con- • 
textul general al acestor' 
transformări. Să amintesc »i 
însă că numai în ultimii'' 
cinci ani — ne declară to
varășul prim-secretar — s-au 
construit 42 de școli: noi cu» 
342 săli de clasă, că au fost' 
necesare înființarea unui 
liceu pedagogic, un institut? 
o școală profesională, pentru; 
că apariția industriei a de- • 
terminat nevoia de cadre, *• 
nevoia deprofesii.de învăță- ' 
tori, un liceu industrial, noi I 
pentru județul nostru. Dar în 
același timp și în interde- ? 
pendență de aceste nevoi, in- . 
dustrializarea a creat noi po
sibilități de muncă și de ca
lificare pentru masa de ti- ț 
neri, a creat posibilitatea • 
dezvoltării lor pe alte coor- ' 
donate, le-a deschis noi ori
zonturi. spre alte exigente 
de viață — spre exigențele 
afirmării și împlinirii, a for- ' 
mării lor multilaterale, ca 
oameni ai contemporaneității 
socialiste.

Pagină realizată de 
ROMULUS LAL 

și MIRCEA TACCIU

deprofesii.de
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DRAMATURGIEI ORIGINALE Scenă din spectacolul „Casa festivităților" de Kânyadi Sandor, interpretat de secția maghiară a 
Teatrului de Nord din Satu Mare

Clipa bilanțului se apropie. 
Astă seară cortina va coborî 
asupra ultimului spectacol din 
cele 31 prezentate în cadrul a- 
cestei bogate faze finale a „Zi
lelor dramaturgiei orginiale". 
Mîine juriul își va rosti sen
tința, incununînd eforturi, îm
plinind speranțe ori dezamă
gind, împărțind lauri, stîrnind 
bucurii și firește, necazuri. Deși 
e prematur să pronunțăm jude
căți definitive, unele conside
rații generale- asupra momen
tului actual al dramaturgiei 
noastre, așa cum s-a reflectat 
el în cadrul acestei cuprinză
toare și semnificative treceri in 
revistă, sînt totuși posibile.

Nu e cazul să mai repetăm 
cifrele. Nu de ele -este nevoie 
a tunci ci nd vrem să deslușim 
liniile de esență ale creației. 
Ținem seama și de faptul că 
au lipsit din competiție unele 
nume’ prestigioase ca Aurel Ba- 
ranga. Al. Mirodan, Marin So- 
rescu pentru a nu cita decit 
pe cîțiva. Ora creației nu bate 
pentru toți creatorii în aceeași 
clipă. Cu toate acestea Zilele 
dramaturgiei s-au bucurat de 
o participare largă și variată, 
de la veteranul academician 
Victor Eftimiu la tinărul Paul 
Cornel Chitic, de la experimen
tatul Horia Lovinescu la debu
tantul Radu Bădilă, incluzind și 
citeva nume noi de autori ma
ghiari din țara noastră a căror 
apariție pe scenă nu va rămîne 
desigur un accident singular ; 
mă gîndesc îndeosebi la Kă- 
nyâdi Sândor și Kocsis Istvân.

Ca în orice concurs și festi
val, am asistat și la lucrări 
bune și la lucrări slabe. în 
ciuda exigențelor destul de ri
dicate ale comisiilor de selec
ționare au ajuns pe scena fi
nală lucrări care au stîrnit ne
dumerire. Ce să-i faci, optica 
locală nu rezistă totdeauna la 
confruntările mai largi *în fața 
unei ștachete ridicate. De a- 
ceea sînt bune confruntările.

O primă constatare, care se 
impune chiar la un examen su
mar al pieselor prezentate, este 
aceea a ancorării hotărîte și 
active a dramaturgiei noastre; 
în problematica actualității. 
Chiar atunci cind e vorba de 
evocări ale unor epoci revo
lute, în dramele istorice, chiar 
atunci cînd subiectul ne tri
mite în perioade mai îndepăr
tate ale istoriei societății noas
tre, poziția autorilor este aceea

de comentatori și interpreți de 
azi, ai istoriei de ieri. Fie că 
e vorba de „Săptămîna pati
milor" de Paul Anghel sau de 
„Zodia taurului" de 
Gheorghiu, piese de 
dramatice deosebite, ,
avem de-a face cu adevărate 
dezbateri și comentarii de filo
zofie a istoriei, în care faptul 
istoric exact șl documentul au
tentic slujesc drept argumente 
și puncte de sprijin în ampla 
și profunda demonstrație cu 
privire la destinul poporului 
nostru, la raportul între con
ducător și țară. între soarta 
poporului și condițiile politice 
externe și interne. Genul re
portajului ales de Mihnea Ghe
orghiu pentru evocarea răs
coalei populare conduse de Tu
dor Vladimirescu e doar o con
venție, de fapt, pentru abor
darea unor probleme politice 
de rezonanță contemporană.

Mihnea 
facturi 

desigur.

Eugenia Busuioceanu izbutește, 
în ciuda . unor stîngăcii de con
strucție și chiar a unui sche
matism inevitabil pieselor-flu- 
viu, să aducă în scenă aminti
rea unor momente semnifica
tive din biografia societății 
noastre în plin proces de cer
nere a valorilor și de restruc
turare 
di'tă 
unui 
de mare dramatism și construi- 
ită pe o intrigă mai mult sen
timentală, piesa „Fidelitate" de 
Hajdu Gyozo a dobîndit în pre
lucrarea colectivului Teatrului 
Maghiar din Timișoara largi 
semnificații sociale și caracte
rul unui manifest actual, de 
glorificare a eroilor luptei co
muniste.

Tot o evocare am putea spune 
că reprezintă și piesa lui Eu
gen Barbu „Să nu-ți faci pră
vălie cu scară" în care destră-

moral-politică. Gîn- 
inițial ea o evocare a 
moment istoric-politic

care a atras atît de multe co
lective teatrale și se bucură de 
adeziunea publicului oriunde se 
joacă, datorită profundei ei 
rezonanțe umaniste, bogăției ti
pologice, originalității 
Angrenat în violența 
D. R. Popescu nu a 
tat să restabilească 
echilibrul de tonuri 
corespunzător peisajului social 
actual, urmărind un catharsis 
prin șocul revelațiilor, prin vi
rulența demascării. în „Casa 
sărbătoririlor" scriitorul maghiar 
Ka-nyadi Sandor face un apel 
la responsabilitate în numele 
aceluiași imperativ categoric al 
eticii comuniste, punînd sub 
reflector personaje aparținînd 
unor generații diferite. Bogată 
în sugestii și în comentarii, 
piesa nu-și dezvăluie ușor ținta, 
autorul cochetînd de fapt cu 
mai multe posibilități de inter
pretare. Ideea de responsabilj-

scriiturii, 
atacului, 

mai cău- 
în piesă 

și culori

ACTORII
k

în evocarea unor momente 
istorice mai apropiate de zi
lele noastre, ca de pildă lupta 
partidului în ilegalitate pentru 
pregătirea insurecției armate, 
unii autori au încercat să oco
lească drumurile bătute, dar 
fără prea mare succes. „Epole
ții invizibili" de Teodor Mă- 
nescu și Silvia Andreescu, su
feră de o lipsă de unitate ar
tistică, oscilînd între balada 
populară, melodramă, specta
colul epic și înecînd astfel ide
ea prețioasă pe care își pro
punea s-o demonstreze. în timp 
ce „Patru oameni fără nume" 
de Radu Bădilă nu reușește să 
închege atmosfera de tensiune 
proprie momentului ales, pier- 
zîndu-se în divagații inutile și 
eșuînd într-o lovitură de teatru 
insuficient explicată. Mai coe
rentă. urmărind o narațiune 
limpede a unor destine indi
viduale, „Timp și adevăr" de

MARGARETA BĂRBUȚĂ
marea familiei burgheze e pri
vită sub aspect tragi-comic, în 
timp ce în „înainte de potop" 
de Nagy Istvan, aceeași temă 
capătă accente sumbre frizind 
naturalismul.

Dominantă însă în întregul 
festival a fost tematica de ac
tualitate, orientată îndeosebi 
spre probleme de etică, de 
comportare social-morală. Am 
putea spune că dramaturgia 
noastră actuală exprimă impe
rativul categoric al eticii co
muniste. în numele și în jurul 
căruia se constituie conflictul 
dramatic în modalități artistice 
variate. în numele acestui im
perativ categoric își lansează 
D. R Popescu rechizitoriul la 
adresa lașității, a carierismului 
și egoismului în „Pisica în 
noaptea Anului Nou". piesa

tate și raportul între generații 
rămin însă axa centrală a a- 
cestei lucrări, care oferă unui 
colectiv teatral mari satisfacții.

Raportul 
preocupare 
maturgilor 
dezvoltării ______ ...........
societatea noastră. „Fără casca
dori" de Mircea Radu Iacoban 
încearcă să pună problema in 
dezbatere. într-o 
cam artificială din care 
lipsesc totuși momentele 
tensiune și vorbele de duh. 
Mai aproape de realitate. „Duet" 
de'Andi Andrieș înșiruie poan
te. și săgeți benigne la adresa 
unor inadvertențe din viata 
noastră socială. cbemînd la 
răspundere atît pe tinerii care 
păsesc în viață insuficient pre
gătiți. cît și pe cei care ar 
trebui să-i primească și să-i în
drume. Trei generații ale fa
miliei Arjoca șe intîlnesc în

intre generații e o 
mai generală a dra- 
atenți la dialectica 
relațiilor umane în

compoziție
nu 
de

piesa lui Davidoglu „Ochii 
dragi ai bunicului", disputîn- 
du-și întîietatea în atitudinea 
einstită față de muncă, față de 
viată. E o piesă romantică, nu 
lipsită de oarecare retorism și 
nu destul de sever curățată de 
autor de unele impurități care 
lungesc și tulbură limpezimea 
unor scene. Mai ales dacă, prin 
contrast, Teodor Mazilu ne în
fățișează în „Acești nebuni fă
țarnici" ipostaze ale viciului și 
ipocriziei încarnate într-un fel 
de prototipuri universale.

„Ape și oglinzi" de Paul E- 
verac vizează spre o iposta
ziere filosofică a relațiilor din
tre un comunist și un grup de 
personaje întruchipînd tot atî- 
tea lumi spirituale diferite, 
mentalități, concepții, prejude
căți, deformări ale unor prin
cipii juste. „Și eu am fost în 
Arcadia" de Horia Lovinescu 
aduce în scenă o meditație de
spre viață și moarte, tinzînd 
spre un echilibru senin al po
tentelor vitale ale omului. la- 
tă-ne, așadar, în domeniul me
ditației filosofice, al piesei dez
batere de idei, care așteaptă 
însă noi dezvoltări, noi investi
gații. Ceea ce nu înseamnă că 
piesele de acțiune, cum este 
„Omul care..." nu sînt orieînd 
binevenite. Dimpotrivă. Mai 
ales atunci cind sînt bine scri
se, ca aceasta, și cînd. prin in
termediul unui erou dramatic 
simpatic, pot exprima ideea pre
țioasă a patriotismului sub 
forma superioară a sacrificiu
lui de sine.

Fără îndoială că o atît cțe 
sumară enumerare nu poate 
pretinde nici profunzimea unei 
analize, nici măcar aprecieri de 
valoare. Deocamdată, lăsînd de
oparte și încercările de a crea 
o bază de. spectacol agitatoric 
dintr-un reportaj (Diluviul de 
V. Nicorovici) sau dintr-un 
poem alegoric („Drumul încre
derii" de Paul Cornel Chitic) 
n-am făcut decit o schiță a unor 
viitoare teme de dezbateri asu
pra unor aspecte ale dramatur
giei noastre actuale. Lunga tă
cere asupra acestui subiect nu 
mai^ poate fi iustificată de pu
ținătatea materialului care să 
merite a fi discutat. Dramatur
gia prezentată în cadrul „Zile
lor" ca și aceea jucată în ulti
mii ani și publicată în reviste 
sau în volume editate exprimă 
un moment de maturitate care 
se cere amplu consemnat, ana
lizat, apreciat.

ILINCA 
TOMOROVEANU

1. Incepînd cu Oana din „Apus 
de soare1* și Anca din „Vlaicu 
Vodă" cariera meia teatrală pînă 
în prezent a fost alcătuită din 
multe, foarte multe roluri din 
dramaturgia românească. Am in
terpretat ceea ce se potrivea 
personalității mele actoricești. 
Mi-ar face plăcere să joc un nou 
rol într-o piesă de Horia ftoyi- 
nescu, fiindcă fiecare lucrare a 
lui cuprinde o dezbatere a pro
blematicii specifice omului mo
dern ; de aceea, cred oă H- Eo- 
vjnescu este unul dintre puținii 
autori cu care am reale afinități 
spirituale. Asta nu înseamnă că 
nu apreciez în egală măsură 
teatrul lui Paul Anghel, E. 
Barbu, A. Baranga, D. R. Po
pescu, I. Naghiu.

2. Excluzîncf pe consacrații 
dramaturgiei pe care i-am a- 
mintit, consider că se scrie multă 
literatură dramatică românească 
și destul de bună. Se pare însă 
că. din păcate, problemele gene
rației tinere (etice, profesionale, 
sentimentale), sînt în continuare 
ocolite...
VICTOR ȘTRENGARU

1. Mă simt într-un continuu 
impas, cu fiecare rol nou. Suc
cesul unui actor nu se rezumă 
întotdeauna la rol. Impasul — 
și înțeleg prin acest termen’ un 
impas de conștiință actoricească 
— înseamnă nu numai „teamă" 
de rol, dar „teamă" și 'de scenă, 
de colaboratori, de colectivul în 
care lucrezi. Unica rezolvare 
pntru actor este încredințarea 
spectacolului unui mare regi
zor. Personal nu am curaj să mă 
apropii de un rol decît atunci 
cînd cred cu desăvîrșire în re
gizor. Și în teatru. Doresc un 
colectiv în care să se lucreze de 
dimineața pînă noaptea și. care 
să beneficieze de toate descope
ririle de laborator în meseria 
noastră. Un colectiv în care oa
menii să trăiască într-o mare 
comuniune de creație, Acest lu
cru îl poate realiza numai un 
regizor, și într-un asemenea co
lectiv orice ,rol poate fi lucrat 
cu pasiune;

2. Aș dori să joc în piesa Di
rijorul de D. R. Popescu. O pie
să mai puțin realistă, cu perso
naje metaforice. Prefer perso
najul — simbol, îmi dă senti
mentul unui rol care reprezintă 
o lume, cu mai multe implicații: 
Un rol care presupune un mai 
mare consum de gîndurl și sen
timente

ILLYES KINGA
1. M-am ocupat în ultimii 

cinci ani eu pregătirea recitalu
rilor și monodramelor pe texte

1. Ce personaj din 
dramaturgia originală 
ați dori să interpretați?

2. Ce personaj așteptați 
în viitor de la autorii■ ■

dramatici ?
din versurile autorilor noștri. 
Această preocupare mă mulțu
mește în asemenea măsură, în
cit aproape că nu-mi mai do
resc șă joc și altceva. Dacă mă 
gîndesc la un rol acum nu pot 
să-1 gîndesc decît în virtutea 
datelor despre personaj pe care 
le-am dobîndit prin spectacolul 
„înainte de potop". Paradoxal, 
aici munca mea de creație a fost 
foarte apropiată de ceea ce caut 
de obicei în poezie. Mi se pare 
mult mai important să intuiesc 
stilul regizoral, esența, într-un 
spectacol ; rolul, se poate crea în 
cîteva zile, Transpunerea in 
fapt artistic a unui conținut de 
viață este în schimb dificilă în 
meseria noastră. N-am încercat 
în spectacolul „înainte de po
top" să creăm tipuri — în șe
sul convențional al scenei. Am 
căutat o esență a conflictului, 
astfel îneît fiecare dintre perso
naje și-a permis pe baza dispo
nibilităților sale de a î“J~ 
aceasta esență, un 
Acest rol sînt sigură 
chează în activitatea 
etapă.

Așa că, pînă la un 
de asemenea factură,..

2. Pregătesc în continuare mo
nodrame și recitaluri din versu
rile poeților noștri contempo
rani, români și maghiari. în 
prezent lucrez la un recital pe 
texte de Nicolae Labiș, Nina 
Cassian, Silaghy Domokos, Ka
nyadi Sandor...

ANDA CAROPOL
1. „Și eu am fost în Arcadia" 

este a treia piesă a dramaturgu
lui Horia Lovinescu, în care joc. 
în cariera mea artistică am avut 
norocul să întîlnesc roluri dife
rite ca factură din dramaturgia 
românească. Ele n-au constituit 
pentru mine momente izolate, ci 
experiențe concrete, determinîn- 
du-mă să-mi pun tot atîtea în
trebări asupra existenței, de- 
terminîndu-mă să încerc șă rea
lizez schimbul de gîndurl și sen
timente între două universuri 
diferite, viața și teatrul.

2. Așistăm cu toți în prezent 
la un proces efervescent de 
căutări a unor texte și forme 
spectaculare noi în teatrul ro
mânesc. Nu știu dacă putem 
vorbi de tendințe ; cu siguranță 
însă putem vorbi despre regi
zori care puh în scenă bine și 
despre dramaturgi care scriu 
bine. Actorii sînt cei care poar
tă în scenă sintezele gîndirii ar
tistice ale literaturii dramatice- 
Aș dori roluri nuanțate, cu ac
cente dramatice sau comice mai 
pregnante.
VASILE GHEORGHIU

1. în stagiunea aceasta inter
pretez două roluri pe care le 
voi relua și anul viitor în „Timp

cuprinde 
recitativ, 
că mar- 
mea o
nou rol

și adevăr» de Eugenia .Busuio
ceanu și „Ape și oglinzi" de Paul 
Everac. Sînt roluri pe care din 
punct de vedere artistic nu le 
socotesc încheiate. Deocamdată, 
pentru prezent, nu am timpul 
disponibil să-mi permit să do
resc să joc altceva.

2. Aș fi bucuros ca literatura 
dramatică angajată politic să a- 
bordeze numai imagini adevă
rate și nu lozincarde ale istoriei. 
Aș dori personaje așa cum este 
Timotei, comunistul din piesa lui 
Everac ; intransigent, inteligent, 
Timotei nu elaborează scheme de 
viață. El tace și ascultă, învață 
mult ascultînd — și acționează. 
E-aș putea defini ca fiind co
munistul anului ’71. Aș vrea să 
mai interpretez un rol asemănă
tor, ,,oglindă" fidelă a naturii 
umane, în împrejurări istorice 
concrete.
RODICA TAPALAGA
1. Ultimul personaj recent in

terpretat de mine din dramatur
gia originală românească apar
ține unei piese a lui Teodor 
Mazilu. îmi place cum scriu 
Paul Anghel și Marin Sorescu 
însă partiturile lor, sînt desti
nate cu consecvență numai ac
torilor.

2. Aștept ca dramaturgii să se 
gîndească și la roluri feminine 
de amploare cînd se așează la 
masa de lucru. Chiar dacă a- 
ceasta nu se va întîmpla, aș 
dori să se scrie teatru mai bine. 
Nu pot accepta „dramaturgia 
afiș" subjugată prea mult tema
ticii — și prea puțin artei. Este 
bine că scriitorii nu uită rolul 
educativ pe care îl comportă 
teatrul, dar angrenați în de
monstrarea unei teze să n.u uite 
însăși arta.

ALEXANDRU REPAN
1. Stagiunea viitoare îmi re

zervă în repertoriul Teatrului 
Nottara — rolul lui Cain din 
„Cain și Abel» de Horia Lovi
nescu.

2. Nu este corect și nici nu 
îmi place să propun altora so
luții, de pildă dramaturgilor și 
regizorilor. Pretenția de a se 
seri© „rolul mult dorit al ca
rierei mele" mi se pare exage
rată. Important este să se scrie 
bine. Afluxul spre teatru al 
scriitorilor, interesul pentru pre
zentul vibrant și în continuă 
prefacere poate fi stimulat, cred 
eu, și de noi, actorii, prin pa
siunea șl cinstea profesională cu 
care interpretăm. De data a- 
ceasta afirm fără modestie că 
actorii sînt temelia artei sce
nice : nici un 
dramaturg nu 
de noi.

MEDEEA 
MONICA

regizor și nici un 
se poate dispensa

IONESCU 
SAVULESCU

La încheierea precedentului 
Festival al teatrelor dramatice, 
ziarul observa nivelul de te
meinică profesionalitate demon
strat de cele mai multe din 
sepctacolele prezentate cu acel 
prilej, travaliul serios și apro
fundat, aplicat la realitatea 
profundă a textelor dramatice 
pe care-1 sugera imaginea glo
bală a evenimentului. Era o 
dovadă a stadiului de cultură 
atins de teatrul românesc în 
ansamblul său. Totodată. însă 
ne întrebam dacă absența „di
letantismului" — în înțelesul 
superior al cuvîntului — a în
cercărilor de a prospecta mo
dalități inedite de expresie 
teatrală, de a găsi căi noi de 
implicare a publicului în sem
nificațiile actului scenic. nu 
însemna cumva un simptom de 
rutină prematură, de înțelep
ciune excesivă, de îmbătrînire 
și de uscăciune.

Zilele dramaturgiei originale 
din această primăvară prile
juiesc, sub raportul concluzii
lor formulate atunci, o sumă 
de constatări cu totul îmbucu
rătoare. Mai întîi, este evident 
că mijloacele de expresie uti
lizate în teritoriu] teatrului 
„tradițional" — de 
ideatică, de sondaj psihologic, 
de atmosferă și de culoare — 
s-au diversificat și s-au rafinat, 
dezvăluind un grad de profe
sionalitate și de cultură mai 
înalt. Numeroase texte originale 
— unele din ele cu însușiri 
ceva mai firave la lectură — 
au apărut. în reprezentațiile 
Festivalului, luminate dintr-un 
unghi" favorabil, valorificate în 
chip-superior, adeseori printr-o 
surprinzătoare schimbare de ac
cent sau prin descoperirea unei 
virtualități încă neexplorate. 
„Pisica în noaptea Anului Nou“ 
de D. R. Popescu, montată la 
București de Horea Popescu cu 
o minuțioasă grijă pentru de
taliul psihologic revelator și 
pentru tensiunea dramatică a 
confruntării. a Ț* dobîndit la 
Cluj, în viziunea lui Vlad Mu
gur, o neașteptată transparență 
Teorefîcă. o arfe "Simbolică mai 
cuprinzătoare și mai percu
tantă. La Teatrul Mic, Ion Co- 
jar a izbutit să dea o biogra
fie și identitate spirituală si
luetelor din piesa Eugeniei Bu
suioceanu, „Timp și adevăr", 
transformând un conflict linear, 
de factură melodramatică, în
tr-o înfruntare -sare poartă 
semnul inconfundabil al vieții. 
Tripticul lui Paul Everac „Cine 
ești tu ?“ a primit, în specta
colul constănțean realizat de 
Ion Maximilian, o distincție 
plină de rafinament, un delicat 
echilibru interior și totodată (în 
cazul actului Cafea-ness cu a- 
proximații) un impuls spre zo
nele mai adînci ale naturii 
umane. La Baia Mare, Petre 
Popescu a reconsiderat „Lovi
tura" lui Sergiu Fărcășan cu o 
vizibilă tendință spre expresia 
simbolică, esentializată. despo
vărată de efemeritatea detaliilor. 
La Tîrgu Mureș, regizorul Gh. 
Harag, folosind un text scris de 
Nagv Istvan acum aproape 40 
de ani. a realizat un spectacol 
de irnnresionantă omogenitate, 
apropiind unei sensibilități mo
derne atmosfera vremii. în tot 
ce avea

Sînt. 
exemple 
toare — care nu-și propun de
cît să ilustreze varietatea mo-

dalităților scenice puse în slujba 
pieselor originale, efortul no
bil al artei spectacolului de a 
se subordona textului dramatic 
în ceea ce are el mai valoros 
și mai rezistent.

Cîteva din momentele festi
valului, nu tocmai numeroase, 
dar importante prin ele însele, 
ne-au îngăduit însă să urmă
rim fie și în germene, extraor
dinara tentativă contemporană 
a artei teatrale de a se depăși 
pe sine, de a-și anexa teri
torii de expresie, de a desco
peri — sau de a reinventa — 
legi noi ale sincerității și ale 
emoției. Din acest punct de ve
dere. primejdiile spiritului ru
tinier ni se par definitiv înlă
turate din viața teatrului româ
nesc. Evident, fără o perspec
tivă istorică mai amplă este 
riscant să tragem asemenea 
concluzii, dar îndrăznesc să a- 
firm că efectul înnoitor al 
unor spectacole prospective 
precum „Un vis în noaptea

telectuală, năseîndu-se, în spi
rit brechtian, din înțelegere. 
Mai mult decît la Brecht, însă, 
natura politică a relațiilor u- 
mane devine motor și obiect al 
conflictului. Limbajul specta
colului este, în consecință, tă
ios, detașat, echilibrat, în buna 
linie modernă a teatrului de 
dezbatere politică.

Cu „Diluviul" de Vasile Ni
corovici, regizorul Dan Alec- 
sandrescu și colectivul arădean 
au abordat formula — aproape 
necunoscută la noi — a teatru- 
lui-document însă abia regă
sind pe alocuri ceva din at
mosfera dramatică și trepidantă 
a evenimentului evocat (inun
dațiile din primăvara anului 
trecut) în dorința de a realiza 
o imagine cît mai exactă a e- 
roismului __
cu stihia. Spectacolului i-a lip
sit o însușire fundamentală a 
documentului : noutatea și acu
itatea informației ; așa încit, în 
cele din urmă reprezentația ară
deană nu e tocmai reprezenta
tivă pentru posibilitățile res
pectivei formule. Mai multe 
sugestii ne-a oferit din acest 
punct de vedere, o încercare 
incomparabil mai modestă sub

oamenilor în lupta

teatrului 
dezbatere

mai caracteristic, 
acestea, doar cîteva 
— oarecum întîmplă-

Iheorghe Cozorici în specta
colul „Săptămîna patimilor" 

de Paul Anghel.

SUBSTANȚIALE 
mim
Dl Imwire

SEBASTIAN COSTIN

miezului. dje^vară“,luj Vlad 
Mugur sau .Regele Lear“ al lui 
Radu Penciule6cu (acoperite, 
ambele, de laurii unor impor
tante confruntări internațio
nale) se face din ce în ce mai 
simțit în ansamblul mișcării 
noastre teatrale. Și este recon
fortant să constati că drama
turgia originală începe să de
vină. la rîndul ei. obiectul a- 
cestui fertil proces de revigo
rare scenică.

Unul dintre semnale a 
sunat așa cum se cuvenea 
partea generației tinere, 
tînăr dramaturg și o tînără 
gizoare — r_ I ~
și Cătălina Buzoianu — au 
zențat sub emblema Teatrului 
National „V. Alecsandri" din 
Iași, acel atît de discutat spec
tacol manifest, „Drumul încre
derii". în care semne teatrale 
de diverse extracții, de la su
gestiile de natură folclorică pînă 
£ reminiscențele Vitrinelor 
ROSTA șe adunau într-un sis
tem de o vizibilă coerentă sti
listică. subordonat încercării de 
a stabili un sistem nou. mai 
direct, de comunicare afectivă 
cu spectacolul. Caracterul agi
tatoric al spectacolului se rea
liza astfel într-un chip neme
diat. prin orovocarea reacției 
vii șî spontane de adeziune la 
adevărurile comuniste procla
mate pe scenă.

O altă posibilitate a specta
colului politic a propus-o Vlad 
Mugur în montarea sa craio- 
veana cu „Zodia Taurului" de 
Mihnea Gheorghiu. Aici desti
nul istoric al ponorului român 
și al conducătorilor săi devine 
obiectul unui examen analitic, 
lucid și cuprinzător. Emoția 
dobîndește o factură strict in-

ră- 
din 
Un 

„ _ re-
Paul Cornel Chitic 
2, au pre-

raport interpretativ, prezentată 
tot m aceste zge de trupa a- 
matoare a Teatrului laborator 
al studenților bucureșteni : 
Document 1921 în regia lui Că
tălin Naum după un scenariu 
de Iosif Csallos. Studenții ș-au 
mulțumit să compună un de
sen scenic simplu, pe coordo
natele căruia au juxtapus o 
sumă de documente, de excep
tional interes istoric, privind 
procesul de întemeiere a Parti
dului Comunist Român în con
textul mișcării muncitorești eu
ropene. Nețulburat de artificii 
străine spiritului său, documen- 

a răsunat grav și convin
gător. tn ciuda inabilitătii și a 
rnexperientei celor mai multi 
dintre interpret.

Firește, rîndurile de fată nu 
si-au propus să epuizeze aria 
de sugestii oferită de relația 
scenei cu dramaturgia originală 
Si nici măcar să numească cele 
mai bune spectacole ale festi
valului. Important este că in 
ambele sale direcții fundamen
tale de evoluție teatrul româ
nesc se dovedește din nou un 
organism viu. care-și respectă 
Si-și îmbogățește tradițiile, și 
care este in același timp capa
bil sa asimileze In chip orga
nic orice tentativă substanțială de înnoire.

Pagină realizată de

VIORICA
TĂNÂSESCU

CUM CARACTERIZAȚI MOMENTUL ACTUAL
AL TEATRULUI ROMANESC ?

— ne răspund decanul de vîrstă al dramatur
giei românești, acad. VICTOR EFTIMIU și cel 
mai tînăr autor dramatic, PAUL CORNEL 
CHITIC.

Zilele dramaturgiei ori
ginale prilejuiesc o cuprin
dere selectivă a scrisului 
teatral românesc de la de
canul de vîrstă, maestrul 
Victor Eftimiu, pînă la unul 
dintre cei mai tineri dra
maturgi de azi, Paul Cor
nel Chitic. La antipozi stau 
întemeietorii teatrului mo
dern și continuatorii lor, 
tinerii. încercînd să înche
găm un dialog între repre
zentanții diverselor gene
rații, ne-am adresat mai în
tîi academicianului VIC
TOR EFTIMIU care a avut 
amabilitatea să răspundă 
cîtorva întrebări :

REP. : Sînteți unul din 
ctitorii teatrului românesc 
modern. Cum vedeți mo
mentul actual evidențiat de 
„Zilele dramaturgiei origi
nale" ?

VICTOR EFTIMIU : Pre
tutindeni, străduințe îmbu
curătoare în evoluția dra
maturgiei naționale. Este 
mai ales îmbucurător fap
tul că datorită regimului 
nostru de putere populară 
care ne conduce, am făcut

mari eforturi pentru pro
movarea scrisului original. 
Atît în provincie cît și în 
Capitală, mișcarea cultura
lă și teatrală răzbate din 
plin : trupe de dramă, fi
larmonici, săli de conferin
țe, cămine culturale apar 
în permanență, umplînd de 
imbold pe tinerii de astăzi 
care au preocupări din ce 
în ce mai lăudabile și maf 
fecunde pentru a crea un 
scris tînăr și nou.

Regizori și actori de ta
lent apar în toată țara : do
vadă este și marea lor con
tribuție pe care au adus-o 
în „Zilele dramaturgiei ori
ginale" care a prilejuit re
prezentații strălucite. Rit
mul pe care îl imprimă 
conducerea noastră cultu
rală vieții teatrale e de bun 
augur ; inițiativa nu se va 
opri, credem, aici. Alte 
eforturi, alt elan așteaptă 
pe cei care se vor consacra 
și pe viitor scrisului, scenei, 
interpretării. Noi. care am 
contribuit la pregătirea te
renului pentru această lău
dabilă manifestare sîntem

mulțumiți să vedem că în
cercărilor noastre li s-au a- 
dăugat numeroase altele, 
pe cît de multe pe atît de 
valoroase, mai plăcute.

Urăm deci tuturora, au
tori, directori, regizori, pic
tori de decoruri și costume 
același avint, lucrări dra
matice și spectacole care 
să ridice la rang european 
produsele artei oamenilor 
de teatru. Succes tuturor.

Păstrînd 
urare a i 
Eftimiu, 
PAUL 
cel mai 1 
acestui 
„Marelui 
rii“.

REP. : 
mai noi dramaturgi, ce pă
rere aveți despre momen
tul actual al teatrului ro
mânesc, văzut în acest pri
lej de bilanț al „Zilelor 
dramaturgiei originale" ?

PAUL CORNEL CHITIC: 
Nu pot afirma că mă sa
tisfac în egală măsură tex
tele prezentate. Unele din 
textele jucate pînă acum

în gînd nobila 
maestrului Victor 
ne-am întîlnit cu 

CORNEL CHITIC, 
tînăr dramaturg al 
concurs, autorul 

i drum al încrede-

Ca unul din cei

mie mi se par, ca să spun 
așa, de uz intern. Vizionînd 
spectacolele acestui con
curs am remarcat, de pil
dă, trecerea lui D. R. Po
pescu de la atitudinea cu 
un scop precis (Acești în
geri triști) la un scop fără 
atitudine decis marcată (Pi
sica...) cu toate că acest din 
urmă text, din punct de 
vedere formal, este net su
perior antecedentului, mult 
mai complex, cu un conți
nut divers și nuanțat rela
țional, de aici izvorînd și 
posibilitatea celor două 
montări. Nu toate textele 
au autentică problemati
că însă merită semnalat 
faptul că am trecut cu 
succes de ipocrita situație 
care aducea, printre altele, 
adevărate scuze dramatur
giei care cutează să aducă, 
măcar în iluzie, situația 
dispariției unui personaj.

REP. : Tn ce direcție, ve
deți viitorul : în expansiu
nea regizorală sau în mon
tări textuale ?

PAUL CORNEL CHITIC: 
întrebarea sesizează — pe

depărtarea 
auto- 

zilnic. 
care 
con-

drept cuvînt 
regizorului de textul 
rului — al autorului 
Optez pentru textele 
să permită o fericită 
vergență între ceea ce vrea 

dramaturgul 
să comunice

să comunice 
și cum vrea 
regizorul.

REP. : Cine va ocupa lo
cul întîi în privința publi
cului : tragedia, 
sau amîndouă ?

PAUL CORNEL 
Publicul preferă 
Dar tragedia va învinge în- 
trucit, după părerea mea. 
ei ii aparține putința con
știentizării maxime.

în încheiere vreau să 
precizez în ceea ce privește 
dramaturgia noastră : soli
daritatea trecutului. în con
trapunct cu spirala nova
toare contemporană nu poa
te decît să coexiste pentru 
propășirea ideii de teatru 
românesc.

comedia

CHITIC: 
să rida.

Interviuri consemnate de
TEODOR ȘUGAR
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TELEGRAME CRONICA
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Maies
tății Sale HIROHITO, împăratul Japoniei, următoarea te
legramă :

Sărbătoarea națională a Japoniei, a 70-a aniversare a zilei 
de naștere a Maiestății Voastre, îmi oferă plăcerea de a 
adresa — în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România și al meu personal — felicitări cordiale și cele 
mai bune urări de sănătate Maiestății Voastre și de prospe
ritate poporului japonez.

U. T. C
CUPA ROMÂNIEI'' LA FOTBAL

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
Excelenței Sale domnului KIRTI NIDHI BISTA, prim-minis- 
tru al Nepalului, o telegramă in care se spune :

Cu prilejul numirii Excelenței Voastre în funcția de prim- 
ministru, vă adresez, în numele guvernului român și al meu 
personal, cordiale felicitări, precum și cele mai bune urări de 
succes în activitatea dumneavoastră.

Teri a sosit în Capitală delega
ția U.T.C. condusă de tov. Vio
rel VIZUREANU, adjunct de șef 
de secție la C.C. al U.T.C. care 
a participat la lucrările celui de 
al XVIII-lea Congres al Ligii ti
neretului comunist din Marea 
Britanie.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost de față Gheorghe 
Miron, șef de secție la C.C. al 
U. T. C., și activiști ai C. C. al 
U.T.C.

AGENDĂ

Ieri, Comisia pentru politică 
externă a Marii Adunări Na
ționale s-a întrunit în ședință 
de lucru, sub președinția to
varășului Mihai Dalea, preșe
dintele comisiei.

Din însărcinarea Consiliului 
de Stat, comisia a analizat 
proiectul de Decret pentru a- 
derarea Republicii Socialiste 
România la Tratatul asupra 
Antarcticei, precum și proiec
tul de Decret privind ratifica
rea Convenției consulare din* 
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Austria.

Din partea Ministerului "de 
Externe, cele două documente 
au fost prezentate de tovară
șul Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului. Comisia a avizat 
favorabil proiectele de Decret 
supuse dezbaterii.

La punctul următor al ordi- 
nei de zi, Comisia pentru po
litică externă a M.A.N. a a- 
doptat o declarație privitoare 
la programul de unificare paș
nică a Coreei, adoptat de re
centa sesiune a 
Populare Supreme 
Coreene.

Adunării 
a R.P.D.

Lucrările unor Comisii
permanente

In cadrul actualei sesiuni des
chise a Marii Adunări Naționale 
Comisia economico-financiară, 
Comisia pentru agricultură și 
silvicultură, Comisia pentru con
siliile populare și administrația 
de stat și Comisia juridică ale 
Marii Adunări Naționale, s-au 
întrunit în ședințe de lucru, sub 
președinția tovarășului . Aurel 
Vijoli, președintele Comisiei e- 
conomico-financiare.

Comisiile au examinat și dis
cutat Proiectul de lege privind 
acordarea unor scutiri și re
duceri de impozit pe veniturile 
realizate de gospodăriile agricole 
aparținînd membrilor coopera
tivelor agricole de producție și 
producătorilor agricoli indivi
duali, și Proiectul de lege pri
vind organizarea și dezvoltarea 
activităților industriale, de pre
lucrare a produselor agricole, 
construcții și prestări de servicii, 
în unitățile aparținînd consilii
lor populare, cooperației agri
cole, meșteșugărești și de oon- 
sum, prezentate în fața comisii
lor de tovarășul Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor.

Reunite sub președinția tova
rășului Dumitru Coliu, președin
tele Comisiei pentru agricultură 
și silvicultură, Comisia pentru 
agricultură ri silvicultură, Comi
sia pentru consiliile populare și 
administrația de Ștat și Comi
sia juridică, au analizat și dez
bătut Proiectul de Ifge pentru 
organizarea, administrarea și fo
losirea pajiștilor, loturilor zoo
tehnice si semincere, precum și 
a stațiunilor comunale de montă.

ale M. A. N.
Proiectul de lege a fost înfățișat 
membrilor comisiilor de către 
tovarășul Angelo Miculescu, mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și a- 
pelor.

Comisia pentru consiliile popu
lare și administrația de stat, 
prezidată de tovarășul Dumitru 
Balalia, președintele comisiei, a 
analizat și dezbătut Proiectul de 
lege privind cantinele-restau- 
rant pentru salariați, care a 
fost prezentat de tovarășul Ni- 
colae Bozdog, ministrul comer
țului interior. Proiectul de lege 
a fost examinat, de asemenea, de 
Comisia economico-finanoiară și 
de Comisia juridică.

Comisia pentru agricultură și 
silvicultură, prezidată de tova
rășul Dumitru Coliu, a dezbătut 
rezultatele analizei efectuate de 
comisie, din însărcinarea Consi
liului de Stat, cu privire la 
modul cum Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor, organele a- 
gricole județene și conducerile 
unităților agricole socialiste, au 
organizat în ultimii 2—3 ani, 
exploatarea terenurilor amena
jate pentru irigații.

Deputății și invitații care au 
participat la discuții au subli
niat realizările obținute de nu
meroase unități agricole în ex
ploatarea terenurilor amenajate 
pentru irigații și au făcut obser
vații critice și propuneri, me
nite să contribuie la îmbunătă
țirea activității

(Agerpres)

I

UNICA SURPRIZA:
AVALANȘA

• MIERCURI, 28 APRILIE 
a.c., a avut loc, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, ședința Comi
tetului de conducere al Grupului 
român al Uniunii interparlamen
tare.

Cu acest prilej, deputatul Mi
hail Levente, președintele grupu
lui, a prezentat o dare de sea
mă asupra lucrărilor Sesiunii in
terparlamentare care a avut loc 
la Caracas între 12 și 18 aprilie 
1971.

DECLARAȚIA
COMISIEI PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ A MARII 
NAȚIONALE A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA.......... .......
TURA CU PROGRAMUL DE UNIFICARE PAȘNICĂ A COREEI, 

ADOPTAT DE ADUNAREA POPULARA SUPREMĂ
D. COREENE

ADUNĂRI 
IN LEGÂ-

A R. P.

Opinia publică din România 
luat cunoștință cu viu inte

res de programul privind uni
ficarea pașnică, democratică și 
independentă a Coreei, adop
tat de Adunarea Populară Su-

a

Vizitele delegației Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

ta invitația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, miercuri dimineață a sosit 
la București, într-o vizită ofi
cială, delegația Adunării Popu
lare a Republicii Populare Bul
garia, condusă de acad. prof. 
Sava Ganovski, membru al C.C. 
al P.C.B., președintele Biroului 
Adunării Populare.

Au fost prezenti ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București, Spas 
Gospodov, și membri ai ambasa
dei.

Un grup de pionieri au oferit 
oaspeților flori.

★
La amiază, membrii delegației 

Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, condusă del 
acad. prof. Sava Ganovski, au de— 
pus o coroană de flori la Monu< 
mentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

După-amiază, delegația Adu* 
nării Populare a R.P. Bulgaria, 
condusă de acad. prof. Sava Ga- 
novski, a vizitat Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România.

Membrii delegației au luat cu
noștință de documentele și foto
grafiile care reflectă lupta po
porului român pentru libertate, 
drepturi democratice și progres 
social. La încheierea ei au sem
nat în cartea de aur a Mu
zeului.

★
. Președintele Marii

Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec a oferit 
miercuri un dineu în onoarea de- 
legaței Adunării Populare a Re
publicii Populare Bulgaria, con
dusă de acad, prof Sava Ga
novski.

Adunări

premă a R.P.D. Coreene, în
trunită în cea de a cincea se
siune a celei de a patra legis
laturi.

Comisia pentru po-litică ex
ternă a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste 
România salută și sprijină 
propunerile constructive ale 
R.P.D. Coreene de reunificare 
a Coreei. Realizarea acestor 
propuneri corespunde intere
selor vitale ale poporului co
reean, constituind, în același 
timp, o contribuție la cauza 
securității și păcii în Extre
mul Orient și în întreaga 
lume.

în legătură cu aceasta. Co
misia reafirmă poziția Româ
niei care, în repetate rînduri 
s-a pronunțat cu hotărîre pen
tru retragerea trupelor ame
ricane din Coreea de sud, pen
tru respectarea dreptului po
porului coreean de a decide 
singur asupra destinelor sale, 
fără nici un amestec din a- 
fară, în conformitate cu voin
ța și aspirațiile naționale.

Ferm atașat idealurilor de 
libertate și progres ale popoa
relor, poporul român sublinia
ză și cu acest prilej profunda 
solidaritate cu poporul co
reean, sprijină activ și consec
vent lupta sa împotriva im
perialismului, cauza sa dreap
tă — năzuința de a trăi liber 
și independent, într-o patrie 
unită, democratică și prosperă.

în sferturile „Cupei" surprizele n-au mai avut 
loc. Aflate într-o bună formă sportivă, cunos- 
cîndu-și interesele, divizionarele A le-au ținut 
la respect pe cele din divizia secundă, care „în
drăzniseră" să urce atît de sus în competiție. Ră- 

. mâne, totuși» un fapt remarcabil prezența lor 
numerică egală în această etapă a Cupei, deși în 
multe privințe această prezență a fost mai mult 
formală : înfrîngerile la scoruri severe exprimă 
această realitate. S-au marcat în patru partide 
ÎS goluri, cit într-o etapă de campionat pe care 
o socotim eficace. Dar rezultatele atît de cate
gorice mai exprimă, din păcate, și altceva : dis» 
tanța valorică mare între cele doua divizii. Intre 
învinse se află trei echipe — Crișul, Poli Timi
șoara și Progresul Brăila — care mai direct sau 
mai deghizat au emis sau emit pretenții de pro
movare în A. Prin fotbalul practicat, să ne ierte, 
dar ne-au demonstrat că deocamdată le stă bine 
acolo unde se află. C.F.R. Timișoara, la rîndul 
eh ne-a convins că nu prea se simte bine în 
„înalta societate" și că-i priește mai mult să aș
tepte duminica, să-i aducă în față pe Gaz metan 
Mediaș șau C.S.M. Reșița...

Am urmărit meciul Steaua-Crișul, minat în 
Dealul Spirii, de afișul de ultimă oră al celor 
două echipe. Dar, îmi pare rău, am fost silit 
să asist la un asediu permanent la poarta lui 
Catena, care cu toate cele 5 goluri primite a a- 
părat de nota 10, salvînd miraculos echipa sa. 
de încă cîteva goluri ce păreau iminente. Băieții 
de pe Crișuri, în frunte eu „vedetele" locale, 
Sătmăreanu II. Dărăban, Șchiopu, Neșu etc. și 
cu exdinamovistul Mot — acesta a fost legitimat 
la Crișul (gurile rele spun că în schimbul lui Săt
măreanu II). doar cu 4 ore înainte de începerea 
meciului și el și-a întîlnit coechipierii prima dată 
de abia la cabine — au jucat timorați, o idee tac
tică clară de joc n-am prea văzut, pasele ajun
geau departe de... intenții, decimîndu-și singuri 
forțele, energia, stopările balonului și driblingu-

DE GOLIIPI
rile lor aducînd foarte mult a modă veche. Adău- < 
gînd la aceasta și carențele apărării — greoaie, < 
imobilă, nesigură — avem principalele cauze ale 4 
eșecului care ar fi putut fi și mai dezolant și * 
amar. In aceste condiții steliștii s-au mișcat în < 
voie, degajat, au acționat aproape de fiecare dată 
decisiv spre poartă, Iordănescu, Tătaru, Pantea, < 
Naom, evitînd subtil întâlnirile cu adversarul 4 
prin fente și driblinguri uluitoare, depășind tot 4 
ce le ieșea în cale prin viteză și rafinament < 
tehnic. Bind pe rînd componenții ofensivei ste- < 
liste ne-au oferit adevărate recitaluri de virtuo- < 
zifate în a face balonul să-i asculte, in inițierea 4 
unor acțiuni dinamice, senzaționale, încheiate cu 4 
șuturi năpraznice — un adevărat bombardament 4 
— la poarta lui Catona. Apărarea — care n-a < 
luat gol în șase etape de campionat — a corn- < 
pletat prin jocul ei sigur, imaginea unei evoluții < 
remarcabile care proclamă team-ul militar drept 4 
candidat serios și periculos pe cele două fron- 4 
turi : campionat și cupă. Steaua... strălucește tot * 
mai tare și cei care au avut răbdare să-i aștepte < 
pe Iordănescu, Tătaru. Naom, Ciugarta, Crista- 4 
che, Ștefănescu culeg acum victorii și satisfacții... 4

Iată, așadar, că „Cupa" ' x
marilor surprize, nu ne-a 
decît surpriza... lipsei de

numită și competiția 
oferit în această etapă 
surprize!

V. CABULEA

zilei îin fotbalul eonii-P. S. Marea surpriză a_____________
nental s-a produs la Atena : Panathinaikos a în- < 
vins. în meci revanșă, pe Steaua Roșie Belgrad < 
cu 3—0, califieîndu-se în finala C.C.E. Să fie < 
oare vorba de efectul ionic al campaniei desfă- < 
șurată de actrițele Atenei in ultimele săptămîni < 
pentru stimularea echipei antrenate de celebrul 4 
Pușkaș care, pentru calificare în finală, au pro- < 
mis că vor oferi și organiza pentru jucători < 
week-end-uri inedite în compania lor pe iîlSU- 4 
lele solitare din Marea Egee ? <

DIAGRAMA SFERTURILOR DE
STEAUA — CRIȘUL ORA

DEA 5—0 (2—0).

Militarii bucureșteni au tre
cut la ofensivă încă din pri
mele minute, anunțînd golul 
care avea să vină în chiar 
minutul 8, cînd o combinație 
Iordănescu — Tătaru a făcut 
șah-mat apărarea oaspeților. 
Tot Tătaru a înscris în mi
nutul 42, trimițînd în poartă 
o minge respinsă de Catona 
la un șut al lui Sătmăreanu. 
Dumitriu III (min. 47) a ma
jorat scorul la 3—0, apoi Săt
măreanu l-a urcat la 4—0, iar 
juniorul Aelenei — introdus 
în teren în locul lui Tătaru 
— l-a fixat la 5—0.

DINAMO — PROGRESUb 
BRAIL A 4—1 (3—0).

Deși lipsiți de aportul celor 
mai buni doi jucători ai săi

FINALA

ARIA DE
(Urmare din pag. 1)

lucrurile au mers bine, dacă am 
reușit lună de lună să ne înca
drăm în ritmul stabilit faptul se 
datorește în bună parte și însu
șirii temeinice a celei de a doua 
meserii de către cei 80 de mun
citori <30 la frînă și 50 la partea 
electrică) incluși în cursurile de 
recalificare. Aș vrea să mai fac 
o remarcă. De obicei se consi
deră că secțiile de montaj, prin 
însuși specifioul lor nu pot asi
mila produse noi, „aceste atri
buții revin sectoarelor prelucră
toare". Inginerul Ion Mihai a fost 
de altă părere. în consecință, a 
pus la punct asimilarea a trei 
tipuri de garnituri ce se adu
ceau pînă acum din import. Și 
chiar dacă valoarea fiecărei bu
căți nu este mare, dacă ținem 
seama de numărul lor în com
ponența unui vagon și mai ales 
de faptul că sînt strict necesa
re, sprijinul astfel oferit pro
ducției este concludent.

Inginer ION TEODO* 
RESCU — șeful servi
ciului mecanic-șef

— Trecerea la repararea^ va
goanelor noi făcea necesară re- 
amplasarea ignora din spațiile 
tehnologice. După ce am analizat 
mai atent posibilitățile existente 
am ajuns la concluzia că este 
mai oportun ca în atelierul de 
nichelaj să efectuăm dezvolta
rea celui de tîmplărie. Erau ne
cesare demolări, pavări, diverse 
operații de vopsire. Toate aces
tea în paralel cu continuarea ac
tivității specifice acestui loc de 
muncă. în convorbirea pe care 
am avut-o în preajma începerii 
lucrărilor, primele zile ale lunii 
noiembrie, cu tov. Pîrvu Chiri- 
ță, secretarul comitetului U.T.C. 
pe uzină, am solicitat sprijinul 
tinerilor. A treia zi după între
vedere, la sfîrșitul orelor de pro
gram am fost anunțat că putem 
începe. Ea data de 20 ianuarie 
sporirea de capacitate era un 
lucru împlinit. Altceva însă 
vreau să subliniez în mod spe
cial și anume, realizarea în a- 
ceastă perioadă prin efort pro
priu a trei utilaje de polizat 
geamuri. Concepția ca și con
struirea lor a fost patronată de 
comitetul U.T.C. Cum anume ?

ACȚIUNE
Prin recuperarea materialelor 
obținute de la casarea diverse
lor motoare, prin strîngerea și 
valorificarea resturilor de lami
nate, prin reactivarea diverselor 
părți componente ale transmi- 
siilor vechi. Rețineți vă rog că 
fiecare din aceste trei utilaje 
costă între 20 și 25 de mii lei. 
Rețineți, de asemenea, că odată 
cu intrarea lor în producție s-au 
putut acoperi locurile înguste și 
asigura ritmicitatea necesară. 
Și, în sfîrșit, un ultim exemplu. 
într-0 zi, pe la orele 9 dimi
neața s-a ars un cablu de joasă 
tensiune ce alimenta strungăria. 
Trebuia înlocuit pe o lungime 
de 70 metri. La chemarea Comi
tetului U.T.C. un grup de tineri 
eleotricieni s-au apucat de trea
bă. Rodul muncii lor ? Evitarea 
irosirii a circa 400 000 lei, conti
nuarea fabricației.

Inginer DRAGOȘ EPU- 
RAȘ — șeful serviciului 
mecanic

— Unul din cele mai impor
tante momente în drumul vagoa
nelor noi aduse spre reparare 
în uzină îl constituie verificarea 
acurateții lucrărilor de reme
diere. Pînă în acest an operații
le, mă refer la osii, se făceau 
au ajutorul unor aparate porta
bile. Se creau astfel premizele 
apariției unor erori mici, desi
gur, dar care adunate puteau 
duce la consecințe dintre cele 
mai nefavorabile în timpul cînd 
vagoanele erau în circulație. Se 
impunea găsită o soluție. Tînă- 
rul inginer Dan Toma a propus 
confecționarea, cu mijloace pro
prii a unui stand de măsurat o- 
sii noi. în 15 zile acesta era rea
lizat. Noua instalație, pe lingă 
faptul că reduce la minimum e- 
ventualele erori, oontribuie tot
odată la înjumătățirea timpului 
de staționare a vagoanelor în a- 
ceastă fază.

Sînt doar cîteva puncte de re
ferință dintr-o paletă mai largă 
de preocupări, preocupări ce au 
determinat alături de măsurile 
tehnico-organizatorîce luate de 
comitetul de direcție îndeplini
rea sarcinilor de plan ale pri
mului trimestru, depășirea cu 
succes a dificultăților pe care 
acestea le ridicau în fața colec
tivului de muncă al uzinei bucu- 
reștene.

• ••••••••••••••••UI . . .
77Forță, sănătate; 
armonie fizică*

La catedră: profesorii TIBERIU BAN și DUMITRU HÎTRU 

• EXECUTĂM OARE 
CORECT EXERCIȚIILE?

Sîntem la începutul celei de a 
patra săptămîni de cînd prac
ticăm, în mod metodic, culturis
mul. Deci, avem în „spate" 9 
antrenamente, am trecut de „fe
bra musculară", folosim cîteva 
exerciții de înoălzire și cunoaș
tem 12 exerciții de culturism, a- 
decvate dezvoltării gîtului, mem
brelor superioare, trunchiului și 
picioarelor. Cum decurge execu
ția ? Folosim corect indicațiile? 
Cum trebuie și cum ne corec
tăm eventualele greșeli ? — iată 
oîteva întrebări la care vom răs
punde mai jos. Din numeroasele 
scrisori primite la redacție reie- 
se că unii cursanți nu urmăresc 
cu atenție textul, avînd alături, 
ca ajutor ilustrația. Dacă aveți 
un prieten, frate, vecin, care are 
aceeași preocupare, citiți comen
tați și executați în „gol" cele 
scrise. Dacă sînteți singur, așe- 
zați-vă în fața unei oglinzi șî 
autocorectați-vă mișcările, reci
tind textul și observînd execuția.

VA REAMINTIM 1
• Antrenamentul se face de 

trei ori pe săptămîna.
• Exercițiile se execută 

dinea descrisă în lecție.
• Nu adăugați (chiar 

sînteți în formă!) și nu 
națt nici un exercițiu.

• Executați numărul exact de 
repetări.

• între reprize — o pauza de 
1—2 minute.

• Afară e timp frumos: folo
siți curtea, parcul, livada 
pădurea ca loc de practicare 
culturismului.

EXERCIȚIILE SĂPTĂM1 
Nil A IV-A

în or-

dacă
eîimi-

sau
a

EXERCIȚII DE 
ÎNCĂLZIRE

Aoum, după ce-am terminat 
exercițiile de încălzire, repetăm 
toate exercițiile de culturism din 
lecția a III-a (9, 10, 11, 12) fără 
nici o greutate, liber, spre

mai bună însușire a lor. înche
iem suita de 4—5 rememorări și 
executăm întreg programul de 
culturism din săptămîna a IlI-a. 
Păstrăm aceeași dozare. Urmea
ză o pauză de 2—3 minute. In
spirăm — expirăm, adînc. Ur
mează învățarea noilor exerciții i

EXERCIȚIUL 13
(GîtUL)

CU
a-

Din poziția semiflexiune 
brațele sprijinite pe genunchi 
vînd fixat (de oeăfă) — urmă
riți figura nr. 13 — un căpăstru 
de care am legat ganterele (o 
bară etc.) executăm flexia și ex
tensia capului în față. Dozare 2. 
(8x2 —- 4 kg.) adică două serii 
a opt „curse".

EXERCIȚIUL 14 
(MEMBRELE)

Din poziția stînd cu brațele 
întinse înainte executăm ducerea 
brațelor lateral pînă la refuz a-

(i-am numit pe Dinu și pe 
Dumitrache) care astă-sea(ră 
vor apare din nou în fața co
misiei de disciplină — dina- 
moviștii s-au impus ușor, ad
versarul neridicînd nici un fel 
de probleme de-a lungul par
tidei. Golul de onoare, reali
zat de Turcu (min. 62), este 
mai degrabă urmarea unei 
gafe a portarului Constanti- 
nescu care a scăpat în plasă 
balonul șutat slab de atacan
tul brăilean...

Pentru Dinamo au marcat 
Doru Popescu (min. 11 și 38), 
Radu Nunweiler (min. 21) și 
Moldovan (min. 67).

METALUL BUCUREȘTI — 
C.F.R. TIMIȘOARA 4—0 (2—0) 

Victoria metalurgiștilor nu 
ne surprinde, dar proporția 
scorului depășește orice aștep
tare. Au înscris : Georgescu 
(min. 21), Roman (min. 33), 
Cojocaru (min. 52) și Iancu 
(min. 89).

• •••••

poi revenim la poziția inițială. 
Dozare 2. (10x2 — 4 kg.).

EXERCIȚIUL 15 
(TRUNCHIUL)

Din poziția stînd, picioarele 
alăturate, avem gantera (sau o 
altă greutate, obiect casnio etc.) 
în mîna dreaptă, iar mîna stin
gă, o ținem lipită de trunchi. 
Executăm înclinări laterale de 
trunchi, într-un ritm vioi. Apoi, 
trecem gantera în mîna stîngă. 
In acest fel executăm două se
rii a 10 înclinări, ou 0 ganteră 
de circa 3—4 kg.

EXERCITIUL 16 
(MEMBRELE 

INFERIOARE)

POLITEHNICA TIMIȘOARA
„U- CLUJ 1—3 (1-4).

Gazdele au deschis scorul 
în minutul 16 prin Kun I și 
au crezut în victorie pînă în 
minutul 64, cînd Adam a re
stabilit egalitatea pe tabela 
de marcaj. La 1—1, timișore
nii au căzut din punct de ve
dere moral, permițînd „șepci
lor roșii" să preia complet ini
țiativa și să înscrie încă ’ 
goluri prin D. Mocanu (min- 
59) și... Arnăutu (min. 84 
autogol).

două

D. VI

JOI, 29 APRILIE 1971
Opera Română : LAKME —

ora 19,30; Teatrul de Operetă t 
SOARELE LONDREI — ora 19,30; 
Tealtrul de Comedie ; nicnic — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
PLAY STRINDBERG — ora 20; 
(Sala Studio): PURI CELE IN U- 
RECHE — ora 20; Teatrul Mic : 
CUM SE JEFUIEȘTE O BANCĂ 
— ora 20; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 
19,30; (Calea Victoriei); la gra
dina CĂRĂBUȘ — ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara» (Bd. Ma- - ------ - NE_

Stu-

Pentru început, o ușoară aler* 
gare în aer liber. Apoi se reiau 
exercițiile a (dozare 2 x 12) și b 
(2 x 6). în continuare, folosim 
noile exerciți, după cum ur
mează :

i) din poziția stînd, flexia șî 
extensia oapului cu semirezisten- 
ță, avînd brațele pe creștetul 
capului (2 x 10) apoi trecem 
la rotarea capului în jurul pro
priei axe (spre stînga 3x6 apoi, 
idem, spre dreapta).

j) Din poziția stînd extensia 
alternativă a brațelor, l-a început 
cu amplitudine ușoară, sporind 
pe măsura executării exercițiu
lui. Dozare 2 x 12.

l) Stînd, cu picioarele depăr
tate, aplecări de trunchi spre 
piciorul sting (de 2 ori) revenire 
la poziția normală, apoi apleca
re spre piciorul drept (tot de 2 
ori). în total, se execută 
aplecări spre fiecare picior.

m) Din aceeași 
bază, răsuciri de 
vînd mîinile pe 
cepem spre stînga, 
poziția inițială, apoi 
la dreapta (10x10).

Din poziția culcat pe spate 
ganterele faine fixate de laba pi
ciorului (cureaua se petrece în 
cruce de 2—3 ori peste laba 
piciorului și se încheie — de pre
ferință — cu o cataramă) cu 
mîinile prinse de marginea băn
cii, executăm flexia membrelor 
inferioare în articulația oocso- 
femurală. Se poate executa alter
nativ sau simultan* Dozare 2, 
(8x2—4 kg.).

CU

gheru) : BARBAȚI FARA 
VESTE — ora 19,30; (Sala ___
dio) : SCHIMBUL — ora 20; Tea
trul Giulești : NUNTA LUI FI
GARO ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" : PINOCCHIO — ora 16; 
Studioul I.A.T.C. : CARAGIALE... 
DAR NU TEATRU — ora 20; 
Teatrul Evreiesc de Stat : AC
TUL DE CĂSĂTORIE — ora 
19,30; Teatrul „Țăndărică" (Ca
lea Victoriei) : PETER PAN — 
ora 17; (Str. Academiei) : DE CE 
A FURAT ZMEUL MINGEA — 
ora 17; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
SICILIANA — ora 19,30; Circul 
GlobUS : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19,30. Ansamblul 
„Rapsodia Română" : concert 
DE MUZICĂ, POPULARA ROMA
NEASCĂ X ora 19,30.

FIGURA

FIGURA 14.

FIGURA ÎS, FIGURA T6.

DATA
VIITOARE

poziție 
trunchi 

șolduri, 
revenim 
ne răsucim

• DIN NOU DES
PRE MATERIALELE 
SPORTIVE.
• CUM SE FACE 

DOZAREA ?
• CUM TREBUIE 

SA SE PREGĂTEAS
CĂ FETELE PENTRU 
START ?
• EXERCIȚIILE 

SAPTAMINII A V-A.

JOI, 29 ATRID1H ÎVH. 
PROGRAMUL I
• 18,00 Deschiderea emisiuni. 

Emisiune în limba maghiară. Din 
cuprins : Actualități filmate; Re
cital de poezie — interpretează 
actori de Ia Teatrul maghiar de 
Stat din Cluj » 18,30 La volan — 
emisiune pentru conducătorii 
auto • 18,50 Viața literară • 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru 
cei mici • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 50 de ani în 50 de 
evocări • 20,20 România în lume 
(II). Film documentar de montaj 
în care vor fi evocate cele mai 
prestigioase prezențe culturale 
românești peste hotare • 20,45 
Planeta se grăbește — film docu
mentar de montaj • 21,20 Tele- 
divertisment ’71 cu Mihaela Mi*, 
hal • 22,30 Teleglob : Japonia 
văzută de loan Grigorescu • 
22,50 Telejurnalul de noapte. 
PROGRAMUL II

• 20,00 Film artistic: „Depăși
rea» — o producție a studiourilor 
italiene • 21,45 Reportaj TV. O

bucureșteană : Pasajul
• 22,00 Buletin de știri. 
22,10 Biblioteca pentru

premieră 
subteran 
Sport •

tor de autoturism, continumd 
îl se mal (iadeascl,



A

In intimpinarea 
semicentenarului

Remaniere
guvernamentală 

în Peru

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII COMI
SIEI ECONOMICE A O.N.U. PENTRU 

AMERICA LATINĂ

P. C. R.
în cadrul manifestărilor prile

juite de aniversarea semicentena
rului Partidului Comunist ~ 
mân la Poznan 
conferință consacrată 
I. Mieloioiu, consilier

Ro- 
a avut loc o 

României, 
al Ambâ-

sadei Române din Varșovia, a 
vorbit despre succesele obținute 
de poporul nostru în 
struirea socialismului, sub 
ducerea 
Român.

eon-
_______ , coh-

Partidului Comunist

Lucrările Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva

Președintele Perului, Juan Ve
lasco Alvarado, a procedat 
marți la o remaniere guver
namentală. Oficiul prezidențial 
de presă a anunțat că gu
vernul și-a prezentat în bloc 
demisia pentru a permite for
marea unui nou cabinet, care 
să sprijine programul de măsuri 
social-politice inițiat de- șeful 
statului. Președintele Alvarado a 
acceptat demisiile a numai trei 
dintre membrii vechiului cabi
net, reținînd în continuare în 
guvern pe ceilalți nouă.

SALVADOR ALLENDE 
DESPRE MELE REALITĂȚI

ALE AMERICII LATINE
Președintele Republicii Chile, Salvador Allende, a deschis 

marți lucrările celei de-a 14-a sesiuni a Comisiei economice a 
O.N U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.). La sesiune participă 
reprezentanți ai tuturor țărilor latino-americane, precum și ai 
unor organizații internaționale. Sînt prezenți observatori din 
Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. și alte țări.

DEMONSTRAȚII 
DE MASĂ

GENEVA 28 (Agerpres). — în 
continuarea lucrărilor Comitetu
lui pentru dezarmare de la Ge
neva au luat cuvîntul reprezen
tanții U.R.S.S. și Iugoslaviei, 
care și-au consacrat intervențiile 
problemei interzicerii armelor 
chimice și biologice.

Subliniind valoarea pe care o 
are noua propunere a țărilor so
cialiste pentru progresul tratati
velor în vederea prohibirii tutu
ror mijloacelor de lupta chimice, 
bacteriologice și biologice, dele
gatul sovietic A. Roscih. a arătat 
că încheierea unui acord de in
terzicere a armelor biologice ar 
face posibilă concentrarea efortu
rilor asupra prohibirii armelor 
chimice, în legătură cu care a 
propus purtarea de negocieri în 
paralel cu cele asupra armelor 
biologice.

Reprezentantul Iugoslaviei, Mi- 
lorad Bozinovici, a declarat oă 
guvernul iugoslav, susține inter
zicerea completă a armelor chi
mice și biologice. El a expus 
poziția delegației- sale față de 
problemele interzicerii armelor 
chimice, făcînd unele sugestii și 
propuneri cu privire la prevede
rile concrete ale unui acord în 
acest domeniu. în legătură cu 
problema controlului, delegatul 
Iugoslaviei a propus instituirea 
unui sistem bazat pe mijloace de 
verificare naționale și internațio
nale, care să includă crearea u- 
nui organism internațional. 
Lucrările . Comitetului

Negocierile
sovieto-americane

de la Viena

continuă.

La sediul ambasadei S. U. A. 
, din .Viena s-a desfășurat miercuri 

cea de-a zecea întîlnire din cadrul 
actualei runde a negocierilor so
vieto-americane privind limitarea 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.). 
Următoarea întîlnire a fost stabi-' 
lită pentru vineri, la ambasada 
sovietică.

Tn cuvîntarea inaugurală, pre
ședintele Salvador Allende a 
subliniat „procesul de trezire a 
unei puternice conștiințe revo
luționare care are loc în Ame
rica Latina". Continentul nos
tru, exceptînd Cuba și Chile, se 
află încă în fața unei alegeri 
fundamentale în domeniul eco
nomic ; să continue aceeași ca
le sau sâ creeze condițiile pen
tru construirea unei ordini di
ferite, a. spus vorbitorul. Nu
mai prin schimbări structurale, 
ca reforma agrară, naționaliza
rea bogățiilor și a băncilor, re
forma instituțiilor politice, re
structurarea industrială, se vor 
putea controla și mobiliza pe o 
cale mai bună surplusurile eco
nomice, îndreptîndu-le spre o 
dezvoltare planificată de natură 
să satisfacă nevoile de bază ale 
întregii populații. Numai în a- 
cest fel vom fi în stare să pu
nem capăt stagnării, mizeriei și 
dependenței".

Vorbind despre politica de na
ționalizări- a guvernului Unității 
Populare, președintele a sub
liniat ideoa că : „Progresul po- 
p’Oarelor nu poate fi împiedicat 
prin amenințarea cu forța. Ce
rem, să fim respectați, să ni se 
recunoască dreptul la autode
terminare și să se aplice deplin 
principiul neintervenției. Dem
nitatea națiunilor jiu se măsoa
ră în venitul pe cap de locui
tor".

Președintele Allende a relevat 
că „experiența chiliană, ca și 
aceea a atîtor altor țări, demon
strează marile limite ale struc
turii capitaliste, incapabile să

• satisfacă necesitățile maselor. în 
cazul Americii Latine — a con
tinuat el — această incapacitate 
este amplificată de efectele de
formate ale unui sistem de pro
ducție și schimb care a permis 
exploatarea noastră în modul cel 
mai intolerabil".

AU MARCAT 
„ZIUA OKINAWEI“

Pentru a marca „Ziua Okiria- 
wei‘‘,, miercuri în întreaga. Japo
nie âu avut loc mari demonstra- 

{ ții și manifestații ale forțelor 
progresiste grupate în jurul 
partidelor comunist și socialist 
și al centralei sindicale Sohyo 
După mitingul din parcul Yoygi 
din Tokio, la care au participat 
aproximativ 100 000 de persoa
ne, coloanele de demonstranți 
s-au îndreptat spre piețele Shi
buya, Ebisu și Shinjuku, pentru 
a-și exprima protestul împotriva 
administrării arhipelagului Ryu
kyu • dc către SiU.A. și pentru 
retrocedarea insulelor către Ja
ponia.

TINERETUL LUMII

ecent. în frumoasa 
stațiune Marian
ske Lazne din 
Cehoslovacia, re
prezentanți ai 25 
de organizații de

tineret europene, membre ale 
Federației Mondiale a Tine
retului Democrat (F.M.T.D.), 
s-au intîlnit pentru a face un 
schimb de păreri în legătură 
cu planul de activități al 
F.M.T.D. pentru Europa, re
lațiile dintre F.M.T.D. și 
Consiliul European al Comi
tetelor Naționale de Tineret 
(C.E.N.Y.C.), precum și cu 
privire la participarea 
F.M.T.D. și a organizațiilor 
sale membre la construirea 
unui spital de pediatrie în 
R.D. Vietnam.

Discuțiile s-au purtat pe 
marginea a două rapoarte 
prezentate de Biroul F.MT.D. 
Scoțînd în evidență faptul că 
„pe continentul nostru există 
astăzi condiții favorabile 
destinderii, dezvoltării și co
laborării". raportul prezen
tat de secretarul general al 
F.M.T.D. menționează ca

re
hnsiliului Nordic 
în unele probleme 

internaționale
La Stockholm s-a încheiat 

conferința bianuală a țărilor 
membre ale Consiliului Nor
dic, la care au participat mi
niștrii de externe ar Suediei, 
Danemarcei, Norvegiei, Fin
landei și Islandei.

în comunicatul dat publi
cității la încheierea confe- 
rinței se reafirmă adeziunea 
guvernelor celor ci^ci țări 
nordice față de memorandu
mul, prezentat la 10 mai_1969, 
de guvernul finlandez în le; 
gătură cu convocarea unei 
conferințe în problemele 
securității europene. De ase
menea, în comunicat se sub
liniază necesitatea continuă
rii politicii de destindere. 
Participanții la conferință au 
exprimat, în numele guver
nelor lor, sprijinul față de 
recunoașterea drepturilor le
gitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U. Comunicatul relevă, 
de asemenea, necesitatea so
luționării crizei din Orientul 
Apropiat, pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967. în ceea ce 
privește situația din Indo; 
china, miniștrii de externe ai 
țărilor nordice au subliniat 
că „numai o soluție politică, 
bazată pe dreptul tuturor 
popoarelor la independență, 
poate aduce Indochinei pa
ce, stabilitate și reconstruc
ție".

Rezultatele alegerilor ORIENTUL
APROPIAT

din R. D. Vietnam

• REUNIUNEA de două zile 
a miniștrilor de finanțe din ță
rile Pieței comune, încheiată 
marți la Hamburg, a avut un 
deznodămînt neașteptat. Fran
ța, relevă agenția Reuter, 
și-a surprins partenerii din 
C.E.E. printr-o propunere pri
vind creșterea prețului auru
lui ca o măsură de comba
tere a afluxului de dolari in 
Europa occidentală.

Comisia electorală a R. D. 
Vietnam a dat publicității 
miercuri comunicatul cu pri
vire la rezultatele alegerilor 
pentru cea de-a patra legisla
tură a Adunării Naționale, des
fășurate la 11 aprilie. în comu
nicat se subliniază că la vot 
au participat 98,88 la sută din 
cei înscriși pe listele electorale, 
99,36 la sută- din voturile ex
primate au' fost declarate vala
bile. Cei 420 de deputați în A- 
dunarea Națională au fost aleși 
din rîndul unui număr de 529 de 
candidați. Cei aleși 
între 99,93 și 61, 66

voturile exprimate în circum
scripțiile lor.

Rezultatele satisfăcătoare ale 
alegerilor, scrie comunicatul, 
demonstrează unitatea politică 
și morală a societății, atașa
mentul profund al poporului 
față de socialism, încrederea di
feritelor pături ale populației 
Frontul Patriei din Vietnam, 
conducerea Partidului celor 
muncesc din Vietnam.

„Destinul a făcut ca noi să 
coexistăm în regiune. Să mun
cim, deci„ împreună pentru 
transformarea, o dată pentru 
totdeauna, a acestui pămînt al 
conflictului . într-un pămînt al 
păcii" — a declarat Ahmed Ham-- 
rouche, redactor șef' al publi
cației egiptene „Rose El Yous
sef" ziaristului israelian Nathan 
Yalin-Mor. Interviul, primul a- 
cordat de o personalitate egip
teană unui ziarist israelian, a 
fost reprodus în revista „New 
Outlook", care apare la Tel 
Aviv, relatează agenția France 
Presse.

La Casa de Cultură din 
Helsinki s-a deschis expozi- 

- ția comună de desene ale 
. pionierilor și școlarilor din 
.România și Finlanda. Expo
ziția, care cuprinde aproxi
mativ 200 de lucrări, selec
ționate în urma unui con
curs, este organizată de Aso
ciația, de prietenie Finlanda- 
România și de Uniunea de
mocratică a pionierilor din 
Finlanda.

La vernisaj au fost pre- 
zenți Arvo Alto, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Finlanda, reprezentanți 
ai Ministerului Educației, 
membri ai conducerii Asocia
ției, de prietenie, șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice, 
profesori, ziariști.

au întrunit 
la sută din

Puternic atac

Forțele de rezistență popu
lară din Cămbodgia au .lansat 
miercuri ’ un puternic atac : asu
pra pozițiilor deținute de trupe
le regimului Lon Noi în defi
leul Pich Nil, la 88 kilometri de 
Pnom Penh — relatează cores
pondentul agenției Associated 
Press.

Lupte . între grupurile patrioți- 
lor și efectivele militare inamice 
au fost semnalate,. de aseme
nea, în apropierea localității 
Snoul,

• LA ISLAMABAD a fost 
semnat Programul de schimburi 
culturale și științifice dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Islamică Pakistan pe 
anii 1971—1972.

Programul, care prevede dez
voltarea schimburilor în dome
niile învățămîntului, artei, știin
ței și culturii, a fost semnat de 
M. Magheru, ambasadorul Ro
mâniei în Pakistan, și de Z. A. 
Hashmi, secretar de stat la Mi
nisterul pakistanez al educației.

• Autoritățile columbiene au 
decretat stare de urgență în ora
șele Bogota, Popayan și Cauca, 
îfi urma ciocnirilor dintre stu- 
denți și poliție. Cursurile univer
sitare au fost întrerupte pe o pe
rioadă nedeterminată.

ÎN U.R.S.S. A FOST
LANSAT „COSMOS-409"

în Uniunea Sovietică a fost 
lansat miercuri satelitul artifi
cial al Pămintului „Cosmos— 
409", Ia bordul căruia este in
stalat aparataj științific destinat 
continuării cercetărilor în spa
țiul cosmic — transmite agenția 
TASS.

• CITIND POStUL DE RA
DIO Ankara, agenția France 
PresSe informează că, după de
cretarea. în urmă cu două zile, 
a stării de urgență, la Istanbul 
au fost arestate 75 de persoane, 
printre care și militari.

MANIFESTARE ÎN FRANȚA 
CONSACRATĂ 

CULTURII DE MASA 
ÎN ROMÂNIA

• INSTITUTUL NAȚIONAL 
de educație populară de la 
Marly-lc-Roi — Paris a organi
zat o manifestare consacrată 
culturii de masă în România. 
Au participat peste 100 de di
rectori de case de cultură ale 
tineretului din numeroase re
giuni ale Franței.

• COMITETUL ’ de orga
nizare al Tîrgului internațio
nal de la Hanovra a anunțat 
prezența unor delegații ofi
ciale de specialiști din țări 
socialiste europene. In pri
vința schimburilor economice 
dintre cele două state germa
ne, Carsten Rohwedder, secre
tar de stat la Ministerul Fede
ral al Economiei, a apreciat că, 
în cursul acestui an, ele vor 
putea atinge cifra record de 4,8 
miliarde mărci vest-germane.

JAPONIA:

dincolo de titre
ANDREI ȘTEFAN

O reîntâlnire cu Japonia, la un 
interval de patru ani, îți 
dezvăluie puternicele modi

ficări aJe peisajului economic și 
social din Țara Soarelui Răsare. 
Dezvoltîndu-se într-un ritm ului
tor, Tokio a înghițit continuu 
din zona învecinată ajungînd să 
acopere o suprafață de 2 000 de 
kilometri pătrați, în care se în
ghesuie !) orășele satelit, 25 de 
orășele suburbane, 14 sate și cî- 
teva insule. Deși statisticile men
ționează 12 000 000 de suflete, se 
presupune că în marea zonă me
tropolitană a orașului trăiesc cir
ca 22 milioane de oameni.

Constați cu ușurință procesul 
a,: celerat de îngrămădire a popu
lației pe fiecare metru pătrat o 
dată cu apariția și înmulțirea 
„zgîrie-norilor« care iau locul 
vechilor cartiere din case de 
lemn rezistente la acțiunile seis
mice, dar predispuse incendiilor. 
Și acum ti se amintește că în 
1657, un preot dorind să ardă 
îmbrăcămintea unei fiice care de
cedase a dezlănțuit în Tokio un 
incendiu care a provocat moartea 
a o sută de mii de persoane, 
înainte de a trece la înlăturarea 
căsuțelor de lemn înșirate de-a 
lungul unor străzi înguste. încli
nate, arhitecții și inginerii con
structori japonezi au găsit o so
luție care să asigure rezistența 
clădirilor înalte la eforturile seis
mice într-o țară unde se înregis
trează anual mii de cutremure. 
De altfel, chiar în timpul șede
rii mele în Japonia am fost tre
zit brusc într-o dimineață de 
nendulările hotelului din Tokio, 
fenomen care, trebuia spus, n-a 
constituit nici un eveniment pen
tru localnicii așa de obișnuiți cu

asemenea întîmplări. Japonezii 
rețin însă, ca eveniment tragic 
cutremurul de la i septembrie 
1923 care a distrus 366 000 case și 
s-a soldat cu o sută de mii de 
victime.

Pentru transportul în Tokio și 
în afara capitaleâ, pe lingă ac
tualele trei nivele ale metroului 
se vor mai construi încă două, 
ou speranța că se va rezolva, în 
fine, ceea ce localnicii denumesc 
„infernul transportului". în sub
sol se amenajează centre comer
ciale, în timp ce solul este su
praaglomerat cu numeroase străzi 
supraetajate. Nu-i deloc de mi
rare că în zona Tokio costul te
renului a crescut cu o mie la 
sută în ultimii 15 ani, fiind de 
10—15 ori mai mare decît în res
tul țării. în această concentrare 
formidabilă se construiesc în 
continuare drumuri deoarece, în 
ciuda poluării și a celorlalte as
pecte nocive, japonezii cumpără 
anual milioane de automobile, 
chiar dacă pentru a le parca re
nunță, cu inima strînsă, la por
țiuni din faimoasele lor grădini 
sau improvizează „garaje" peste 
acoperișurile caselor proprii. îm
părtășești îngrijorarea localnici
lor care se întreabă ce se va în
tâmpla în 1985 cînd se prevede 
ca Tokio să aibă 33 000 000 de lo
cuitori.

Schimbări importante se mani
festă nu numai în capitala țării. 
Nu vorbesc despre Osaka, gazda 
ultimei expoziții mondiale, dar 
mă gîndesc de exemplu la Kyoto 
unde în vecinătatea templelor 
seculare, a atelierelor meșteșu
gărești tradiționale au apărut fa
brici ultramoderne. Hiroșima. 
complet reconstruită și dotată

cu o puternică industrie, are as
tăzi aproape o jumătate de mi
lion de locuitori dintre care mai 
puțin de o șesime a trăit noap
tea tragică din august 1945.

Care este sursa acestor modi
ficări petrecute în șirul ar
cuit de insule muntoase în

tinse pe o suprafață reprezentând 
mai puțin de trei cincimi din 
suprafața Franței, dar locujtă de 
peste o sută de milioane de lo
cuitori ? Toate aceste • schimbări 
sînt expresia dezvoltării rapide 
a economiei japoneze în perioada 
postbelică ceea ce i-a făcut pe 
unii economiști să vorbească des
pre „miracolul japonez". într-a- 
devăr, potrivit cifrelor oficiale, 
în anul 1969 producția globală in
dustrială niponă a fost de 3,3 
ori mai mare ca în 1960, în unele 
ramuri creșterea fiind și mai 
mare : de 5,3 ori în industria
construcțiilor de mașini electri
ce și de 3,7 ori la producția de 
oțel. în plus, structura industriei 
a cunoscut o schimbare specta
culoasă, industria grea producînd 
aproape două treimi din întreaga 
producție industrială.

în ceea ce privește participarea 
Japoniei Ia fluxul internațional 
de bunuri materiale, trebuie 
menționat că între 1959—1969 ex
portul de mărfuri a crescut de 
4,6 ori — respectiv o creștere de 
la 3.4 Ia sută la 6,6 la sută din 
totalul exportului lumii capita
liste, în timp ce capitalul investit 
în străinătate a snorit de la 550 
milioane la 1,5 miliarde dolari.

In timpul vizitei am pus nu
meroase întrebări pentru a afla 
cum a reușit Japonia — care a- 
cum un secol nu folosea mașina

recunoașterea, conform drep
tului internațional, a R.D.G., 
desființarea simultană a 
blocurilor militare. lupta 
împotriva fascismului și re
gimurilor dictatoriale din 
Spania, Grecia și Portuga
lia etc. — obiective capabile 
să ralieze, in cadrul a dife
rite acțiuni concrete în fa
voarea păcii și securității, 
ample mișcări de tineret de 
pe continentul nostru. ,

Delegația Federației Tine
retului Comunist din Italia 
(F.G.C.I), vorbind în numele 
și pe baza mandatului organi
zațiilor progresiste de tine
ret din această țară, a pro
pus ca întîlnirea să aibă loc 
la Florența, în luna septem
brie a.c. Această propunere 
a întrunit acordul tuturor 
participanților la reuniunea 
consultativă de la Marianske 
Lazne.

în legătură cu colaborarea 
dintre F.M.T.D. și C.E.N.Y.C., 
atît raportul Biroului F.M.T.D. 
cit și intervențiile participan- 
tilor au scos în evidență ne
cesitatea sprijinirii curentu-

In sprijinul cola

borării tineretului
din Europa

de Mihail Stoica

principală acțiune a Federa
ției în Europa, pentru 1971, 
convocarea unei întîlniri eu
ropene de imasă a tineretu
lui. Obiectivul acestei întîl
niri. urmare a acțiunilor de 
tineret care au avut loc la 
Roma, Snagov, Helsinki și 
MUnchen, trebuie să-1 con
stituie „dezvoltarea unui vast 
curent de opinie în favoarea 
ținerii Conferinței pan-euro- 
pene a statelor, a realizării 
unui sistem de securitate 
colectivă, bazată pe recunoaș
terea frontierelor și statelor 
existente în Europa, pe dez
voltarea largă a cooperării 
în toate domeniile și lichida
rea simultană a pactelor mili
tare".

împărtășind ideea unei ast
fel de acțiuni pe plan euro
pean, participanții s-au re
ferit la necesitatea ca această 
întîlnire să fie larg repre
zentativă, creindu-se condiții 
favorabile pentru participarea 
tuturor organizațiilor de tine
ret interesate, indiferent de 
orientarea lor politică sau de 
afilierea internațională. La 
pregătirea și desfășurarea li
nei asemenea întîlniri trebuie 
să ia parte, conform opinii
lor exprimate de marea ma
joritate a vorbitorilor, toate 
organizațiile de tineret, na
ționale și internaționale, care 
manifestă interes în această 
privință, astfel îneît ea să 
fie rezultatul eforturilor co
mune ale exponenților între
gului tineret de pe continent.

Abordînd problema ordinei 
de zi a viitoarei întîlniri, 
participanții s-au pronunțat 
pentru discutarea unor teme 
ca lupta tineretului pentru 
pace și securitate în Europa, 
pentru dezvoltarea colaboră
rii multilaterale între statele 
europene, recunoașterea fron
tierelor stabilite după cel 
de-al doilea război mondial,

lui de opinie realist din ca
drul C.E.N.Y.C., care se pro
nunță pentru lărgirea coope
rării internaționale între or
ganizații de tineret de dife
rite orientări politice sau afi
lieri internaționale.

Majoritatea vorbitorilor au 
arătat că stabilirea unor 
relații de cooperac cu 
C.E.N.Y.C. nu trebuie privită 
ca un scop în sine, ci ca un 
element favorizant pentru 
dezvoltarea unor asemenea 
legături pe plan național, 
între organjzațiile de tineret 
de diferite afilieri interna
ționale.

Realizînd mandatul trasat 
de cea de-a VlII-a Adunare 
a F.M.T.D., dc la Budapesta, 
o delegație a Biroului a vizi
tat R.D. Vietnam pentru a 
discuta detaliile privind par
ticiparea Federației și a or
ganizațiilor sale membre la 
construirea unui spital de 
pediatrie în această țară. Con
form informațiilor prezen
tate de delegație, acest spi
tal, avînd o capacitate de 
700 paturi, va fi construit la 
circa 50 de km de Hanoi. 
F.M.T.D. și organizațiile sale 
membre urmează să declan
șeze ample campanii de soli
daritate cu lupta poporului 
și tineretului vietnamez, or
ganized diferite acțiuni pen
tru strîngerea sumelor de 
bani și a materialelor nece
sare acestei construcții.

Reuniunea consultativă a 
organizațiilor europene de 
tineret, membre alo F.M.T.D., 
ținută la Marianske Lazne, 
s-a desfășurat într-o atmo
sferă prietenească, de lucru, 
permițînd un larg schimb de 
opinii și informații în legă
tură cu o serie de probleme 
importante care preocupă or
ganizațiile de tineret din
Europa.

• NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM •

cu abur și nu avea o navă o- 
ceanică, o cale ferată, o univer
sitate — să ocupe în prezent în 
lumea capitalistă primul loc Ia 
construcția de nave, tranzistori, 
textile sintetice, mașini de cusut, 
aparate foto și cinema, • locul se
cund la 19 produse prințre Care 
fire de bumbac și Iînă, hîrtie de 
ziar, fontă, aluminiu, posturi de 
televiziune, automobile și locul 
III la produse din petrol, oțel și, 
totodată, să aibă 45 de întreprin
deri, printre primele 200 mari în
treprinderi ale lumii.

Desigur explicațiile sînt multi- 
Île și de o mare complexitate, 
n orice, caz dezvoltarea rapidă a 

economiei japoneze nu . poate fi 
despărțită de rata ridicată a in
vestițiilor (de ordinul 'a 35 la sută) 
și de introducerea masivă a teh
nicii moderne. De altfel, după 
cel de-al doilea război mondial în 
locul făbricuțelor distruse de 
bombardamente s-au construit 
6 600 noi unități dotate cu utilaj 
ultramodern, de mare randajnent. 
De notat că în 1970 numai credi
tele de stat au reprezentat 10 
miliarde dolari,

Rezultatele obținute fn dezvol
tarea Japoniei sînt în strînsă de
pendență cu dualismul economi
ei japoneze în care numai 0,6 la 
sută din totalul întreprinderilor 
au peste 1 000 de muncitori, in 
tâmp ce 90 la sută dintre aces
tea folosesc sub 30 de muncitori, 
grupînd în general membrii a- 
celeiași familii, plătind salarii in
ferioare și apelînd la forme pre- 
capitaliste. Marile trusturi, care 
folosesc un sfert din totalul 
muncitorilor, asigură după ter
minarea școlii un salariu fix re
glementat după aceea în funcție 
de vîrstă si de anii de muncă. 
Nu întâmplător, cadrele de con
ducere începînd de la nivelul fa
bricii sînt promovate după vîrsta 
de 50 de ani. în funcție de veni
turile întreprinderii, la sfîrșitul 
anului, muncitorul poate primi 
gratificați!. în caz că plea
că din întreprindere munci
torul este retrogradat și pri
mește un serviciu inferior — 
tocmai pentru a-1 lega pentru 
totdeauna de întreprindere. Mun
citorii de la întreprinderile mici 
primesc o treime din salariile 
colegilor de la marile întreprin
deri, nu beneficiază de concediu 
gratuit, de pensie și gratificați! 
iar în perioada de criză sînt a-

runcați în brațele șomajului, o 
dată cu falimentul uzinei în care 
lucrează. Pentru a putea să-și a- 
sigure veniturile strict necesare, 
ei Iucrepjză o parte a timpului și 
în agricultură ceea ce și explică 
numărul mare de unități indus
triale mici pe care le întâlnești 
în zona rurală întinsă între To
kio și Osaka. Dezvoltarea rapidă 
a capitalului monopolist a avut 
loc paralel cu reducerea popu
lației ocupate în agricultură care 
a ajuns în 1968 la 18* la sută din 
totalul populației active față de 
44 la sută în 1950 — proces care

în alte țări capitaliste a necesi
tat un secol.' Micile ’ întreprinderi 
sînt subordonate celor mari că
rora trebuie să le livrțze în mod 
obligatoriu Ia timp comenzile 
primite în schimbul unor sume 
mici de bani,, altfel fiind ame
nințate cu faliment. în raportu
rile extrem de avantajoase create 
între întreprinderile . mari și 
mulțimea de făbricuțe și ateliere 
își au o sursă însemnată prețuri
le competitive cu care sînt arun
cate pe piața internațională măr
furile japoneze.

în Japonia sistemul învățămîn-

Vedere din Tokio.

tului de stat funcționează cu 
bune rezultate încă de la înce
putul secolului îneît chiar în 
condițiile caracterelor dificile ale 
scrierii japoneze practic nu e- 
xistă analfabeți, iar procentajul 
celor din producție avînd o pre
gătire medie și superioară este 
mai înalt decît în orice altă țară 
capitalistă. La aceasta trebuie a- 
dăugată disciplina în muncă tu
ni! străini vorbesc despre o „re
ligie a muncii și randamentu
lui"), grija pentru realizarea la 
timp a unor produse de înaltă 
calitate. Ni s-a povestit că admi
nistrația căilor ferate a îndem
nat locuitorii să-și potrivească 
ceasurile după sosirea șl pleca
rea din diferite stații a trenuri
lor „Tokaido". Timp de 15 zile, 
cele 2 239 trenuri au întârziat în 
total 704 minute.

Dar tabloul social trebuie com
pletat cu rubricile unei realități : 
salariile sînt mai scăzute decît 
în alte state capitaliste dezvolta
te în timp ce prețurile au înre
gistrat cel mai înalt ritm de 
creștere din toată lumea capita
listă (7,6 la sută în 1969). în a- 
ceste împrejurări se înțelege și 
mai bine resortul luptelor duse 
de clasă muncitoare japoneză 
pentru creșterea salariilor, redu
cerea impozitelor și a chiriilor, 
pentru o viață mai bună. Sînt 
cunoscute în întreaga lume cam- 
nania de primăvară desfășurată 
în fiecare an de masele munci
toare pentru mărirea salariilor și 
cea de la sfîrșitul anului centru 
obținerea de gratificați!. în a- 
ceeași direcție sînt elocvente re
centele succese obținute de can
didata comuniștilor, socialiștilor 
și altor forțe democratice în re
centele alegeri din Tokio. Osaka, 
Yokohama (principalul port ja
ponez) la care se adaugă cele 
din regiunea Kyoto.

Bineînțeles, pe măsura dezvol
tării economice, Japonia 
este confruntată cu proble

me tot mai complicate și în pri
mul rînd formularea răspunsului 
Ia întrebarea : unde se ya opri 
Japonia ? Economiștii anreciază 
că dacă Japonia va continua să 
conserve același ritm de crește- 

a nroductiei industriale de 12 
la sută va fi tot atît de puter
nică în 1975 cît Franța și R.F. a 
Germaniei Ia un loc, iar în 1988 
va ocupa primul loc în lume la

venitul pe cap de locuitor deși 
acum se găsește pe lgcul 21. Dar 
chiar la actuala dezvoltare țara 
este nevoită să importe întreaga 
cantitate de aluminiu, nichel, u- 
raniu, 99,5 la sută petrol, 84,7 la 
sută fier, 73,4 la sută cupru, 56,3 
la sută plumb etc. La început, 
lipsa în subsol a materiilor pri
me s-a considerat ca un avantaj 
deoarece dispunînd de vase gi
gant Japonia a recurs la im
port și nu s-a legat de exploata
rea unor mine nerentabile, dar
acum economia niponă este prin
să de o „foame de piețe de ma
terii prime". Se exploatează can
tități imense de cărbune, fier, 
cupru, bauxită și petrol din Aus
tralia. Din Malayezia iau drumul 
Japoniei tot minereul de fier 
exportat, jumătate din exportul 
de lemn și o cincime din cel de 
cositor la care se adaugă patru 
cincimi din vînzările de minereu 
de cupru ale Filipinelor. Dar o 
situație asemănătoare are loc în 
Canada, în țări ale Americii La
tine și Africii. Concomitent cu 
îngustarea pieței de materii pri
me, o dată cu dezvoltarea actua
lelor țări exportatoare de mine
reuri, economii japoneză întâm
pină rezistența monopolurilor in
ternaționale sau se lovește de 
măsurile protecționiste luate de 
alte state.

Pe plan național, dezvoltarea 
industriei a dus deja la grave 
probleme de poluare a aerului șl 
a apei, iar oamenii de știință pri
vesc cu teamă considerabila den
sitate a populației pe zona To
kio—Kyoto unde chiar și acum 
este aglomerată o mare parte a 
populației țării. Perspectivele u- 
nei lumi din beton, oțel, sticlă, 
cu apă și aer poluat, cu o hrană 
din produse conservate sau ale 
unei dezvoltări echilibrate care 
să ?jducă tot mai mult în foca
rul atenției omul muncii cu ne
cesitățile și aspirațiile sale — iată 
una din dilemele pe care le-am 
întîlnit la numeroși japonezi.
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