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INGINERUL
IN SECȚIE

PLENARA CONSILIULUI

Recent am asistat la o confe
rință de presă extuem de inte
resantă. Nimic neobișnuit, ar 
spune oricine, doar aceasta îți 
este meseria. De data aceasta 
însă cei intervievați au fost in
ginerii stagiari de Ia Uzina de 
fibre artificiale Săvinești, iar 
cei care au pus întrebările au 
fost studenții anului IV ai Fa
cultății de chimie industrială de 
Ia Institutul politehnic Iași, în 
scurt timp potențiali colegi de
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ȚIFICA
Intr-o discuție cu cîteva 

dintre vîrfurile cercetării 
științifice studențești a fost 
invocat Mark Twain. Un 
om, după obștescu-i sfir- 
șit ia drumul raiului. 
Cum curiozitatea nu-1 pă
răsește nici atunci, iese în
tr-o dimineață la raport și 
cere să i se satisfacă o do
leanță. Omul nostru vroia să 
afle cine a fost pe pămînt 
cel mai mare geniu militar. 
Mai marele sfințișor nu i l-a 
arătat nici pe... nici pe... 
(completați cu cunoștințele 
dv. de istorie militară puncte
le de suspensie) ci pc un ilus
tru... necunoscut : un panto
far. Interzis pentru cîteva 
clipe bune, omul nostru a 
debitat o groază de întrebări 
care mai de care mai erudi
te. Marele sfințișor, impasi
bil la cunoștințele enoriașu
lui său, i-a răspuns (exact) ca 
la catedră : „Da, el era cel 
mai mare geniu militar dar 
n-a avut condiții să se rea
lizeze." Cînd Mark Twain 
scria toate acestea, în lumea 
contemporană lui apăreau 
doar cîteva sute de publica
ții științifice. Astăzi, numă
rul lor trebuie înmulțit cu 
1 G00. în ultimele patru de
cenii (observația îi aparține 
elebrului atomist Robert 

Oppenheimer) omenirea a 
făcut mai multe progrese 
decit în 40 de secole (!) Și 
din cifră în cifră ajungem 
să aflăm că datorăm 99 la 
sută din cunoștințele noas
te unor oameni care trăiesc 
încă.

în condițiile noastre, în 
condițiile unei largi și pro
funde democratizări a învă- 
țămîntului, școala (și școala 
superioară în special) este 
cadru] cel mai larg în care 
practic eșuarea geniului în 
meserii străine vocației lui 
5 fie evitată. Cercul știin

țific studențesc este deja ca-

VARTAN ARACHELIAN DE TIMPUL DE AMORTIZARE
(Continuare în pag. a Tl-a) 

muncă. Tema discuției: Inte
grarea în profesiune și în viață 
a proaspătului absolvent, în con
dițiile specifice uzinei Săvinești 
și municipiului Piatra Neamț, 
întrebările viitorilor specialiști 
s-au referit Ia condițiile de mun
că, la problemele concrete ale 
producției și cercetării din a- 
ccastă importantă întreprindere 
industrială, la condițiile de via
ță, Ia posibilitățile lărgirii ori-1 
zdntului profesional și cultural. 
Experiența tinerilor stagiari a 
arătat că atât uzina — singura 
întreprindere din țară speciali
zată în obținerea firelor de re- 
lon și a melanei — cît și fru
mosul oraș de pe malul Bistri
ței au cu ce „tenta" un proas
păt inginer. înalta tehnicitate a 
producției, intensele solicitări 
ale serviciului de cercetare pe 
linia dezvoltării de viitor a in
stalațiilor, excelentele condiții 
de informare în specialitate — 
centrul de documentare de aici 
este printre cele mai bine do
tate din tară, avînd și legături 
cu celelalte institute și centre 
de documentare tehnică— asi
gură bune posibilități de pro
gres în profesiune. Toți inginerii

ȘTIIN

In parcul Tonola din Capitali.
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@A INVESTIȚIILOR.

și specialiștii uzinei au asigurată 
locuința. Există aici o intensă 
viață culturală.

Desigur, toate acestea nu con
stituie decit premisele unei posi
bile integrări în profesie, care 
poate decurge cu dificultăți mai 
mari sau mai mici, care se poa
te realiza sau nu. De aceea, cu 
ocazia acestei întâlniri, am in
vitat la sediul comitetului U.T.C. 
al uzinei, în jurul magnetofonu
lui, cîțiva tineri specialiști. Su
biectul propus participanților la 
această masă rotundă — ing. 
GH. ȚEPEȘ, tehnolog la instala
ția de dizolvare „Melana 3“, ing. 
VASILE SAVINOIU de la Ser
viciul A.T.M.. ing. MIHAI SE- 
NIUC, de la serviciul mecanic 
șef și ing. CONSTANTIN AM
BROZIE, președintele Consiliu
lui tineret î^ancitoresc al Co
mitetului județean U.T.C. Neamț 
.— a abordat o problemă de in
teres mai larg : CONDIȚIILE 
integrării In profesiu
nea DE INGINER.

Discuție realizată de
PETRE JUNIE

(Continuare în pag, a III-a)

GlND PRODUCȚIA DE JUCĂRII
ESTE TRATATĂ COPILĂREȘTE

„Sint zile — îi mărturisea 
un salariat al cooperativei „Ra
dio Progres" cetățeanului venit 
cu televizorul la reparat — 
cind trebuie să intervin la 10— 
12 aparate. La unele este nevoie 
doar de un simplu reglaj la a- 
cordul fin — lucru pe care l-ar 
putea face orice om. De fapt, 
cu un oarecare volum de cu
noștințe, miilți posesori de a- 
parate electrice de uz casnic 
ar putea remedia singuri defec
țiunile mai simple".

INTROSPECȚII
IN VIAȚA
ȚINERILOR

UNDE VA
INVITA
ORAȘUL ?

— Sîntem printre puținele în
treprinderi miniere care nu reu
șesc să-și acopere necesarul de 
cadre.

— Fără îndoială că permanen
tizarea n-ar putea decît să fa
vorizeze rezultatele în produc
ție. Dar este o chestiune ce nu 
va putea fi rezolvată nici anul 
acesta și nici la anul. Am văzut 
prea multe ca să cred că vom 
ajunge prea devreme în acest 
punct.

Cele două declarații ne-au fost 
făcute încă din primele momente

„De acord — veni răspunsul 
prompt al cetățeanului. Numai, 
că pentru mine este greu să 
mai învăț depanare Ia vîrsta 
aceasta. Dacă n-am făcut-o iu 
copilărie".

Neîmpărtășind In totalitate 
punctul de vedere al celui din 
urmă (se știe doar cîți oameni 
de cele mai diferite vîrste și 
profesii urmează asemenea 
cursuri la universitățile popu
lare) înclinăm totuși să-i dăm 
întrucîtva dreptate. Ne gîndim 

- • Fila eroica în isto- 
I ria poporului român 
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ale sosirii la Moldova Nouă. 
Prima aparține directorului co- 

•mercial. Cealaltă șefului servi
ciului personal. Ambele pornesc 
de la realitatea că în ciuda efor
turilor sale întreprinderea mi
nieră din Moldova Nouă, jude
țul Caraș-Severin are încă de la 
înființare, în continuu, semne 
de întrebare în ceea ce privește 
recrutarea și permanentizarea 
salariaților.

In biroul șefului serviciului 
personal. Pe masă teancuri de 
corespondență din diferite ju
dețe, cereri, referate. Telefonul 
zbîrnîie fără întrerupere aproa
pe. Ușa se deschide des, destul 
de des aducînd în încăpere oa
meni de diferite vîrste. în 1970 
s-au făcut peste 1 600 de anga
jări, de la începutul anului : 266 
muncitori în ianuarie, 214 în fe
bruarie, 190 în martie, 179 în a- 
prilie — iată cifre trecute la a- 
ceeași rubrică : angajări.

— Am venit astăzi de la Brad 
pentru mina Vărad...

— Mîine vă sosesc 75 de oa
meni din Băilești...

Și totuși...
Tovarășul director ne întinde 

o listă : situația la zi a „necesa
rului". Din lunga enumerare a 
posturilor se vede că întreprin
derea are nevoie de un mare 
număr de cadre specializate — 
ingineri, economiști, maiștri, 
tehnicieni. Totodată, apar neocu
pate 111 posturi de mineri și 153 
de ajutori mineri.

Explicația este simplă. Unii se 
angajează, alții semnează foile 
de lichidare. Un du-te-vino care 
macină zilnic timp, bani, nervi. 
Anul trecut au plecat 700 de oa
meni ; anul acesta peste 250.

încercăm o statistică a cauze
lor care sint invocate cel mai a- 
desea în momentul lichidării.

(Continuare în pac. a V-a)

N. UDROIU

IOAN VOICU

(Continuare în pag. a Il-a)

în primul rînd la faptul că in
tr-adevăr copilăria este vîrsta 
marilor acumulări, este perioa
da cînd fiecare vrea să mește
rească singur ceva care să fie 
admirat și să-i aducă laude. Cu 
alte cuvinte, este germenele 
pasiunii și chiar al profesiei de 
mai tîrziu. Dar, pînă a ajunge 
să repari - un televizor, trebuie 
să schimbi siguranța de la ta
bloul electric, să construiești o 
sonerie sau să bobinezi un mo
toraș electric. De unde și cum 
se pot învăța toate acestea ?

NATIONAL AL FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE

Comunist, ministru pentru pro
blemele tineretului, Mihail Bujor 
Sion, președintele Comitetului 
de Radiodifuziune și Televiziune, 
Octavian Paler, redactor șef al 
ziarului „România liberă", Cezar 
Lăzărescu, președintele Uniunii 
Arhitecților din România.

Din Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste nu 
vor mai face parte tovarășii Mir
cea Angelescu, Ion Cotoț, Ilie 
Făsui, Petre Ionescu, Teodor 
Haș și Valeriu Pop, care au pri
mit alte însărcinări.

Plenara a hotărît ca tovarășii 
Florian Dănălache și Vasile Vîl- 
cu, care au făcut parte din Bi
roul Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste ca reprezentanți ai Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România și respectiv Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, să fie eliberați 
din aceste funcții ca urmare a 
trecerii în alte munci.

în continuare plenara a ales 
ca membri ai Biroului Executiv 
al Consiliului Național pe tova
rășii Gheorghe Petrescu, pre
ședintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, și Dan Marțian, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
ministru pentru problemele tine
retului.

în cadrul plenarei au luat cu
vîntul tovarășii: Gheorghe Paloș, 
președintele Consiliului județean 
Gorj al Frontului Unității Socia
liste, Marin Enache, secretarul 
comitetului de partid de la Uzi
nele „23 August", Adalbert Cri-

In ziua 
președinția 
Ceaușescu,

de 26 mai a.c., sub 
tovarășul» Nicolae 

___ y___ , au avut loc lucrările 
plenarei Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Plenara a dezbătut proiectul 
planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe perioada 
1971—1975, apreciind că el co
respunde pe deplin Directivelor 
Congresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român și creează 
toate condițiile pentru valorifi
carea unor noi resurse ale eco
nomiei naționale, pentru conti
nua ridicare a nivelului de trai 
al oamenilor muncii din țara 
noastră, în vederea înfăptuirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Exprimînd adeziunea tuturor 
organizațiilor ce alcătuiesc Fron
tul Unității Socialiste, a întregu
lui nostru popor, plenara a 
aprobat în unanimitate proiectul 
planului cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale care va fi 
supus legiferării Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România.

Plenara a dezbătut și aprobat 
proiectul de lege privind orga
nizarea și funcționarea controlu
lui obștesc, menit să ducă la 
dezvoltarea și perfecționarea a- 
osstei forme de participare a 
maselor populare la conducerea 
societății, la continua adîncire a 
democrației noastre socialiste. 
Plenara a decis să supună acest 
proiect de lege unei largi dezba
teri publice și apoi aprobării Ma
rii Adunări Naționale.

în continuare, plenara a 
aprobat Chemarea Consiliului 
Național al Frontului Uni tatii 
Socialiste adresată tuturor cetă
țenilor Republioii Socialiste Ror_ 
mânia în legătură cu înfăptuirea 
planului cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale.

Ca urmare a modificărilor în 
conducerea unor organizații care 
alcătuiesc Frontul Unității So
cialiste, din Consiliul Național 
vor face parte, ca reprezentanți 
ai organizațiilor respective, tova
rășii Constantin Drăgan, pre
ședintele Consiliului județean 
Brașov al Frontului Unității So- 
oialiste, Andrei Cervencovici, 
președintele Consiliului județean 
Arad al Frontului Unității Socia
liste, Trandafir Cocîrlă, pre
ședintele Consiliului județean 
Caraș-Severin al Frontului Uni
tății Socialiste, Dan Marțian, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului

PREGĂTIREA TEHNICO-PRODUCTIVĂ 
A ELEVILOR

SARCINI MARI
REALIZĂRI MICI

A trecut mai mult de un tri
mestru de la introducerea pregă
tirii tehnico-productive în școlile 
de cultură generală. întrebarea 
care se pune acum : ce se face în 
mod concret în aceste ore ? rea
duce în discuție însăși utilitatea 
lor, modul în care elevii s-au a- 
daptat noului obiect de învăță- 
mînt. Pentru cei peste 3 000 de 
elevi de la liceele teoretice din 
Pitești se pare însă că răspun
sul la o astfel de întrebare este 
ușor de dat: asemenea ore nu 
sînt nici măcar trecute în orarul 
școlii. Explicația pare plauzibilă 
dacă nu încercăm să privim mai 
în profunzime. Se spune : nu 
avem ateliere școlare și întreprin
derile nu vor să ne primească. 
Două posibilități care, se pare, 
sînt excluse din capul locului. 
Ce se întâmplă, însă, în realitate ? 
Nu cumva, rezumîndu-se doar la 
constatarea, comodă de altfel, că 
nu există nimic de făcut, condu
cerea liceelor a ajuns, implicit, la

Giganții industriali 
ai ResițeL

Iată întrebarea la care am în
cercat să găsim răspuns intrînd 
în cîteva magazine.

La „ROMARTA COPIILOR" 
din Capitală ajungem în fața 
vînzătoarei o dată cu Constantin 
Grigorescu din Brăila (!) care 
spera ca măcar aici să găsea
scă pentru băiatul său în vîrstă 
de 10 ani un set de piese ne-

Primire la președintele
Consiliului de Miniștri

Tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, și Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, au primit, 
miercuri după-amiază, pe amba
sadorul Republicii Cuba la 
București, Jesus Barreiro, în le- 

concluzia că și-a făcut datoria ? 
La Liceul „Nicolae Bălcescu" 
exista, cu cîțiva ani în urmă, un 
atelier școlar bine utilat, care și-a 
pierdut, pe parcurs baza mate
rială. în locul lui s-a instalat la
boratorul de fizică. în toamnă, 
cînd s-a introdus pregătirea teh- 
nico-productivă, laboratorului i 
se putea rezerva o sală de clasă 
corespunzătoare. Normal era ca, 
încă de atunci, să se facă mo
dificările necesare. Nici pînă acum 
însă nu s-a întreprins nimic pen
tru amenajarea atelierului, cu 
toate că s-au strîns și unelte de 
către membrii cercurilor tehnico- 
aplicative. Ce spune conducerea 
școlii ? „Așteptăm să se facă re
parații capitale — ne încredin
țează Vasile Morărescu, directo
rul adjunct al liceului — care 
vor începe abia în vară. Pînă 
atunci, elevii vor face vizite în 
întreprinderi".

Pentru elevele Liceului „Zinca 
Golescu" este însă exclusă și po

șan, președintele Consiliului ju
dețean Bistrița-Năsăud al Fron
tului Unității Socialiste, Demeter 
Janos, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Dumitru Bejan, 
președintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, 
Gheorghe Trică, director general 
al Centralei industriale de 
autocamioane și tractoare, Va- 
sile Rus, președintele Consi
liului municipal Tîrgu Mureș 
al Frontului Unității Socia
liste, Ion Roman, directorul 
Institutului de cercetări tehnolo
gice pentru procese specifice în 
industria construcțiilor de ma
șini, Eduard Eisenburger, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană, 
Dumitru Gheorghișan, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
al U.T.C. București, Pethb Ilona, 
președinta Comitetului județean 
ăl femeilor Harghita, Gheorghe 
Oșan, inginer principal la Di
recția generală agricolă a jude
țului Satu Mare, Oliviu Rusu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, vicepreședinte al 
Consiliului Național al ingineri
lor și tehnicienilor, Victoria Va- 
silescu, președinta cooperativei 
„Arta casnică" din orașul Brea
za, județul Prahova, Milan Io- 
vanovici președintele Consiliului 
județean Timiș al oamenilor 
muncii de naționalitate sîrbă, 
Kirâly Carol, președintele Con
siliului județean Covasna al 
Frontului Unității Socialiste.

Tn încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

gătură cu plecarea sa definitivă 
din țara noastră.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, a participat Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

(Agerpres)

sibilitatea înființării unor ateliere 
de croitorie și broderie. Motivul: 
spațiul este insuficient, ca și 
lipsa totală a dotării cu mașini 
de cusut și alte materiale nece
sare.

Așadar, mai rămînea o singură 
posibilitate : apelul la întreprin
derile din oraș pentru ca elevii 
să poată beneficia — prin repar
tizarea lor în loturi mici — de 
aceste ore rezervate instruirii 
practice. Dar și de astă dată 
s-au avansat opinii categorice : 
în ciuda lipsei oricăror condiții 
de instruire practică în școală, 
cadrele didactice s-au interesat Șl 
acum cele două licee sînt patro
nate de cîte o întreprindere din 
oraș. Ciudat, dar am aflat că 
aceeași întreprindere — Combi
natul petrochimic — este „patro
nul" acestoia. La combinat, altă

MIRCEA CRISTEA

(Continuare în pag. a V-a)
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EDILITARE

NOI REGLEMENTĂRI 
ÎN CONSTRUCȚIA A- 
PARTAMENTELOR

Printr-o hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri1 au fost stabilite 
noi reglementări privind con
struirea de locuințe de tip' ur
ban clin fondurile de stat cen
tralizate.

Locuințele de acest gen, care 
vor fi date în folosință înee- 
pind din anul 1972, vor fi di
ferențiate prin număr de came
re, dotare și preț pe trei cate
gorii de confort. Apartamente
le de categoria I se vor realiza 
conform reglementărilor actuale 
cu o reducere de 5 la sută a 
prețurilor plafon. La aparta
mentele de categoriile II și III 
de confort și la garsoniere vor 
fi; aduse mai multe îmbunătățiri. 
Asifel, apartamentele de cate
goria a III-a, cu două, trei si 
patru camere, vor fi prevăzute 
cu spații de depozitare ; căma
ra va fi ventilată. Apartamente
le eu o cameră de categoria 
a III-a vor avea și o bucătă
rie ; suprafața bucătăriilor la 
apartamentele de două și trei 
camere de categoriile a Il-a și 
a III-a va ii mai mare. Tn 
blocurile eu apartamente de ca
tegoria a III-a și garsoniere 
se vor construi camere co
mune pentru uscatul rufelor. 
De asemenea, la apartamen
tele de categoria a IU-a, in 
afara celor de la parter, se 
poate pervedea logie sau bal
con Apartamentele de cate
goria a III-a vor avea o în
căpere sanitară, cu cadă, la
vabou și W.C., precum și 
sp Iilor la bucătărie cu apă 
caldă și rece. Cu încăpere sa
nitară avind duș cu cuvă. la
vabou și W.C. vor fi dotate și 
apartamentele de o cameră și 
garsonierele. D«, asemenea,- toa
te apartamentele vor avea tu- 
bu-Utura pentru radio, televizor 
și telefon.

In hotărîre se precizează că 
pîna la crearea condițiilor ne- 
ce-are pentru construirea locu-. 
ințelor potrivit noilor normati
ve, apartamentele de categoriile 
II, UI și garsonierele, care ur
mează a fi date în folosință în 
anul 1972. pot fi executate și 
potrivit vechilor reglementări.

Prin hotărîre se prevăd mai 
multe înlesniri în ceea ce nri- 
vest° aprobarea documentațiilor 
tehnico-economiee și a grafice
lor de execuție, precum și folo
sirea diferitelor proiecte și a- 
dapiarea lor la condiții specifi
ce in vederea îmbunătățirii con
fortului locuințelor.

mAjifiuRAm
CASA MEMORIĂLĂ
GYARFAȘ JENO

Întinzîndu-și rădăcinile pînă 
în secolul al XVI-lea arboiele
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HELLO DOLLY : rulează la 
Sala Palatului (orele 16,30 ; 20,30).

FACEREA LUMII ; rulează la 
Patria (orele 0; 11.30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Feroviar (orele 9,15; 12; 
15; 17,45; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30, 20,45), Flamu
ra (orele 9; 12; 15; 17,30; 20).

SERATA ; rulează la Central (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Grivița (orele 9,15; 11,30;
15,45; 18,15; 20,30), Popular (orele 
15,30; 13; 20,30).

CRONOMETRUL t rulează la 
Victoria (orele 8.45; 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,15).

BATALIA DE PE NERETVA : 
rulează la Festival (orele 8,45; 
12,15; 15,45; 19,15), Favorit (opele
9; 12,30; 16; 19,30), Excelsior (ore
le 9,30; 13; 16,15; 19,45), Grădina 
Festival (ora 20,30).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA ? rulează Ia Capitol (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gră
dina Capitol (ora 20).

Q FLOARE ȘI DOI. GRĂDI
NARI ; rulează la Luceafărul (o- 
rele 3; 12,30, 16; 19,30), București 
(orele 9; 12,30; 16,30; 20), Gloria
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Aurora 
.(orele 9; 12,30; 18), Modern
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Grădina 
Doina (ora 20), Stadionul Dinamo 
(ora 20), Grădina Modern (ora
20,15),  Grădina Aurora (ora 19,45).

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

PRINTRE COLINELE VERZI î 
rulează Ia Buzești (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzești (ora 20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTE CAI ; 
ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Dacia (orele 8,45—19,15 
în continuare). Giulești (orele 15;
19) .

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20), Grădina Vitan 
(ora 20,15).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Bucegi (ore
le 16; 18,15; 20,30), Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.30),
Grădina Herăstrău (ora 20). Gră
dina Bucegi (ora 20,30), Grădina 
Arta (ora 20,15), Arta (orele 
15,30; 18).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Lumina (o- 
rele 9,15; 11,30 13 45; 16; 18,30;
20,45), Unirea (orele 15,30; 18), Gră
dina Unirea (ora 20,15).

AVENTURILE LUI TOM SAW
YER ; MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9; 12.15; 15.45: 19).

ADIO, GRANADA : rulează la 
Lira (orele 15,30: 18), Grădina
Lira (ora 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30: 17.45; 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Pacea (orele 15.15; 19,15).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Crîngasi (orele 15,30; 18; 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Floreasca (orele 15,30: 18;
20.30) .

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Viitorul (orele 16; 18;
20) .

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Miorița (orele 9; 12.30; 16; 19.30), 
Tomis (orele 9,30: 13; 16,30), Gră
dina Tomis (ora 20,15).

PAN WOLODYJOWSKI : rulea
ză la Moșilor (orele 15,45; 19).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Munca (orele 15,30; 18; 

genealogic al familiei Gyarfaș 
din SE Gheorghe, și-a dobîndit 
de-a lungul anilor, o coroană 
deasă de urmași cu înclinații ar
tistice. La mijlocul secolului al 
XIX-lea se naște spre a străpunge 
mediocritatea la care s-au oprit 
predecesorii, o mlădiță tînără și 
viguroasă, pictorul Gyarfaș Jeno. 
Tineiețea e cea mai frămîntată 
și categorică, cea mai fecundă 
perioadă din viața lui. Primele 
lucrări îndeosebi portrete cu tră
sături nervoase de penel, dezvă
luie un suflet clocotitor, cu o 
voință puternică. Desenele în 
peniță, 11 consacră în fața pro
fesorilor și colegilor săi de la 
Academia de arte frumoase din 
Miinchen.

După ce eutreieiă Germania, 
Austria, Ungaria, în 1882 se 
stabilește definitiv la Sf. Gheor
ghe. Deși neînțeles, atunci, mun
ca îi era singura satisfacție ce 
îi umplea zilele. Astăzi, însă, 
opera sa e apreciată. în memo
ria lui s-a deschis duminică în 
orașul Sf. Gheorghe, în clădirea 
dintre castani și platani, din 
margipea pîrîului Debren, Casa 
memorials „Gyarfaș Jenb“ care 
e, cum spunea fiul pictorului, 
Endre, în vîrstă de 70 de ani, 
dovada cea mai elocventă a pre
țuirii de eățre partid a operelor 
oamenilor de cultură de naționa
litate maghiară,, a artiștilor pe 
care i-a dat secuimea și prin
tre care se înscrie cu cinste nu
mele tatălui său.

MIRCEA BORD A

STUDENT-CLUB
La Casa de cultură a studen

ților din Brașov a avut loc 
deschiderea festivă a Student- 
clubului. Cu acest prilej au fost 
prezentate momente vesele, un 
program de muzică ușoară și 
clasică. Pentru viitor a fost 
pregătită o suită de acțiuni 
inedite, menite să creeze o 
ambianță deosebită pentru pe
trecerea timpului liber al stu
denților în perioada vacanței 
de vară.

A. VELEA

SCHIMB DE EXPE
RIENȚĂ INTRE SOCIE
TĂȚILE CULTURALE ALE 
ELEVILOR

Sîmbătă și duminică, comite
tele județene Dîmbovița și Vît- 
cea ale U.T.C, au organizat un 
fructuos și interesant schimb 
de experiență între. membrii- ce
naclurilor literare ale. societății 
culturale științifice Anton Pann 
din Bm.. Vîlcea și societatea cul
turală Al Vlahuță din Tîrgoviște.

Programul a fost deschis prin
tr-o ședință de lucru ce a avut

20.15) , Progresul (orele 15,30; 18;
20.15) .

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Cosmos (orele 16; 18; 20).

PE COMETA : rulează la Flacă
ra (orele 15.30; 18; 20,15), Laromet 
(orele 15,30; 17,3Q; 19.30).

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la Vitan (orele 15,30 18).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Rahova (ore
le 15; 17,45; 20,30).

JOI, 2T MAI 1971

Teatrul de Operetă ; logod
nicul. din LUNĂ — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le« (Sala Comedia) : FANNY - 
ora 20; (Sala Studio) : TRAVESTI
— ora 20; Teatrul Giulești :
FREDDY — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie : FATA MORGANA — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
PLAY STRINDBERG — ora 20; 
(Sala studio) : POVESTIRI DIN 
PĂDUREA VIENEZĂ — ora 20; 
Studioul I.A.T.C. : COMODIILE
VREMII — ora 20; Teatrul ,,Ioh 
Vasilescu" : REVISTA LA VO
LAN — ora 19,30; Teatrul „Țăn
dărică" (Calea Victoriei) : PETER 
PAN — ora 17; (Str. Academiei) : 
DE CE A FURAT ZMEUL MIN
GEA — ora 17; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) : Băr
bați FĂRĂ NEVESTE — ora 
19,30; (Sala Studio) : SCHIMBUL
— ora 20; Teatrul ,,C. Tănase"
(Calea Victoriei) : SONATUL LU
NII — ora 19,30; (Sala Savoy) : 
MICUL INFERN — ora 19,30: An
samblul „Rapsodia Română" : 
LEGENDA ȘI DOR — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă" : CINCI 
SĂPTAMINI IN BALCON — ora 
16; Circul „Globus" : ARENA
PRIMĂVERII — ora 19,30; A.T.M. 
(La Ateneul Român — Sala Stu
dio) : EDITH PIAFF — ora 20 : 
ATM (La Ateneul Român Sala 
Studio) : LA MUSICA — ora 20.

JOI, 27 MAI 1971
PROGRAMUL I

q 17,30 Deschiderea emisiunii 
• 18,30 Desene de animație ; 
„Piatra și viața" • 18,45 Fotbal : 
Dinamo Moscova — Selecționata 
lumii. Transmisiune directă de 
la Moscova. In pauză ; „1001 de 
seri" — emisiune pentru cei mici 
e> 20.30 Telejurnalul de seară. 
Sport • 21,05 Prim plan : Ing. 
Maria Flucsă, director general al 
Combinatului 2 Bumbac • 21,35 
Planeta se grăbește — film do
cumentar de montaj • 22,10 Te
lejurnalul de noapte • 22,25 Re
citalul sopranei Cornelia Gavri- 
lescu 0 23,00 închiderea emisiu
nii programului I.
PROGRAMUL II

© 20,45 Ateneu — emisiune de » 
actualitate muzicală • 21,15 Bu- 3 
letin de știri • 21,20 Reportaj 
din București. „Această vară a 
Bucureștiului" o 21,40 Film artis
tic : „Fifi înaripatul". Comedie 
cinematografică realizată de re- 
fiizorul Albert lamorisse • 23,00 
nchiderea emisiunii programu- . 

lui 2. a 

loc la Liceul Vasile Roaită din 
Rm. Vîlcea, cu care prilej mem
brii celor două societăți s-au in
format reciproc pentru principa
lele aspecte ale activității lor, 
Și-au împărtășit opinia în legă
tură cu statutul fiecărei societăți. 
Apoi oaspeții dîmbovițeni au vi
zitat expoziția acestui liceu se
micentenar, expoziția de artă 
plastică a elevilor din județul 
Vîlcea deschisă în holul cinema
tografului Unirea, Muzeul jude
țean de istorie, casa memorials 
Anton Pann, parcul Zăvoi și alt.0 
obiective culturâl-turistice, reîn- 
tîlnindu-se seara la reuniunea 
pregătită de colegii lor din Rm. 
Vîlcea.

A doua zi, în parcul Ostrov 
din Călimănești a fost inițiata 
ad-hoc o ședință de cenaclu în 
aer liber la care au fost prezen
tate creații originale. După o 
excursie în defileul Oltului, ele
vii celor două societăți au vizi
tat Muzeul memorial N. Băl- 
cescu, încheind această frumoa
să reuniune cu un moment lite
rar din creații personale.

V RAVESCU

CARTEA 1

„ZILELE CÂRTII PEN
TRU COPII"

Conform unei tradiții statorni
cite de cîțiva ani Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor 
în colaborare cu editura Ion 
Creangă și cu sprijinul comite
telor județene de cultură și artă 
și al centrelor de librării organi
zează în întreaga țară in preaj
ma datei de 1 iunie diverse ac
țiuni de popularizare a cărților 
destinate copiilor. Anul acesta 
„Zilele cărții pentru copii" ur
mează să aibă loc într-o perioa
dă ceva mai mare (1-—20 iunie).

Ce acțiuni se vor desfășura în 
perioada amintită ? întâlniri în
tre scriitori și copii la case ale 
pionierilor, școli sau librării, vi
zite ale elevilor la biblioteci și 
in librării unde vor fi amenaja
te expoziții, vitrine festive; dis
cuții ale redactorilor editurii cu 
elevi, cadre didactice, părinți 
despre diverse probleme legate 
de cartea pentru copii, vizitarea 
unor întreprinderi poligrafice 
unde vor putea vedea pe viu 
diversele faze de producție prin 
care trec cărțile pînă ajung în 
mina cititorilor, etc. Vor fi pre- 
zenți în mijlocul copiilor scrii
tori ca Maria Banuș, Vladimir 
Colin, Victor Tulbure, Tiberiu 
Utan, Stelian Filip, Alecu Po- 
povici, Călin Gruia, Ntcolae 
Tăutu, 'Șerban Nedelcu, Violeta 
Zamfir eseu, Ion Crînguleanu, 
Iuliu Rațiu, Mircea Pop, V. R. 
Ghenceanu, Ilie Tanăsache, Ni- 
colae Damian și alții.

RADU LEVARDA

(Urmare din pag. 1)

druJ specializat al uceniciei 
în acest drum nu mai pu
țin dificil decît cel spre ste
le. Nu numai că la urma 
urmei e un drum de unul 
singur, dar poate — mai 
ales — că drumul acesta 
are tentații nenumărate în 
a forța uși deschise «le 
mult de alții Și asta deja 
ține de condițiile subiective 
cu care ești înconjurat. E 
mare (și sigură !) mina ace
luia care te poartă cu spa
tele spre viitor (deci cu 
fața la ceea ce esențial au 
realizat savanții de dinain
tea ța), pînă cînd te vei pu
tea întoarce (de unul sin
gur) spre acea pistă din- 
tr-un infinit orizont cu care 
să încerci să-ți identifici 
numele? E bogată în trans
figurări geniale paleta pe 
care amesteci, ucenicind.

(Urmare din pag. 1) 
cesare realizării unui aparat de 
radio cu tranzistori. „Caut din 
luna decembrie * *70  și nu reu
șesc să găsesc". „Pentru că — 
veni răspunsul vînzătoarei - 
am avut circa 300 de bucăți care 
s-au epuizat în 2—3 zile. Soli
citările sînt mult mai mari. Am 
fi putut vinde de 3 ori mai 
mult".

găsim similitudini, între acest 
mare procent de studenți cu 
note mari jwtem afla mari 
disponibilități pentru uceni
cia științifică. Totuși...

Totuși prin tradiția școlii 
superioare românești de

• • • • •

rat un joc de construcții. Tot aici 
se găsesc și materialele solicitate 
de aero și navomodeliști. Aflăm 
însă că mai mult de 70 la sută 
din acestea se vînd prin vira
ment caselor pionierilor.

— Și ce fac cei care nu mai 
sînt pionieri, renunță la ase
menea pasiuni ? (Răspunsul pe 
care nu l-am putut primi de 
la responsabilul magazinului 
Ileana Bădărău ni l-a dat 
Ion Constantinescu, antrenorul 
clubului de modelism de la U- 
zinele ..Semănătoarea").

— Aleargă după aprobări pe 
la Consiliul Organizației pionie
rilor, Ministerul Comerțului In
terior și abia după aceea — 
dacă le obțin intră în posesia 
materialelor. Cu toate că echi
pa de aeromodelism — catego
ria machete avioane — a clu
bului nostru este campioană 
națională pe anul 1970, nu știm 

dacă în acest an ne vom putea 
prezenta la concurs. Ne lipsesc 
materialele.

— De la ce vîrstă pot intra 
aeromodeliștii în Clubul „Semă
nătoarea" ?

— Ionuț Bobocel — vicecam- 
pion' național pe anul 1970 are 
14 ani.

Modelismul este sportul (îm
binat cu tehnica) accesibil încă 
din primele clase de școală. Să 
vedem ce le oferă acestor pa
sionați magazinul „CUTEZĂ
TORII". Numărul mare de cum
părători ce așteaptă să ajungă 
în fața tejghelei ne lasă impre
sia că vom avea de așteptat. 
Dar nu, pentru că răspunsul vîn- 
zătorului vine mereu rapid și 
simplu : „Nu avem". Aflăm că 
de luni de zile pe rafturile a- 
cestui magazin vizitat cotidian 
de sute de cumpărători de cele 
mai diferite vîrste și profesii, 
nu s-au mai expus mărfurile

— Totuși, ce jocuri de cons
trucție puteți oferi ? — interve
nim noi.

— Doar avioane din plastic, 
care se obțin prin lipirea păr
ților componente.

Același sortiment îl găsim și 
la magazinul „VICTORIA", 
plus trusa de traforaj și jocul 
„Pionierul constructor" tip 1.

— Cum apreciați aproviziona
rea cu jucării de montaj și de 
construcții ? întrebăm pe șeful 
de raion — Virgil Gaspar.

— Sortimentul este minim, 
în urmă cu 2—3 ani au fost a- 
duse jocuri de construcții im
portate din R.D. Germana și 
Cehoslovacia, care s-au bucu
rat de o largă apreciere. Părin
ții tot întreabă de ele dar nu 
ni se mai aduc. Primim doar 
„Pionierul constructor 1“ pro
dus al I.I.S. Metaloglobus, din 
care se pot construi semne de 
circulație, scaune etc. Or, copi
lul se plictisește repede, nu are 
ce șă-i trezească interesul. Exis
ta în urmă cu 3 ani și o a doua 
variantă a acestui joc însă nu 
l-am mai primit. Păcat, căci 
era mai bogat, oferea posibili
tatea realizării unor construcții 
mai complexe și într-o gamă 
mai mare. S-ar putea să găsiți 
ceva mai mult la magazinul 
specializat, deschis de o lună în 
strada Smîrdan.

Speranțele cu care ne-am în
dreptat spre locul indicat ne-au 
fost rapid spulberate. Ce-i 
drept, aici ni s-au mai oferit cî- 
teva jocuri din plastic pentru 
copii între 5—5 ani, dintre care 
doar „Combino" produs de Uzi
na de mase plastice „Viitorul" 
Oradea poate fi numit cu adevă-

‘festival

CRAIOVA: A ÎNCE
PUT CONCURSUL Șl 
FESTIVALUL CINTECU- 
LUI POPULAR ROMÂ
NESC „MĂRIA TÂ- 
NASE"

Ieri, la Craiova, a avut loc 
deschiderea concursului și fes
tivalului de muzică populară ro
mânească „Maria Tănase".

In prima seară pe scena Tea
trului Național din localitate 
și-au dat întâlnire cu juriul și 
publicul spectator primii 17 con
cur enți, reprezentând tot atâtea 
județe ale țării. In dorința de a 
da posibilitatea unor aprecieri 
cît mai reale asupra desfășurării 
acestui concurs ca și pentru a 
sublinia valoarea reprezentării 
și larga sferă de cuprindere a 
unor domenii dintre cele mai 
variate ale culturii populare,, re
producem în această primă co
respondență „cărțile de vizită" 
ale cîtorva dintre concurenți. U- 
nul dintre reprezentanții muni
cipiului București la acest con
curs, este tânărul strungar de la 
Uzinele „Autobuzul" Moscal Va
sile, 22 de ani. El va interpreta 
două cîntece din satul natal —■ 
Costișa, jud. Suceava.

Județul Bihor este reprezentat 
de Bonca Catița din Roșia, 38 
de ani. A fost selecționată în 
urma cîștigării unor concursuri 
organizate la nivelul județului. 
Melodiile pe care le va inter
preta sînt specifice satului. Ca
racterul lor arhaic face ca reali
zarea de către orchestrele fes
tivalului a acompaniamentului 
să constituie o problemă dificilă.

Un număr apreciabil de cîn- 
tăreți profesioniști vor susține 
seară ele seară recitaluri, în par
tea a doua a programului. Am 
stat de vorbă cu Ioana Crăciun, 
solistă a formației sindicatelor' 
din județul Dolj, una dintre cele 
care au avut fericirea să cînte 
alături de Maria Tănase: „Pen
tru mine, acest concurs consti
tuie un prilej de afirmare a cân
tecului popular de pe întregul 
teritoriu cil țării și de împros
pătare a repertoriului propriu. 
Din ceea ce s-a prezentat la edi
ția primă a concursului deja am 
inclus în repertoriu cântecul „A- 
seară mi-api pus război". Sper 
ca de această dată „recolta" să 
fie și mai bogată. La festival, 
mă voi prezenta cu două piese 
pe care le cînt pentru prima 
oară și anume: „Pleacă neică 
la armată" și „Mă întreabă pri
măvara".

Tot ieri a avut loc vernisajul 
unei interesante expoziții de 
costume și instrumente popu
lare de pe întreg cuprinsul țării.

AL. DOBRE

vopselele maestrului ? De
pinde. De cine ?

Cam 80 la sută dintre stu
denții de la Institutul de me
dicină și farmacie București 
au medii peste 8. Chiar da
că între nota mare și voca
ția științifică nu întotdeauna

0 ANECDOTĂ

NAIVITATEA COSTA... 
între 1000—1500 de lei de 
persoană. Cam acestea au 
fost prețurile pretinse de 
Costel Dumitrache, 28 de 
ani, de profesie conducător 
auto, pentru obținerea unor 
posturi la întreprinderea de 
construcții și izolații din 
Turnu Măgurele. După ce a 
strîns 13 000 de lei de la 9 
naivi amatori de serviciu, 
Costel Dumitrache a în
cercat să se dea la fund. 
L-au scos de acolo organele 
de miliție, însă banii n-au 
mai putut fi înapoiați pă
gubașilor, deoarece fuseseră 
cheltuiți integral.

UN PELERINAJ NOC
TURN prin bisericile din 
Moldova au încercat să în
treprindă Andrieș Bachman 
în vîrstă de 20 de ani și 
Constantin Cazac de 16 ani. 
Cei doi bucureșteni au „vi
zitat" pentru început două 
biserici din Pașcani, luînd 
drept amintire o serie de 
obiecte ; și-au continuat 
apoi achizițiile la un chioșc 
O.C.L. mixt din aceeași lo
calitate, de unde și-au ales

lozuri în plic și țigări.
Turneul a continuat la 

Tg. Frumos, unde „progra
mul" a cuprins un alt lăcaș 
bisericesc și un chioșc de 
legume și fructe. „Pelerinii**  
amatori au fost obligați de 
organele de miliție să-și 
modifice programul.

HOȚI GHINIONIȘTI, s-au 
dovedit a fi în cele din 
urmă Paraschiv loan, 20 
de ani, Fănel Profir, 17 ani 
și Ion Trandafir 21 de ani, 
care au furat un autoturism 
pe raza comunei Piscu și 
au pornit imediat să-1 în
cerce pe șoseaua Galați— 
Bujoru. în timp ce rulau cu 
o viteză mai mare decît cea 
permisă au suferit un ușor 
accident. Ancheta întreprin
să la fața locului s-a soldat 
cu încă o descoperire: 
Ion Trandafir era urmărit 
de cîteva luni de organele 
de miliție pentru un alt 
delict.

medicină fiecare student 
este obligat să facă cel pu
țin o lucrare științifică în 
viața lui atît de propriu nu
mită studioasă : (măcar) lu
crarea de diplomă. La ce se 
rezumă lucrările a 96 de 
studenți din 100 din moment 
ce doar 4 dintre ei fac în 
cei 6 ani de facultate cerce-? 
tare științifică ? La lucrări 
statistice pe care nu mai 
departe decît calculatorul 
cu program făcut de poli- 
tehniști pentru colegii lor 
de la medicină le rezolvă 
în cîteva minute. Deci, la 
nivelul unei preocupări ge
nerale a societății în direc
ția depistării și punerii în 
valoare a capitalului de in
teligență a avea condiții în
seamnă a pune la capătul 
unei prime secvențe de 
drum (din drumul atît de 
dificil al științei) alături de 
celelalte condiții de ordin 
subiectiv, MIZA.

solicitate. De șapte luni au fost 
comandate 150 000 de baghete 
din lemn de brad care nu au 
sosit nici pînă azi.

Motivul întîrzierii nu-1 cu
noaștem dar nu ar fi exclus ca 
aceste baghete să se afle în de
pozitele pe unde și-au făcut un 
„stagiu de așteptare", de 6 luni, 
și ultimul transport de mărfuri 
sosite din import. în schimb 
domiciliul manșelor de pilotaj 
îl cunoaștem: depozitele I.C.R.U. 
Este un produs mult solicitat 
de aeromodeliști și care pînă 
de curînd se importa. O coope
rativă din Ploiești a produs 200 
de bucăți cărora de 5 luni nu li 
s-a stabilit încă prețul. Sînt 
lipsuri datorate slabei preocu
pări a comerțului pentru a răs
punde cu promptitudine la ce
rerile tinerilor. O indiferență 
pe care nu o putem înțelege. 
După cum de neînțeles a rămas 

PRODUCȚIA DE JUCĂRII
pentru noi și cazul prezentat de 
Ovidiu Munteanu, gestionarul 
magazinului „Cutezătorii".

— Am primit 10000 de foițe 
japoneze pentru împînzit aero- 
modelele. Sînt absolut necesare 
unor asemenea construcții. Nu
mai că aceste foițe, confecțio
nate din fibră de mătase, mai 
pot fi folosite de către arhitecți 
și graficieni la executarea unor 
gravuri. Avind în vedere că 
magazinul a fost înființat spre 
a răspunde nevoilor modeliștilor, 
am refuzat să vînd unor grafi
cieni foițe în cantități extrem 
de mari (sute de bucăți n. a.). 
Motiv pentru care conducerea 
centralei m-a sancționat. Am 
fost nevoit să dau la grafi
cieni peste 7 000 de bucăți.

Rezultă că, doar 30 la sută din 
întreaga cantitate de foițe a 
ajuns acolo unde trebuia De 
ce ? Nu ar fi lipsit de interes 
pentru Serviciul papetărie și

FILĂ EROICĂ ÎN ISTORIA 
POPORULUI ROMÂN

MIȘCAREA REVOLUȚIONARĂ 
CONDUSĂ DE

TUDOR VLADIMIRESGU
în noaptea de 18 spre 19 ia

nuarie 1821, o ceată de arnăuți 
condusă de Tudor Vladimirescu, 
vestit comandir de panduri, pă
răsea Bucureștii îndreptîndu-se 
spre Tg. Jiu. Scînteia pe care o 
arunca astfel Tudor în rîndurile 
pandurilor și ale țărănimii se va 
transforma într-o puternică vîl- 
vătaie : era începutul unei pu
ternice mișcări revoluționare 
care a deschis procesul de con
stituire a României moderne.

Secătuită de exploatarea feu
dală -- care se intensificase la 
sfîrșitul secolului al XVIII-lea 
și la începutul secolului al XIX- 
lea ca urmare a necesității de 
creștere a producției de cereale 
marfă —, supusă abuzurilor fără 
sfîrșit ale administrației fanari
ote, țărănimea aștepta doar sem. 
naiul pentru o ridicare la luptă. 
„Nu există pe lume popor mai 
asuprit de un guvern despotic și 
mai strivit de biruri și angarale 
decît țăranii din Moldova și din 
Țara Românească", opina con
sulul englez Wilkinson, un bun 
cunoscător al realităților din a- 
cea vreme.

Dar nu numai nemulțumi
rile interne, ci și dependența 
Principatelor față de Imperiul 
otoman s-a adăugat cauzelor 
mișcării. Supuse bunului plac 
al Porții, ba chiar și celui al 
pașalelor dunărene rebele. Prin.-*  
cipatele Române îșj vedeau para
lizate posibilitățile de dezvoltare 
firească, monopolul economic al 
Porții fiind deosebit de apă
sător. Orînduirea feudală și do
minația otomană constituiau sta
vile în calea propășirii Moldovei 
și Țării Românești tocmai în 
momentul în care procesul de 
formare a națiunii moderne ro
mâne deschidea căi spre progres, 
spre constituirea unui stat uni
tar, modern și neatîrnat.

Starea de efervescență a socie
tății românești generase în ju
mătatea de veac premergătoare 
mișcării din 1821, puternice fră- 
mîntări politice, cea mai de sea
mă fiind răscoala desfășurată în 
Transilvania în 1784—1785 sub 
conducerea lui Horia. El urmă
rise eliberarea socială, dar avu
sese totodată ca țel eliberarea 
națională și poate de aceea con
temporanii l-au numit, semnifi
cativ — „rex Daciae". Mișcarea 
din 1821 apare astfel ca încu
nunarea unui proces istoric, ca 
cea mai puterincă verigă în lan
țul mișcărilor antifeudale din 
Țările Române, pînă la acea dată. 
Ea urma să devină, totodată 
prologul revoluției pașoptiste.

Străbătlnd în goana cailor dru
mul spre Oltenia, Tudor a sosit 
în seara de 21 ianuarie la Tg. 
Jiu. In seara următoare, el ocupa 
mănăstirea întărită a Tismanei. 
In dimineața de 23 ianuarie Tu
dor Vladimirescu a coborît In 
satul Pades unde, în fața cete
lor de panduri și de țărani care 
începuseră să se adune, a adre
sat o proclamație „către norod 
și către toți căpitanii care pur
tau arme". Făgăduind tuturor 
dreptate și slobozenie. Tudor a 
lansat un puternic apel la luptă:
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articole pentru copii din Minis
terul Comerțului interior să 
găsească răspunsul la această 
întrebare. Serviciu spre a cărui 
atenție supunem și constatările 
de mai jos.

Pentru anul în curs, reprezen
tanții comerțului au solicitat la 
contractări 380 000 bucăți de ju
cării mecanizate, cifră ce in
clude și jocurile de construcții 
la care ne referim în articolul 
de față. Unitățile producătoare 
ale Ministerului Industriei U- 
șoare au încheiat contracte pen
tru livrarea a 380 000 de jucă
rii. Deci solicitările, luate glo
bal, vor fi onorate în totalita
te. Dar, de la început se impu
ne o precizare : în magazine se 
vor găsi cîteva tipuri noi de 
jucării mecanice dar nici un 
nou tip de joc de construcții

Motivul ? Avem să-1 aflăm 
de la ing. Marcela Vasilescu — 

dispecer serviciu producție la 
I.I.S. Metaloglobus — principa
lul furnizor de jucării metalice.

— Proiectarea și introducerea 
în fabricație a unei noi jucării 
implică cheltuieli destul de 
mari. Un exemplu : pentru fa
bricarea jocului „Pionierul 
constructor" tipurile 1 și 2 — 
s-au confecționat matrițe în 
valoare de 98 158 lei. Deși de 
la asimilarea acestui joc au 
trecut 5 ani, pînă acum s-a a- 
mortizat doar 1/3 din sumă. A*  
ceasta datorită cantităților mici 
care ne sînt solicitate la con
tractări. Cît privește varianta 
mai complexă, tipul 2^ acesta 
nu ne-a mai fost solicitat încă 
din 1968.

Iată că exact ce ni se preciza 
în magazine că se caută, re
prezentanții comerțului nu con
tractează. Este adevărat ?ă 
„Pionier constructor 2" are un 
preț de vlnrare mai ridicat, dar 

„Fraților locuitori ai Țării Ro
mânești, veri de ce neam veți fi, 
nici o pravilă nu oprește pre om 
de a întîmpina răul cu răul... 
Dar pe bălaurîi care ne înghit 
de vii, căpeteniile noastre, zic, 
atît cele bisericești cît și cele 
politicești, pînă cînd să-i suferim 
a ne suge sîngele din noi, pînă 
cînd să Ie fim robi ?... Pînă nu 
vine iarna, primăvara nu se 
face !... Veniți dar, fraților cu 
toții, cu rău sau pierdem pe cei 
răi ca să ne fie nouă bine !“

Chemarea energică, fierbinte 
și atît de promițătoare a „Dom
nului Tudor*  eum a fost numit 
de popor Tudor Vladimirescu, a 
avut un puternic ecou în mintea 
și sufletul țăranilor. Un martor 
ocular aprecia profundul carac
ter de masă al mișcării care a 
adus în jurul lui Tudor „toată

țărănimea română". Deși, din 
mb.țiyg tactice, țelurițe antioto- 
mane "n-au fost dezvăluite direct, 
de fa Început, de conducătorul 
mișcării, poporul a înțeles și a- 
cest sens profund național și pa
triotic al evenimentelor desfășu
rate în 1821.

Personalitate de seamă a epo
cii sale, strălucind prin virtuți 
umane, organizatorice și mili
tare excepționale. Tudor Vla
dimirescu a reușit să reu
nească masele populare în ju
rul unor obiective social-poli- 
tice și naționale. Născut în ju
rul anului 1780, în Vladimirii 
Gorjului, intrat de tînăr „între 
panduri, după datina județului 
în care se născuse", el trecuse 
prin școala grea a războiului, 
în timpul oonflictului ruso-turo 
din 1806—1812, cînd a dovedit 
deosebite calități ostășești, curaj 
și destoinicie.

Patriot înflăcărat, dușman al 
abuzurilor, Tudor Vladimirescu 
s-a dovedit în fața contempora
nilor ca cel mai îndrituit con

în anii 1965 și 1966 din prima 
și a doua variantă s-au produs 
6 170 și respectiv 6 846 bucăți 
care s-au vîndut imediat. Că 
este vorba de un produs soli
citat ne dovedește și cantitatea 
contractată pe acest an (din 
primul tip) — 5 850 bucăți față 
de 3 000 anul trecut. La fel stau 
lucrurile și cu „Automontabil", 
anul trecut, în septembrie, din 
acest joc de îmbinare a unui 
automobil s-au adus la „Cute
zătorii" 5 (cinci) bucăți care 
s-au vîndut în cîteva minute. 
Dar din 1968, Metaloglobus nu 
a mai primit comenzi de execu
tare a „Automontabilului" a că
rui asimilare a costat 171 272 lei. 
Cifra nu trebuie să ne mire. 
Pregătirea fabricației „Autoca
rului O.N.T." are valoarea de 
614 834 lei? adică ceva mai mult 
decît asimilarea unui nou tip de 
televizor !

Este firesc ca în asemenea 
condiții, cînd fonduri impor
tante stau blocate datortă lipsei 
de sondare atentă a pieții, în
treprinderea să asimileze cu 
greu noi produse. Pentru anul 
1972 au fost omologate doua 
jocuri de cnosțrucții destul de 
interesante : „Limuzine" și 
„Auto". Vor fi vitregite de co
merț ca și predecesoarele lor ?

La Expoziția de estetică in
dustrială a municipiului Bucu
rești, organizată în toamna anu
lui trecut, „Vehicolul lunar" — 
machetă a modulului navei „A- 
pollo 11“ — a obținut Diploma 
de onoare și aprecieri unanime 
din partea publicului. Șansa ca 
aceșt joc să se afle în mîinile 
copiilor este însă infimă.. Tre
buie să se aștepte amortizarea 
unei părți din fondurile inves
tite pmă acum în: alte modele 
De fapt, uneori însăși întreprin
derea, din motive mai puțin o-

ducător al unei răscoale popu
lare. „Era vestit pretutindeni 
de om drept, serios, aspru," îl 
caracteriza mai trîziu aghio
tantul său. Neînfricat, cunoscător 
și în „cele politicești", devotat 
poporului și țării sale, înțelegînd 
semnul evoluției națiunii sale 
spre unitate și neatîrnare. Tudor 
vladimirescu s-a situat în frun
tea a mii de luptători care s-au 
alăturat „adunării poporului".

La începutul lunii martie 1821 
după ce întreaga Oltenie se ală
turase mișcării revoluționare, 
Tudor Vladimirescu și-a con
centrat forțele la Slatina pentru 
a porni apoi spre București. La 
21 martie 1821 a intrat călare în 
fruntea pandurilor în Capitala 
Țării Românești, purtînd în mînă 
o mare pîine albă, semn al bel
șugului. Timp de două luni a 
guvernat efectiv țara, străduin- 
du-se să aducă îmbunătățiri 
greului trai al maselor, pregă
tind „adunarea norodului", pe 
tărîm militar și purtînd compli
cate negocieri diplomatice cu 
Poarta otomană, cu Eteria, cu 
reprezentanții consulari ai ma
rilor puteri.

La 1—5 mal, Tudor a evacuat 
Bucureștiul nevrînd să expună 
capitala și nici să se angajeze 
într-o luptă inegală cu oștirea 
otomană care ajunsese la por
țile orașului. In schimb, inten
ționa ca ocupînd mănăstirile în
tărite din nordul Olteniei să re
ziste invaziei în condiții de re
lief favorabile. Ridicat prin tră
dare din mijlocul oștenilor săi, 
Tudor Vladimirescu avea însă să 
piară ucis mișelește în ultimele 
zile ale lunii mai. După dispari
ția sa, mișcarea revoluționară a 
intrat în faza ei finală. Lipsiți 
de conducătorul lor, pandurii au 
luptat izolat împotriva invada
torilor și apoi s-au risipit. Oști
rile otomane au invadat întreaga 
țară, supunînd-o timp de cîțiva 
ani unui asupritor regim de 
ocupație.

Desfășurată timp de aproape 
o jumătate de an, îmbinîndu-și 
unele acțiuni cu celg ale mișcă- 
rh..de ^}iberare; a poporului grec 
mișcarea revoluționară din 1821, 
căuțlnd^să 'deschidă drum spre 
libertate și progres națiunii ro
mâne, se impune ca un eveni
ment marcant al istoriei patriei. 
Deși reprimată, ea a reușit să a- 
vertizeze pe contemporani asu
pra situației șl năzuințelor po
porului român, a reunit impor
tante forțe sociale împotriva a- 
supririi externe, a dus la su
primarea sistemului de domnii 
fanariote șl a asigurat mersul 
înainte al națiunii române. De 
aceea este pe drept cuvînt con
siderată prima etapă a revoluției 
burgheze în Țările Române, pro
logul revoluției de la 1848. în 
perspectiva celor 150 de ani miș
carea revoluționară condusă de 
viteazul Tudor Vladimirescu a- 
pare în toată măreția ei ca o pa
gină eroică a luptei milenare a 
poporului român.

DAN BERINDEI

biective întîrzie asimilarea noi
lor tipuri de jocuri și jucării. 
De la faza de model pînă la 
producția de serie trec de cele 
mai multe ori cîțiva ani. Este 
nevoie de fel și fel de aprobări, 
avizări și interminabile discuții 
în jurul fixării prețurilor. Este 
firesc să se întîmple așa cînd 
nu există nici un organ care sâ 
centralizeze și coordoneze pro
iectarea și realizarea jucăriilor. 
Ministerul Industriei Ușoare și 
UCECOM-ul, cooperative de 
toate felurile, produc jucării. 
Fiecare ce poate și în limita în 
care să nu apară nici un fel de 
complicație. între ministere nu 
s-a realizat o înțelegere pri
vind livrarea de materiale. In
dustria ușoară și comerțul sus
țin că industria lemnului nu le 
dă placaj. Aceasta din urmă a- 
firmă că oferă dar că nu a pri
mit solicitări. Lipsește un ar
bitru, iar lipsa aceasta este 
simțită în primul rînd de copii. 
Ei au pretenții din ce în ce mai 
mari. Trebuie să ținem seama 
că răspunsul nostru la aceste 
pretenții reprezintă implicit și 
un răspuns pe care ei îl vor 
da mai tîrziu în fața exigențe
lor vieții. Avem obligația ta 
prin jocuri atractive și instruc
tive să le creăm deprinderi 
practice, să le stimulăm inven
tivitatea și pasiunile.

Din opiniile interlocutorilor 
noștri — copii, elevi, părinți, 
vînzători, specialiști din între
prinderi — am desprins cîteva 
concluzii pe care le sugerăm ca 
măsuri necesare pentru rezol
varea problemei jucăriilor.

• Crearea unui organ — în 
care să fie reprezentanți ai mi
nisterului învățăniîntului, celor
lalte ministere, cooperației — 
care să coordoneze producția 
de jucării și să simplifice for
malitățile de omologare.

® înființarea de magazine de 
jucării proprii ale marilor fa
brici. Aici s-ar putea vinde uni
cate și s-ar putea efectua un 
sondaj eficient asupra calității 
și rolului educativ al acestora.

• Realizarea de către școlile 
profesionale de pe lingă marile 
întreprinderi a unor truse cu 
scule și piese pentru montaje 
mecanice și electrice.

rh..de
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PE TREPTELE 
CINCINALULUI

ROMÂNIA
industrial vor concentra, la

mai mare parte a efectivelor 

de animale pentru producție.

Cifra este de acum cunoscută: 
pentru agricultură, pentru dez
voltarea și modernizarea ei, 
pentru materializarea în produc
ții, în venituri și beneficii a re
surselor încă nevalorificate co
respunzător, în cincinalul acesta 
statul investește 80 miliarde lei. 
Acestei sume, ce întrece de două 
ori și ceva investiția efectuată 
în ultimii 5 ani, i se adaugă alte 
20 de miliarde lei din fondurile 
proprii ale cooperativelor agri
cole, precum și importante fon
duri ce se vor cheltui de către 
stat pentru crearea sau dezvol
tarea capacităților industria
le furnizoare de mașini, uti
laje și produse chimice pen
tru agricultură sau de materi
ale pentru construcții. Sîntem 
astfel în fața unui program de 
investiții pentru agricultură fără 
precedent. Mecanizarea, irigațiile, 
chimizarea, îndiguirile, desecă
rile, intensificarea și rentabili
zarea producțiilor zootehnice 
prin crearea de noi capacități de 
tip industrial, dezvoltarea rețe
lei de unități pentru industriali
zarea și semi industriali za rea pro
duselor agricole, vegetale și ani
male, sînt principalele domenii 
în care se realizează investițiile 
planificate.

Sub aspectul complexității, im
portanței. eficienței și ritmului 
de execuție al mobilității forței 
de muncă și al profilului profe
sional al cadrelor cum definiți 
programul de investiții pe care 
lucrătorii ogoarelor sînt che
mați să-1 materializeze ?

Am adresat această întrebare 
tovarășilor ION RUȘINARU, 
președintele. Băncii pentru a- 
griculturâ și industrie alimen
tară, ION STANCIU, adjunct al 
ministrului agriculturii, indu
striei alimentare, silviculturii șî 
apelor.

*̂***fi***f*t***/**********fi/*"**t^  ***********************
; • Primind peste 7,4 milioane
î tone îngrășăminte chimice sub- 
; stanță activă, în 1975 unitățile a- 
, gricole vor putea fertiliza fiecare 
î hectar, în medie, cu 200 kilo- 
! grame față de numai 67 kilo- 
; grame cît s-au folosit în 1970.

* Suprafața ce se va amenaja 
pentru irigații în următorii 5 ani 
va întrece cu aproape o jumătate 
de milion de hectare ceea ce s-a 
realizat în România în întreaga 
perioadă anterioară.

AGRICULTURA
S • Prin dotarea agricul- 

furii eu noi, moderne și 
% diversificate tractoare și 
]> mașini agricole, tn ulii- 
<> mul an al cincinalului, 
‘. suprafața arabilă ca va 

reveni pe tractor ajunge 
’►la 81 hectare; puterea

> tractoarelor la suta de
> hectare va crește cu o
> treime în comparație cu
> cu 1970.
►AAAAAAAA/WWVWW*

Un program 
de investiții 
fără precedent

Liniile directoare pentru peri
oada actualului cincinal — re
marca tovarășul Ion Rușinaru, 
președintele Băncii pentru agri
cultură și industria alimentară 
— au fost cu claritate prezenta
te și argumentate de către secre
tarul general al partidului în 
expunerea la adunarea solemnă 
consacrată semicentenarului
P.C.R. Lărgirea continuă a ba
zei tehnico-materiale, utilizarea 
mai deplină a pămîntului prin 
irigații, îndiguiri și executarea 
de lucrări ameliorative pe su
prafețele erodate, extinderea 
chimizării, precum și concentra
rea și specializarea producției 
zootehnice sînt obiectivele prin
cipale ce polarizează efortul fi
nanciar din actualul cincinal. 
Un simplu calcul redă faptul că 
în fiecare zi din actualul cin
cinal în medie se vor materia
liza investiții de circa 4 ori mai 
mari decît într-o zi a anului 
1960, de 2,4 ori superioară unei 
zile a anului 1965 și de 1,8 ori 
mai mari decît cele realizate în
tr-o zi a anului 1970.

Acest program de investiții are 
la bază o solidă fundamentare 
științifică. El se întemeiază în 
primul rînd pe rolul de ramură 
de bază a economiei ce-1 are a- 
gricultura în condițiile țării 
noastre, ale cărei principale

funcții constau în asigurarea a- 
limentației pentru populație, a- 
prov.izionarea industriei cu ma
terii prime. dezvoltarea pieței 
interne și externe, de partici
pantă la acumulările necesare 
reproducției lărgite a întregii e- 
conomii naționale. Și este cunos
cut că sporirea producției, agri
cole nu se poate face fără mo
dernizarea bazei tehnico-mate
riale, deci fără investiții mari și 
judicios dirijate Ca urmare, ac
tualul cincinal va fi o etapă 
esențială în înfăptuirea progra
mului de îmbunătățiri funciare 
elaborat în urmă cu un an. Este 
prevăzut să se amenajeze pen
tru irigații 1 250 000 ha — mai 
mult cu o jumătate de milion 
decît s-a realizat în întreaga is
torie a României. Extinderea 
gațiilor pe o suprafață ce 
seamnă peste 21 la sută din 
renul cultivat, constituie una
acțiunile de cea mai mare am
ploare și importanță economică 
întreprinse de partidul și statul 
nostru. Ea se înscrie în tendința 
existentă pe plan mondial de a 
dezvolta într-un ritm intens iri
gațiile în scopul tinerii pasului 
cu necesitățile, în continuă creș
tere, de produse agro-alimentare. 
Prin faptul că s-au adoptat teh
nologiile de construcție cele mai 
economice, că sistemele de iri

iri- 
în- 
te- 
din

sfîrșitul acestui cincinal,

..
Complexele zootehnice de tip
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gații ce se vor realiza sint si
tuate aproape în totalitate (97 
la sută) în zonele cu cele mai 
reduse precipitații în perioada de 
vegetație — deci unde irigația 
are o eficiență maximă — și 
care beneficiază, totodată, de e- 
xistența unor surse de apă cu 
debite asigurate, investiția spe
cifică va scădea comparativ cu 
perioada anterioară. în același 
timp, peste 4 miliarde Iei vor 
fi investite în lucrări noi de în
diguiri și desecări. în felul a- 
cesta, la sfîrșitul cincinalului 
terenurile apărate contra inun
dațiilor vor însuma, peste 2 mi
lioane de hectare.

Prin volumul mare al investi
țiilor repartizate acestui sector 
— aproape 17 miliarde lei — me
canizarea rămîne unul din prin
cipalii piloni ai producțiilor a- 

•gricole ridicate. Datorită acestei 
orientări, a efortului financiar 
deosebit al statului va spori 
și se va moderniza parcul de 
mașini agricole și tractoare. La 
sfîrșitul anului 1975 se va ajun
ge la circa 120 000 tractoare, 
36 000 semănători de mare pro
ductivitate, 36 800 combine de 
recoltat cereale, din care 12 100 
combine autopropulsate. Prin 
diversificarea sistemului și în
deosebi prin creșterea cu 1/3 a 
puterii tractoarelor la suta de 
hectare, comparativ cu nivelul 
anului 1970, pînă în 1975 practic 
va fi rezolvată problema meca
nizării complexe a lucrărilor a- 
gricole.

Ca urmare a măsurilor preco
nizate de partid și a condițiilor 
create pentru aplicarea lor, în 
următorii 5 ani cuceririle chimiei 
vor fi puse pe o scară tot mai 
largă în slujba agriculturii. în 
această perioadă, unitățile agri
cole vor primi cu 2,8 ori mai 
multe îngrășăminte chimice de
cît în cincinalul precedent în
tr-un sortiment variat, într-o 
structură corespunzătoare, de o 
calitate tot mai bună. Suprafața 
de sere legumicole, prin noile

Producții
agricole mai 
mari, fluctuații
mai mici

de hectare vor fi

• Eforturile de-

executării
încă din

• Prin vastele

toate 
zoo- 
nu-

capacități ce vor intra în pro
ducție, va ajunge la peste 1 000 
de hectare.

O sarcină importantă ce re
vine agriculturii pentru noul 
cincinal și care concentrează in
vestiții de peste 20 miliarde lei 
este realizarea programului na
țional de dezvoltare a zootehniei 
și creștere a producției anima
liere. Vasta acțiune ce se des
fășoară în prezent privind con
centrarea producției zootehnice 
în complexe de tip industrial se 
va concretiza în final în con
struirea de complexe de tip in
dustrial pentru vaci de lapte, 
tineret bovin la îngrășat, porci
ne, găini sănătoase și pui de 
carne — capacități care va fi 
de cîteva ori mai mari decît cele 
existente în prezent.

Amplasate armonios, în 
zonele țării, complexele 
tehnice vor contribui nu
mai la o valorificare superioară 
a condițiilor naturale și econo
mice existente, prin nivelul ri
dicat al producțiilor și beneficii
lor. dar vor permite o aprovi
zionare operativă și completă cu 
produse animaliere a tuturor 
orașelor și centrelor muncito
rești.

Semnificativ este faptul că în 
cincinalul 1971—1975 în toate 
sectoarele agriculturii se vor ma
terializa investiții substanțiale. 
De aici preocuparea cu totul a- 
parte pentru realizarea tuturor 
obiectivelor la nivelul cel mai 
înaintat al tehnologiilor cunos
cute, pentru obținerea unei efi
ciente sporite. Aceasta este de 
altfel orientarea imprimată de 
către partid : către nou și mo
dern, către tot ce este mai îna
intat pe plan mondial. Efortu
rile financiare vor fi însoțite și 
de o preocupare continuă pentru 
reducerea investiției specifice 
comparativ cu cincinalul prece
dent. De pe acum se preconi
zează reducerea cheltuielilor de 
investiții la complexele agro
zootehnice și la alte obiective 
de importanță majoră pentru a- 
gricultură.

Materializarea 
sută miliarde lei 
gricultura țării . 
varășul Ion Stanciu, adjunct al 
ministrului agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și 
apelor — dublată de măsurile 
organizatorice și tehnice adop
tate va determina o creștere a 
producției globale agricole cu 
49 la sută față de media anilor 
1966—1970. La un ritm mediu a- 
nual de aproape 10 la sută, se 
deduce că trăsătura esențială a 
efortului ce se depune pentru 
dezvoltarea agriculturii țării va 
fi aceea a diversificării, a spo
ririi producțiilor medii și iefti
nirea lor într-un ritm superior 
efectuării investițiilor. Din acest 
punct de vedere, optimizarea 
factorilor de producție : mecani- 
zare-soiuri-chimizare-irigații, pe 
de o parte, și rase-tehnologii 
avansate de creștere a animale
lor în complexe de tip industrie 
— profesiune pentru îngrijitori, 
devine o condiție sine-qua-non 
pentru perioada următoare. Și 
cu toate că ne aflăm abia la în
ceput de drum, putem afirma 
fără să greșim că reușita deplină 
este practic garantată de repar
tizarea judicioasă a investițiilor, 
de orientare a acestora cu pre
cădere către dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii 
și în primul . rînd a fondurilor 
fixe ale unităților agricole socia
liste. Pînă în 1975 vom iriga 40 

,1a sută din suprafața posibil de 
amenajat; pericolul inundaților 
va fi înlăturat; dotarea cu trac
toare și mașini va permite me
canizarea într-o proporție aproa-

celor peste o 
investiții în a- 

— sublinia to-

pe dublă decît în prezent a lu
crărilor agricole; prin realiza
rea a 868 000 locuri vaci de 
lapte, 484 000 locuri tineret bo
vin la îngrășat, 3 725 000 locuri 
porci și aproape 7 757 000 locuri 
găini ouătoare precum și a ca
pacității necesară producerii a 
170 000 tone carne de pui, com

plexele zootehnice de tip indu
strial vor grupa cea mai mare 
parte a efectivelor crescute pen
tru producție ; problema îngră
șămintelor. practic, va fi rezol
vată, procesul de zonare și spe
cializare a producției încheiat. 
Ca urmare, cifrele bilanțiere 
însemnînd producțiile medii vor 
crește substanțial. La grîu, re
colta medie la hectar este pre
văzut să depășească actualele 
producții cu 790 kilograme, la 
porumb cu 820 kilograme, la 
floarea-soarelui cu 505 kilogra
me, iar la sfecla de zahăr 
cu 8150 kilograme. Se ajunge 
astfel ca în 1975 la fiecare trei 
hectare să se cîștige produc
ția unuia. Numai de pe su
prafețele irigate se va realiza 
un spor de 364 000 tone cereale 
de toamnă și leguminoase, 54 000 
tone floarea-soarelui, 917 000 
tone sfeclă de zahăr, 119 000 tone 
legume și cartofi și 2 281 000 tone 
porumb siloz — echivalentul a 
peste un milion hectolitri lapte 
de vacă. Concomitent, în zooteh
nie producția globală va crește 
într-un ritm mediu anual cu cî
teva procente superior nivelului 
înregistrat 
rior.

Corelînd 
producției

în cincinalul ante-

ritmul de creștere a 
globale agricole cu

{Urmare din pag. 1)

Rep. Etimologic vorbind, in
ginerul este un om ingenios, in
ventiv, care elaborează idei de 
îmbunătățire a unei tehnologii 
existente. Care sînt sarcinile 
unui tînăr inginer în U.F.S 
Săvinești, care sînt dificultățile 
adaptării absolventului de fa
cultate la îndatoririle muncii 
din secția de producție, care 
sînt posibilitățile sale de a se 
perfecționa ca specialist ? A- 
ceste întrebări vi le-aș propune 
ca subiect al discuției noastre.

începutul l-aș face însă cu o 
altă întrebare : ce face, practic, 
un inginer dintr-o secție oare
care, dat fiind că, după cîte am 
aflat, în uzină el nu lucrează, 
cu foarte rare excepții, decît in 
schimbul I?

Gh. Țepeș. în primul rînd, 
face o „analiză" a ceea ce s-a 
întâmplat în celelalte două 
schimburi — dacă au fost depă
șiți sau nu parametrii funcțio
nali ai instalației, dacă s-au ivit 
avarii etc. Se dau apoi dispozi
ții pentru a menține în conti
nuare funcționarea instalației 
în condiții optime. în rest, pro
gramul unei zile de lucru pre
vede întocmirea formalităților 
pentru aprovizionarea cu ma
terii prime, cu materiale, a li
vrărilor. a fișelor etc. Majorita
tea timpului inginerul și-o pe
trece cu întocmirea hîrtiilor. 
Numai rareori apar variații ce 
nu pot fi explicate de. maistru. 
De exemplu cînd reacțiile chi
mice cu care lucrăm sînt in
fluențate de anumite impurități 
prezente în cantități ce repre
zintă milionimi din cantitatea 
substanțelor ce intră intr-un 
flux tehnologic. Atunci este in
tr-adevăr necesară intervenția

unei echipe de înaltă calificare.
Rep. In lipsa inginerului a- 

ceste atribuții sînt preluate de 
maiștri, de cineva care supra
veghează instalația, sau ea 
merge prost pînă dimineața 
cînd vine schimbul inginerului ?

Mihai Seniue. Maiștrii inter
vin puțin în decizii, în analiza 
datelor.

Rep. Nu au competența ne
cesară ?

Gh. Țepeș. Se obișnuiește ca 
inginerul să hotărască. în foarte 
multe cazuri este vorba mai de 
grabă de conservatorism. Nu ca 
nu am avea maiștri competenți. 
Sînt zile dnd procesul tehnolo
gic merge „șnur", cum zicem 
noi. Atunci, practic, inginerul 
nu mai are mai nimic de 
făcut în afara îndatoririlor ad
ministrative. Acestea însă îi ră
pesc aproape tot timpul.

Rep. Atunci, cînd se ocupă In
ginerul de partea de concepție ?

Gh. Țepeș. Cine se consideră 
inginer, și aceasta depinde de 
ceea oe gîndește fiecare, lucrea
ză in afara îndatoririlor de plan. 
Sînt oameni care se mulțumesc 
ca ani de zile să nu se gîndească 
la mai mult decît producția și 
administrația. Sînt alții care 
abia ajunși în fabrică se zbat, 
se preocupă de îmbunătățirea 
procesului la care lucrează. Se 
documentează, urmăresc ce a 
apărut în lume despre tehnolo
gia respectivă, se gîndesc ce ar 
putea face pentru ca aceasta să 
meargă mai bine. Din cunoaște
rea aceasta amănunțită apare 
ideea nouă. Dar acestea nu sînt, 
dacă vreți, sareinl de serviciu, 
îndatoriri ferme. Cine vrea se 
ocupă, cine nu, nu. Nu există 
un plan care să impună ingine
rului din secție, sau unui grup 
de ingineri din producte.

conceapă o tehnologie nouă, să 
modifice tehnologia veche la 
care ei lucrează de mai multă 
vreme. A te ocupa de aceeași 
tehnologie ani de zile, fără să 
te gîndești cum poate fi ea îm
bunătățită, înseamnă rutină, 
muncă de robot. Nu s-a întâm
plat în secția mea sau în cele
lalte secții ale uzinei, sau în 
alte întreprinderi din țară pe 
care le cunosc, să vină un plan 
care să spună : inginerii X, Y 
și Z se vor ocupa de următoa
rea problemă de concepție...

M-a întrebat : „Ei. ai termi
nat ?“. „Da“. am răspuns. „Nu 
te întreb ce notă ai luat. Te voi 
întreba peste cîțiva ani dacă 
ești inginer sau nu". Și dacă 
m-ar întreba acum. în condițiile 
în care lucrez în secție, aș 
spune că nu. După trei ani de 
muncă pe o instalație nu mai 
cunoști decît ins-talația respec
tivă. Nu pot fi de acord cu si
tuația actuală cînd sîntem obli
gați să fim niște administratori 
închiși între niște îndatoriri de 
rutină.

tehnologie sau numai un șir de 
100 — 200 de tehnologii ?

M. Seniue. Răspunsul este in
clus în întrebare.

Rep. In ce sens ?
Gh. Țepeș. Noi am învățat 

multă, foarte multă tehnologie 
chimică. Ceea ce nu ne-a pre
dat însă nimeni este felul în 
care se poate concepe un pro
ces industrial. Partea de ingi
nerie, de concepție, este aproa
pe inexistentă în programa a- 
nalitică a facultății. Undeva, 
poate acest lucru este de înțe-

crează în exploatare sînt, prac
tic, scoși din competiția profe
sională. Munca de rutină din 
secția de producție duce la pla
fonarea lor ca specialiști. Or, 
o dată cu apariția primelor serii 
de subingineri, aceștia vor pre
lua obligațiile inginerilor pri
vind exploatarea instalațiilor. 
Cu timpul, aceasta însemnînd, 
după previziunile specialiștilor 
din M.I.Ch., spre sfîrșitul actua
lului cincinal, inginerii nu vor 
mai lucra decît în concepție, în 
conducerea întreprinderilor, în

INGINERUL 1N SECȚIE
Chiar dacă apar idei de la co

lective de ingineri ce lucrează 
în secții, de oele mai multe ori 
ele nu sînt valorificate. Și eu am 
fost într-un asemenea colectiv, 
am propus niște îmbunătățiri la 
instalația la care lucram. Nu
mai rareori avem însă posibili
tate să desfășurăm o asemenea 
activitate. Și. din păcate, de cele 
mai multe ori ideile noastre 
rămîn nevalorificate.

Rep. Deci concepția nu este o 
sarcină pentru inginerul din 
secția de producție ?

Gh. Țepeș. Nu. Nici nu sîn
tem ingineri de concepție, ci de 
exploatare. îmi aduc aminte că 
la sfîrșitul facultății am avut o 
discuție cu „Magistrul", cu re
gretatul profesor Necuțescu.

V. Săvinoiu. Avem în uzină 
ingineri foarte bine pregătiți. 
Dar faptul că ei desfășoară o 
muncă de rutină, că au îndato
riri care se rezumă la suprave
gherea unor parametri și la 
măsuri administrative. îi îm
piedică să se ocupe de o muncă 
de creație. Chiar dacă în timpul 
liber ne gîndim la niște lucruri, 
sarcinile pe care le avem și 
lipsa posibilităților de experi
mentare ne împiedică să le pu
tem realiza.

Rep. Legat de aceeași pro
blemă, a folosirii inginerului ca 
om de concepție, aș vrea să 
vă rog să-mi spuneți cum apre- 
ciați ceea ce ați învățat în fa
cultate. Mai precis, ați învățat 
In facilitat* cum concep* *

Ies dacă ne gîndim că actualul 
sistem de folosire a ingineru
lui în producție nu-i cere aces
tuia decît o muncă de rutină, 
de exploatare a unor utilaje 
aranjate într-o tehnologie bine 
stabilită și, eventual, bine pusă 
la punct.

(Practic, facultatea pregătește 
ingineri pentru toate domeniile, 
de la cercetare și proiectare 
pînă la producție. Pe toți la 
fel. Acest fapt are reper- 
c ursi uni negative în activitatea 
ulterioară a specialiștilor. Mai 
ales pentru cei ce lucrează în 
cercetare și proiectare. Dacă 
pentru aceștia răniîn însă în 
continuare posbilități de per
fecționare, prin însăși natura 
muncii lor, inginerii car* lu-

aducerea la parametrii proiec
tați a instalaților noi sau în 
secțile de foarte mare tehnici
tate. In rest, la conducerea 
secțiilor vor fi numai subingi
neri. Adaptarea specialiștilor 
care au lucrat multă vreme în 
exploatare la exigențele deose
bite ale muncii de concepție 
va fi, evident, dificilă. De ace
ea, includerea încă de pe acum 
printre sarcinile inginerului din 
secție a muncii de concepție, a 
obligativității de „a avea idei" 
care să ducă la îmbunătățirea 
parametrilor de funcționare a 
instalației de care el răspunde, 
ni se pare o măsură pe care 
factorii responsabili ar trebui 
s-a aibă în‘ vedere).

— Mai este ceva, intervine

lucrări de îndiguiri 
și desecări, în 1975 
alte două milioane

scoase de sub pe
ricolul inundațiilor.

puse în scopul re
ducerii investiției 
specifice au ca re
zultat, 
stadiul
proiectelor, crea
rea unor disponibi
lități — în compa
rație cu nivelul rea-
Uzărilor din cinci
nalul trecut e
chivalente cu con
strucția a două sis
teme de irigații de 
mărimea celui din 
Valea Carasu.
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sporul populației, deducem că în 
perioada următorilor cinci ani 
roadele ogoarelor vor spori în
tr-o proporție mult mai mare. 
Acest lucru va permite o ali
mentație mai bună — cantitativ 
și calitativ —, sporirea rezerve
lor de stat și crearea de dispo
nibilități pentru export. Tot
odată, se va îmbunătăți sub? 
stanțial structura produselor a- 
gricole. Investițiile efectuate 
în domeniul irigațiilor, meca
nizării și chimizării vor per
mite dezvoltarea cu precă
dere a producției vegetale. Pro
ducția de cereale, de pildă, va 
înregistra în acest cincinal o 
creștere de peste patru milioa
ne tone în comparație cu me
dia ultimilor cinci ani, iar can
titățile obținute la culturile de

floarea-soarelui, sfeclei de zahăt 
și legume, ca urmare a acelorași 
măsuri, aproape că se vor du
bla. Crearea unei baze furajere 
bogate, dublată de îmbunătăți
rea raselor și adoptarea noilor 
și modernelor tehnologii, v?, 
avea ca efect dublarea ritmului 
anual de creștere a producțiilot 
zootehnice. Ca urmare, volumul 
produselor agricole livrate la 
export va depăși actualul nivel 
cu circa două miliarde lei va
lută.

Si nu numai atît Dezvoltarea 
producției agricole, efortul per
manent ce se face în scopul di
versificării, atrage după sine 
dezvoltarea industriei alimen
tare căreia l-au fost repartizate 
peste 10 miliarde lei. Vor fi 
construite șase noi fabrici de 
bere (intre care cele de la Satu 
Mare, Miercurea Ciuc și Tg. Mu
reș), două fabrici de zahăr (la 
Slobozia și Roman) se va dez
volta capacitatea de producție 
a altor patru, șase fabrici de 
produse lactate, un mare număr 
de abatoare (la Craiova, Slobo
zia, Medgidia, Alexandria, 
Miercurea Ciuc, Satu Mare, Bo
toșani — ca să amintim doar cî
teva), o fabrică de surogate de 
cafea la Sfîntu-Gheorghe, fa
brici de conserve. Se va trece 
treptat la livrarea laptelui în 
recipienți nerecuperabili; la 
desfacerea semipreparatelor cu
linare și a conservelor din 
carne de pasăre ; vor fi reali
zate alte 200 de sortimente 
de zaharicale, sortimente noi 
de produse de panificație, 
de făinuri bogate în proteine 
pentru produse dietetice precum 
și cu ingrediente, atît de mult 
solicitate în hrana copiilor. 
Prin urmare va crește astfel 
volumul produselor alimentare 
valorificate sub formă industria
lizată și semiindustrializată, 
ceea ce va determina, pe lingă 
satisfacerea necesităților și 
preferințelor, o substanțială re
ducere a timpului cheltuit acum 
cu aprovizionarea.

Pentru a putea vorbi, însă, de 
realizări în 1975, pe parcursul 
acestei perioade se impune 
ca mai întîi să materializăm 
planul grandios de investiții a- 
doptat. Să creăm acumulările 
de apă de pe Valea lui Tovan — 
Gorj. de la Siriu — Buzăp, de 
Ia Mostiștea — Ilfov și de la 
Stînca-Costești, de pe Prut, 
imense rezervoare de apă de 
care depinde amenajarea pen
tru irigații a cîtorva sute de mii 
de hectare ; să corectăm cursu
rile rîurilor interioare pe cîteva 
mii de kilometri: să ridicăm 
complexele zootehnice și legumi
cole, fabricile și combinatele 
industriei alimentare și, mai 
ales, să pregătim oamenii ca^e 
vor asigura o exploatare pe mă
sură a mașinilor cu care va fi 
dotată agricultura. Trebuie 
spus că, în perioada actualului 
cincinal, ritmul de pregătire 
prin școli a celor ce vor lucra 
în agricultură va fi mai mult 
decît dublu nrocentului de creș
tere a populației ocupate în ra
murile neagricole pe seama ce
lor ce se îndeletnicesc — sau 
ar fi putut să se îndeletnicească 
— cu munca în agricultură.

Stimulînd factorii de creștere 
ai productivității muncii se va 
reuși să se creeze în această pe
rioadă o masă de bunuri mate- 
riale-agroalimentare — mai bo
gată și mai variată cu un număr 
restrîns de lucrători. Este sufi
cient să arătăm, de exemplu 
că producția globală (în pre
țuri comparabile) va crește cu 
fiecare an, ajungînd în 1975 
să înregistreze un spor de 49 
la sută față de nivelul mediu al 
cincinalului trecut. De ase
menea, că o persoană ocupa
tă în agricultură va lucra, tn 
medie, o suprafață arabilă cu 
circa 10 la sută mai mare, că 
va îngriji cu aproximativ 60 la 
sută mai multe animale decît 
în anii trecuți. Și, concomitent, 
va înregistra sporuri ’ substan
țiale produsul social șl venitul 
național calculat pe o persoană 
ocupată în agricultură.

Privind volumul de investiții 
alocat agriculturii în actualul 
cincinal cu ochiul economistului 
și cu interesul omului de pro
ducție pot afirma că efectul 
cert al materializării sale va în
semna obținerea unor producții 
agricole mari, fără flucutații, 
înscrierea agriculturii pe un curs 
ascendent, propriu economiei 
socialiste.

gh. fecioru

ing. MIHAI SENILC. în facul
tate, ni s-au predat numeroase 
cunoștințe de ordin teoretic 
despre diferite procese chimice, 
tehnologice, despre rezistența 
materialelor, despre AMC etc. 
Din păcate........................
practică 
este de __ ____
luăm în considerație ______
slabă a catedrelor de specia
litate la diferite institute de 
învățămînt superior. Or, numai 
printr-o îmbinare armonioasă a 
acestor două laturi ale pregă
tirii se pot obține specialiști cu 
adevărat buni.

(Opinia interlocutorului meu 
a fost, de altfel, confirmată și 
de discuțiile purtate în cadrul 
întâlnirii studenților de la In
stitutul politehnic Iași cu sta
giarii uzinei și cu conducerea a- 
cesteia. Răspunzînd întrebării 
adresate de lectorul PAUIs 
OBROGEA cu privire la felul 
în care corespunde pregătirea 
absolvenților necesităților prac
tice, ing MARIA IONESCU, 
director de producție, remarca 
faptul că din cauza slabei do
tări a facultăților există difi
cultăți la preluarea aparaturii 
de laborator și a celei de mă
sură și control de către tinerii 
ingineri. Această situație a 
fost semnalată în repetate rîn- 
duri Ministerul Invățămîntului. 
Soluționarea problemei este, 
desigur, dificilă. Dar printr-o 
colaborare între ministerele e- 
conomice — a M.I.Ch. în acest 
caz — și Ministerul învățămîn- 
tuluî s-ar putea realiza, cre
dem, o îmbunătățire simțitoare 
a situației. Investiția în pre
gătirea propriilor specialiști, pe 
care-i va utiliza în viitorul a- 
propiat, este, după părerea 
noastră, o problemă care pri
vește și respectivul minister

însă, instruirea 
ne lipsește. Aceasta 
altfel normal dacă 

dotarea

sau respectiva centrală indus
trială. Și, evident, nu este o 
investiție inutilă.

Asupra acestei probleme in
terlocutorii mei au mai reve
nit).

V. Săvinoiu. Eu nu sînt ingi
ner chimist. Sînt automatist. 
Cînd am venit de la București 
mi-am spus că nu voi avea di
ficultăți. Pus în fața unor lu
crări pe care trebuia să le re
zolv, am rămas uluit. Vă rog 
să mă credeți că nu exagerez. 
Am avut dificultăți mari cu 
problemele practice ale servi
ciului. ATM. De aceea cred că 
o mai bună instruire practică 
în factultăți ar ușura foarte 
mult integrarea în muncă amult integrarea ..........  _
tînăruiui absolvent.

Gh. Țepeș. Revenind asupra 
modului de pregătire al ingine
rilor, asupra programei, cred 
că ea a rămas adaptată necesi
tăților de acum 15 — 20 de ani, 
cînd nu aveam specialiști pen
tru producție sau pentru con
cepție. Or, în prezent, avem, 
mi se pare, la nivel de țară, 
un. inginer la la muncitori. Dar 
cîți dintre ei desfășoară cu a- 
devărat o muncă de inginer, de 
om de concepție ?

★
Desigur, observațiile șj opini

ile interlocutorilor noștri nu 
epuizează nici pe departe pro
blemele complexe ale dificultăți J-4 profesje a

Considerăm
Iilor integrării în 
tânărului inginer. __ _
totuși că datorită valabilității 
lor mult mai largi, precum și 
implicațiilor pozitive pe care 
le-ar avea remedierea și evita
rea acestor dificultăți, ele pol 
constitui un subiect de analiză 
pentru factorii competenți din 
Ministerul Invățămîntului, Mi
nisterul Industriei Chimice și 
Centrala industrială a fibrelot 
artificiale.
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Ștefan Velnîcîuc, 22 
de ani, a debutat înainte 
de încheierea studiilor 
pe prima scenă a țării în 
cel mai controversat 
spectacol al acestei sta
giuni, „Regele Lear", 
spectacol care a înregis- 
trat un mare succes în 
țară și peste hotare. 
Ne-am oprit intenționat 
la cel mai tînăr coechi- 
pier al „Lear"-ului, atît 
din dorința de a afla o 
opinie specifică (prin 
virstă) despre această re
prezentație — aici, ca și 
în străinătate, —- cît și 
din interesul pentru o a- 
semenea fericită experi
ență.

nuațl, ori, mal degrabă, In ce 
modalitate ?

— Șansa de a fi ales pentru 
un rol important, într-o echipă 
prestigioasă, condusă de un re
gizor eminent este incontesta
bilă. Cum s-a produs ?

Șt V. : Nu cred că e bine să 
se absolutizeze o anume modali
tate. Scopul e important, dar la 
el se poate ajunge pe foarte 
multe căi. Eu nu resping aprio
ric nici o modalitate de a face 
teatru. In afară de Radu Pen
ciulescu pe care îl stimez ne
spus, îl urmăresc, de pildă, cu 
o mare admirație pe Petre 
Gheorghiu, (între altele și exce
lent pedagog), care caută tot 
timpul să-și acordeze mijloacele 
artistice cu sensibilitatea omului 
contemporan, raportindu-se la 
esențe. Sofocle a spus că dintre 
minuni, cea mai mare e omul. 
După atîtea secole Gorki a ex
clamat, și noi repetăm mai ales 
exclamația sa : „Omul ! Ce mi
nunat sună !”. E poate naiv cum 
vă explic, dar vreau s-ă subli
niez că raportarea la esență, ra
portarea sensibilității umane la 
marile adevăruri, e cu adevărat 
importantă și nu o modalitate 
de exprimare absolutizată...

Șt. V. : Șansa mea, dacă vreți 
s-o numiți astfel, a fost Ariei 
din „Furtuna” de Shakespeare, 
spectacol prezentat la simpozio
nul I.T.I. Radu Penciulescu a re
ținut, probabil, personajul inter
pretat atunci și anul trecut. în 
primăvară, m-a întrebat dacă 
vreau să joc rolul Ini Edgar din 
„Regele Lear". Cinstea era ma
re, dar nu m-am putut opri să 
nu zîmbeso. Văzusem spectacolul 
precedent, cu Storin în rolul ti
tular și deși mă impresionase 
profund, un singur rol nu-mi plă
cuse : Edgar. Desigur, am accep
tat. profund onorat. Pe urmă am 
muncit...

— Totuși primul dv. succes 
este indubitabil. Ați pornit cu 
dreptul.

Șt. V. : Da, dar n-aș vrea 
să-1 luxez pe stîngul. Asta « 
mare mea grijă.

— Ce 
părerile 
„Regele

reacție v-au provocat 
criticii la spectacolul 

Lear" ?

— Cum ?

Șt. V : Deloc altfel decît 
fost obișnuit : adică în deplină 
libertate. Radu Penciulescu nu 
e un regizor care pune actorii 
la galere, ci îi solicită în modul 
cel mai democratic la colabo
rare. Inteligența, fantezia, crea
ția. nefimd monopolizate tiran’c 
de o singură persoană, devin o- 
bligațîa tuturor. Penciulescu fi
xează scopul Ia care vrea să 
ajungem, dar căile le căutăm, 
le propunem, le eliminăm, sau 
le găsim, împreună

PRIMELE ROLURI

Ștefan Velniciuc

— Chiar pentru rolul unui de
butant căruia nici nu-i plăcea 
rolul ?

Șt. V : Chiar. Nu mi se spu
nea nimic, nici restrictiv, nid 
altfel, așa că mi se.părea că .pur 
și simplu n-am cum verifica. 
Cu timpul însă, rolul meu, ca 
de altminteri întreg spectacolul 
s-a împlinit, s-a așezat. Dar 
eu tot nu sînt încă mulțumit de 
Edgar : e un rol de factură ro
mantică și nu mă interesează 
să-i prezint pitorescul, ci cu to
tul altceva. De altminteri, ați 
văzut, această reprezentație nu-și 
propune să schimbe hlamide și 
pelerine, ci propune diferite 
ipostaze umane relevînd înțele
surile profunde și ^.indelebile 
provenite din interferența lor...

Șt. V. : Regret, dar după mo
desta mea părere articolele apă
rute s-au referit mai puțin la 
spectacol, vizînd mai mult inte
rese de breaslă. Am observat, 
însă, că opiniile critice — vehe
ment critice — erau foarte bine 
argumentate, spre deosebire 
cele admirative, de multe 
strict exclamative.

— Cum ați fi scris dv. și 
argumente

de 
ori

, ce 
pro — ați fi adus ?

Șt. V. : Nu mă pot obiectiva 
chiar într-atît. Să încerc prin 
negații. N-aș fi remarcat utili
zarea în „Regele Lear“ a unor 
procedee regizorale împrumu
tate din teatrul occidental. O a- 
semenea remarcă nu e reală. 
Astăzi, în toată lumea se caută 
alfabetul unui teatru modern ; 
de aceea, poate, primele litere 
seamănă. Lucrul acesta a fost 
observat și cu prilejul turneului 
în Italia.

spectacolului tineri șl virstnid 
ștergîndu-și lacrimile de emoție. 
La sfîrșit, directorul teatrului 
ne-a îmbrățișat.

— Același succes și la Milano?

Șt. V. î La fel, la Milano am 
jucat pe scena lui „Piccolo Tea- 
tro". Deși aici piesa nu s-a 
tradus în cască, deși tot 
orașul era preocupat de grevă, 
deși ora începerii era foarte tîr- 
zie — 21,30 — reprezentația a 
fost urmărită cu același interes. 
La căderea cortinei, ni s-a stri
gat din public : „Veniți să ju- 
cați aici o stagiune întreagă”.

— Publicul italian prețuiește, 
așadar, teatrul ?

Șt. V. : Da. desigur. Dar după 
părerea mea în Italia nu se face 
teatru, cu seriozitate, pretutin
deni — sau așa mi s-a părut. 
La Florența, de pildă, festivalul 
era mai degrabă o atracție tu
ristică. Pe afișele italiene scria: 
„Vizitați Florența și veți vedea 
toate trupele teatrale ale lu
mii !“ Așteptăm BITEF-ul ; vom 
juca „Regele Lear" în toamnă 
la Belgrad, unde sper că vom 
avea realmente prilejul unor 
confruntări.

— Considerați, desigur, această 
colaborare un bun cîștigat pen. 
tru viitor ?

Șt. V : Da șt nu, ea fiind, 
cum vă spuneam, o continuare. 
Profesorul clasei din care fac 
parte, C. Moruzan, ne-a lăsat 
totdeauna o libertate controlată. 
Experiența cu un regizor de ta
lia lui Penciulescu, din fericire 
pentru mine, se suprapune peste 
un bun deja cîștigat. Desigur, 
am văzut și am învățat mult, 
dar n-am făcut decît să merg 
mai departe pe un drum în
ceput.
. — Cum ați vrea «4-1 oonti-

Și. V. î Aș fi remarcat că a- 
cest specatod a fost pus în 
soenă la Teatrul Național, ceea 
ce înseamnă un eveniment. Aș 
mai fi remarcat că Radu Pen
ciulescu a vrut să facă teatru de 
grup, de trupă, in lipsa unei 
trupe care să comunice înlăun- 
trul ei și cu regizorul, pe aceeași 
lungime de undă. îndrăznesc 
chiar să afirm că spectacolul nu 
se prezintă așa cum ar fi vrut 
Penciulescu, pentru că a existat 
printre unii interpret! un spirit 
de frondă, neaoceptînd maniera 
regizorului de la început. Eu, 
fiind cu totul nou, am simțit a- 
oeasta, după cum am simțit une
ori că funcționăm ca pseudo- 
trupă.

— Care este impresia dv. des
pre acest turneu, ca cel mai tî
năr participant, care, în plus, a 
călătorit pentru prima oară ?

— Pină Ia lSlTEF ce 
aveți în vedere ?

turnee

— Nu aș zice că enumerat! ar
gumente stricte de cronică dra
matică.

PRAGUL

Șt. V. : Vă interesează, după 
cite văd, o relatare. De data asta 
promit să mă obiectivez, deși 
sînt încă plin de impresiile oele 
mai felurite. Deci, primul spec
tacol a avut loc la Florența. în 
cadrul Festivalului teatrelor 
stabile. Sala, „Palazetto dello 
Sport" nu e prea încăpătoare și 
nu are o acustică grozavă. A- 
veam cu toții emoții cumplite. 
Cinci minute după începerea 
spectacolului era cît pe aci să 
expiem nu numai de emoție, 
dar și de surprindere : lumea 
ieșea pe capete din sală. Nu 
funcționau căștile ! Cînd l-am 
văzut pe toți revenind și cînd 
au răsunat primele aplauze la 
scenă deschisă, am răsuflat ușu
rați. Vă imaginați că am jucat 
toți întins, coardă. La sfîrșit am 
fast chemați cu ovații la rampă, 
regizorul călduros felicitat. A 
urmat prima zi de presă, aștep
tată dis-de-dimineață. Ziarul 
„La Nazzione" consemna, pri
mul, succesul echipei noastre. 
Au urmat apoi încă 19 cronici 
apărute în presa italiană. Din 
totalul lor, 19 au fost elogioase.

Șt. V. : Eu unul aștept 
răbdare festivalul de la 
Neamț. Vom merge 
pușneanul", unde am satisfacția 
să interpretez rolul titular. Piesa, 
o dramatizare după nuvela cla
sică, al cărei autor și regizor este 
Dan Micu, are multă incisivitate, 
dar în mod egal și poezie. în 
plus, așa cum a fost scrisă, a- 
ceastă dramatizare se pretează 
la multe posibilități de interpre
tare. Autorul si regizorul, tînăr 
ca și noi. a demonstrat talent, 
aplicație și, ceea ce nu i s-a 
întîmplat pînă acum, răbdare de 
a constitui cu adevărat specta
colul.

cu ne- 
Piatra 

cu „Lă-

— Regizorul este elev al pro
fesorului Penciulescu. „Lăpuș- 
neanul" are similitudini cu spec
tacolul „Regele Lear" ?

Șt. V. : Nu, sau în orice caz, 
noi sperăm să aibă, dar în fond 
și nu în formă.

— La ce rol din dramaturgia 
originală v-ați mai gîndit ?

DE AUR — La Roma ați participat Ia 
Festivalul 
a deschis 
cole ?

„Premio Roma" : cine 
seria acestor specta-

BARUȚU T. ARGHEZI
șt. V. : 

la teatrul 
1 800 locuri, 
dar în tot cazul cu multi spec
tatori. Aici am văzut în timpul

Naționalul românesc, 
„Eliseo", o sală cu 

nu toate ocupate,

Șt. V. ! Sincer, nu m-am gîn
dit. Ca dramaturg îl prefer pe 
Paul Anghel. de cînd am văzut 
„Săptămîna patimilor". Numai 
timiditatea m-a oprit să mă duc 
la el și să-i mulțumesc pentru 
o asemenea piesă care nu e doar 
o înșiruire de idei. I-aș ruga pe 
dramaturgii noștri să scrie piese 
în care să existe oameni vii, 
adevărati. care să reprezinte și 
să susțină idei, și nu piese — 
megafoane de idei !

Trăim încă emoția zilelor 
de sărbătoare sub lumina că
rora s-au întrecut, în cîntec 
și joc, satele, uzinele, ora
șele... Zeci de mii de flăcăi 
și fete au intrat în hora mu
zelor, împletind țării cununi 
de lauri. Au vibrat sălile de 
concurs în fața tineretului 
talentat, primit și răsplătit 
cu urale și aplauze.

Echipele de teatru, de cîn
tec și joc, brigăzi artistice, 
coruri, fanfare, montaje lite
rare, dans modern, orches
tre simfonice sau de muzică 
ușoară, au oferit unul din 
cele mai mari spectacole pe 
care l-a văzut vreodată țara. 
Alături de „veterani" ai miș
cării artistice de amatori și 
împreună cu tovarăși încer
cați ai scenei, tinerii colecti
velor artistice au biruit ano
nimatul și au cucerit primele 
victorii.

Mărturisesc emoția și sen
timentul de mare admirație 
pentru felul în care acest ti
neret a îmbrățișat artele și 
a demonstrat puternicile 
virtuți de artă ale poporului. 
Este semnificativă acordarea 
unor premii speciale și di
plome de merit de către C.C. 
ăl U.T.C., mai multor colec
tive tinerești, cum sînt cele 
din Blaj, Drăgășani-Vîlcea, 
Oradea, Giarmata - Timiș, 
Furculești-Teleorman, Nicu- 
lițel, Tulcea, Baia-Sprie, Con
stanța sau București, în ca
drul celui de al X-lea Con
curs artistic republican „O- 
magiu Partidului" !

Nu le voi uita multă vreme, 
nici melodiile, și nici repli
cile bine găsite ale brigăzii 
artistice de agitație, cu care 
tinerii de la Casa de cultură 
a elevilor și studenților din 
Pitești au urcat pe scena fi
nalei, după cum prezența 
unui băietan de 13 ani, Luțu 
George din Dragodana-Dîm- 
bovlța, nu va putea fi nici
odată disociată de succesele 
tinerei generații. Acest flă- 
căias cu ochii de veveriță, 
în afară că e unul din inter- 
pret’i principali ai brigăzii, 
a fost purtător de mesaj al 
poeziei românești tocmai în 
Suedia, unde a participat. în 
calVate de cîștigător al con-

cursului pionieresc de teatru 
din 1970, la o tabără interna
țională de tineret. în zările 
scandinave el a recitat din 
Eminescu, Seara pe deal, în 
patru limbi : succesul acestui 
dragodan a fost răsplătit cu 
aplauze și urale pentru Ro
mânia !

In echipa montajului lite
rar, intitulat „Eroii de la 
Moisei", erau și frații Toader 
și Gheorghe Mîț, primul de 
19 ani, al doilea de 17, cioba
ni, coborîtori, 
țării, tocmai 
Mestecănișului. 
toarea evocare a sătenilor — 
eroi de la Moiseni, ei sunau, 
alături de alți tineri, trîmbi- 
țele cu care înaintașii lor 
chemau satul la „horea oi
lor”... înalți ca bradul, voi
nici și rumeni la față, ei apă
reau, în peisajul bucureștean, 
ca niște Feți-Frumoși pe care 
legenda i-a uitat In cămeșile 
cusute cu fir de aur și ar
gint.

Și cît de corect au jucat, 
au cîntat, au recitat tinerii 
țării !

Ecaterina Teodoroiu, eroina 
de pe Jii, se cheamă în viața 
de toate zilele Elena Panait, 
e muncitoare la fabrica de 
confecții Bacău și are 19 ani... 
Unul din pandurii oastei lui 
Tudor Vladimirescu, e Ște- 
fănescu Petrinel din Govora, 
elev în clasa IX-a... Eroul 
U.T.C.-ist, tînăra ilegalistă, 
luptători pentru dreptate, au 
fost roluri de răspundere în 
piesele prezentate în concurs, 
pe care siderurgiști, mineri, 
studenți, săteni cooperatori, 
tehnicieni, le-au interpretat 
cu vigoarea și vibrația celor 
mai frumoase vîrste ale visu
rilor de artă, împlinite.

Strungarul Ion Munteanu, 
de Ia „Rulmentul" — Bra
șov, Elena Plutici, de la Clu
bul C.F.R.-Timișoara, tineri 
și tinere din Scornicești. din 
Inuc, Săvinești, din Nitzki- 
dorf, din Tîrgu-Mureș sau 
din Tulcea : în cununile lor 
de lauri strălucesc valorile 
acestui popor, mereu mai tî
năr, mereu mai harnic, me
reu mai proaspăt în muncă, 
în artă. în cultură

VIORICA TANASESCU
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PRO ȘI CONTRA
0 PREMIERĂ

REMARCABILA
LA TELEVIZIUNE

O piesă în genul scurt, 
scrisă de un actor, John 
Cromwell, despre actori. Ti
tlul anodin, — Premiera —, 
un personaj care susține a- 
proape singur un șir de mo- 
nologuri, alături de unicul 
martor tăcut, șters ca o um
bră. Toate premisele — a- 
parent — pentru un specta- 
ool total netelegenic, care 
s-a transformat, în fața ochi
lor noștri într-un adevărat 
regal artistic. De fapt, de 
cîtăva vreme, teatrul TV. a- 
proape nu mai oferă surpri
ze în privința calității artisti
ce a spectacolelor prezentate 
pe micul ecran. „Premiera" 
de marți seara a însemnat, 
insă, nu numai o confirma
re în suita calitativă, ci și 
prilejul desfășurării unor vir
tuți actoricești de exoepție. 
Olga Tudorache a dat prin 
această reprezentație un reci
tal de zile mari. în seara di
naintea premierei, o mare 
actriță aflată la apus de ca
rieră, reface tot drumul acti
vității ei, de fapt întreaga sa 
viață care, ca la orice actor, 
se suprapune cu teatrul. Gri- 
ma, ultimele repetiții, emoții
le, speranțele, disperarea, a- 
mintiri veohi și chinuri noi 
se succed, se suprapun, dînd 
imaginea unui destin închinat

scenei, eșuat pe plan uman. 
Marea actriță a jucat emoțio
nant orgoliul și nesiguranța, 
frica și nădejdea, sinceritatea 
și cabotinismul care se ames
tecă halucinant în acest trist 
personaj. Succesiunile de to
nuri, alternarea dispozițiilor 
afective, gradarea emoțiilor 
și tensionarea lor au demon
strat incontestabil talent și 
înaltă profesionalitate. în ro
lul umilei cabiniere, Ica Ma- 
tache a secondat personajul 
principal cu aleasă delica
tețe și profundă înțelegere a 
partiturii.

Un spectacol de televiziu
ne nu se încheie cu aplauze: 
motiv pentru care vrem să le 
transmitem, o dată ou mul
țumirile noastre, tuturor rea
lizatorilor emisiunii de marți 
seara. Remarcăm totodată 
prezența unui tînăr regizor, 
L. Azimioară și ne manifes
tăm surprinderea pentru lip
sa de pe generic a semnătu
rii operatorului.

V. TANASESCU

UN PORTE BON
HEtIR LA LOCUL
CEL MAI NIMERIT

„Iar noaptea, cînd cear
cănele femeilor împrumu
tă ceva din strălucirea 
ireală a stelelor, cînd linia 
trupului se -desenează.-. 
Delir juvenil de poet de
butant ? O. nu ’ V-o jur,

!

PERPESS1CIUS

intermitente"

astăzl Artă plastica

•a

EDITu BA IWW

cupat în mod 
ția pictorului, a

și unde oamenii nu mor 
în atîtea alte lucrări cu 

gesturi teatrale. 
NICULESCU, is- 

o-

► I.M. BRĂILA — ne întreabă : „Cum se 
k scrie corect : pictorul Palia de sau Pallady ?”
► — pentru că l-a întîlnit (nu ne-a spus unde)
► în amindouă felurile.

► — Corect este Theodor Pallady. Palia de,
► dacă ne menținem tot în domeniul artelor
* plastice este numele unul grafician de carte. 
k Ultima sa creație este coperta cărții „Luna 
, la Omaha" de Jean Amila, apărută la Edi-
► tura Meridiane.
► UN GRUP DE ELEVI AI LICEULUI EMIL

► RACOVIȚA DIN BUCUREȘTI au solicitat
► răspunsuri la mai multe întrebări. OCTA- 
; VIAN MARINESCU : „Cine poate fi consi-
► derat cel mai mare pictor român?".

► — Dacă am răspunde Andreescu am ne-
► glija nepermis pe Grigorescu. Dacă am cita
► pe Pallady am omite pe Luchîan ș.a.m.d. 
k Credem că e mai nimerit să se renunțe mai 
k ales în artă la clasamente.
► DAN ARSENIE s „Are vreun viitor pictu-
► ra cibernetică ?*.
* — Cibernetica, ,-simpla" cibernetică, va a-
► vea, desigur, un mare viitor.
, ADRIAN ȘTEFAN : „Se spune că arta mo-
► dernă se află încă în perioada frămîntărilot,
► a căutărilor. Cînd credeți că se va sfîrși a- 
’ ceastă perioadă ?“
’ Dacă am ști... Dar se pare, atunci cînd nu 
‘ avem de-a face cu impostură, cu false „fră- 

mîntări- și „căutări", că e o condiție speci
fică artei de vreme ce limanul acela liniștit, 
sigur și înfloritor unde fiecare și-ar ferici 
semenul din 5 în 5 minute numai cu capo
dopere se depărtează pe mă
sură ce-1 rîvnim mai mult.
Citiți sau recitiți în acest 
sens o poezie inclusă și în 
programele Școfâre. Se nu
mește Noapte de decembrie, 
iar autorul , e Alexandru Ma- 
cedonski.

COMAROVSCHI PATRI
CIA : „De cînd datează pri
mele muzee și colecții școla
re în țara noastră ?"

Prima colecție școlară s-a 
constituit în cadrul liceului 
evanghelic din Sibiu (1446). 
Mai putem cita în timo pe 
cele de la Odorheiu (1696), 
Tg. Mureș (1708 și 1718) Ai ud 
cu un însemnat muzeu al Colegiului Bethlen 
(1796), Satu-Mare (1808), Mediaș (1840), Cluj 
(1841). în 1850 ia ființă un important muzeu 
la liceul din Blaj sub îndrumarea profesoru
lui Simion S. Mihal’-Mihalescu, cu con
cursul — pentru o perioadă — a lui Timotei 
Cipariu. Bogatele colecții ale acestui liceu 
au participat in 1906 la expoziția etnografică 
de la Sibiu și expoziția generală de la Bucu
rești organizată de dr. Constantin Istrati. în 
jurul anului 1830 ia ființă la Colegiul „Sf. 
Sava“ primul muzeu din București, care cu
noaște o dezvoltare prestigioasă după numi
rea pictorului și naturalistului Wallenstein ca 
îndrumător științific. Acesta separă pe la 
1850 colecțiile științifice de cele artistice, or
ganized totodată și Pinacoteca de la „Sf. 
Sava" al cărui director devine. După înfiin
țarea Universității din București, colecțiile 
istorice, arheologice și de științe naturale au 
constituit nucleul viitoarelor muzee : de an
tichități și „Grigore Antipa". Colecțiile și 
muzeele școlare au servit învățâmîhtul si 
cultura, în general, fiind primele instituții 
de acest gen organizate în țara noastră. Ele 
au îndeplinit un important rol instructiv și 
au constituit în majoritatea cazurilor baza 
multor muzee naționale. Am mai cita ală
turi de oele de la Brașov, Iași, Craiova, Plo
iești etc. toate înființate în secolul trecut, pe 
cel al „Gimnaziului superior fundațional" 
de la Năsăud (1864) cu colecții extrem de in
teresante și diferențiate ca domenii. în 1912 
ajunsese, de pildă, să-și constituie chiar un 
muzeu filologic, istoric și de arte. Semnifi
cativ ni se mai pare și faptul că pentru ex
poziția universală de la Paris din 1900 pa
vilionul românesc a selectat numeroase ex
ponate provenite din colecții și muzee șco
lare. Astăzi, practic fiecare școală are o co
lecție sau un mic muzeu, mai ales cele sătești 
constituit în urma acțiunii intitulate „Căută
torii de comori". Forurile responsabile nu 
ne-au putut furniza o cifră exactă pentru că 
nu există, din păcate, o evidență riguroasă 
a lor. Se pare că nici statutul lor juridic nu 
este foarte clar, deoarece nu depind nici de 
direcția muzeelor din C.S.C.A. și nici de Mi
nisterul învățămîntului (școlile nu le au în 
cele mai multe cazuri în „inventar", ele exi- 
stînd ca niște colecții particulare găzduite în 
incinta școlii). Ceea ce extragem din această 
situație e mai mult interesul unor profesori 
ca și al majorității elevilor care depun stă
ruință în înființarea și dezvoltarea lor și 
dezinteresul forurilor competente, și în pri
mul rînd al Ministerului Invățămîntului

MOTET TEODORA, studentă, anul III, Fa
cultatea de limbă și literatură română, Bucu
rești : „Ce tabere de sculptură vor mai fi or
ganizate în afară de cea de la Măgura, care 
a fost atît de bine primită, atît de specialiști 
cît și de public ?“

— în primul rînd continuarea celei de la 
Măgura, ajunsă deci la a doua ediție, care

va avea loc în aceeași perioadă, august-sep- 
tembrie. S-au organizat însă recent, pentru 
perioada mai-iunie, o nouă tabără de sculp
tură Ia Arad, (cu piatră și marmură adusă 
de la cariera Pleșcuța), în cadrul festivalului 
„Primăvara arădană". Printre participant, in 
mare majoritate tineri, vă putem cita pe : 
Napoleon Tiron, Nicolae Buculei, Adina 
Țuculescu, Domokos Lehel, Ilîas Lafazanis, 
Liana Axinte, Nicolae Roșu, Constantin Măr
gărit ș.a. Din informațiile pe care le deținem 
de la U.A.P. va mai informăm câ o serie de 
județe ca Tulcea si Suceava au solicitat or
ganizarea unor tabere similare dar nu s-a 
perfectat încă nimic în acest sens.

MELANIA I., casnică, Cîmpulung. Ne in
formează că are un copil de 8 ani, Ovidiu I., 
„foarte talentat la desen și pictură”. Ne în
treabă in continuare, neliniștită, oe să facă, 
cu atît mai mult cu cît vrea „să-1 vadă artist 
pictor".

— Nimic în afară de procurarea celor nece
sare pasiunii sale, ca și a tuturor copiilor în 
general, căci sînt foarte, foarte mulți talen- 
tați ; culori, creioane, hirtie. Nu vă speriați 
dacă va desena un cline cu șase picioare 
sau o găină albastră. La vîrsta asta sînt po
sibile și alte „miracole". Nu-i puneți în orice 
caz meditator cu atît mai mult cu cît vreți 
să-I vedeți neapărat „artist".

PETRACHE MARIANA, clasa a VT-a 
Școala generală nr. 62 comuna Dobroeștî, 
jud. Ilfov ne întreabă dacă : „Atacul de la 
Smîrdan” a lui ~Grigorescu a fost făcut după 

natură sau din imaginație ?“ 
— Da și nu. E făcut după 

natură in sensul că pictorul 
a cunoscut realitatea războ
iului și este în egală măsură 
din imaginație atît prin fap
tul că nu a asistat la luptă 
cît și mai ales prin valoarea 
lui simbolică. Poate că toc
mai cunoașterea, trăirea rea
lității a dat forță de convin
gere viziunii simbolice, unde 
sîngele nu e sirop de smeu- 
ră 
ca 
lublime 
REMUS 
torlc de artă care s-a 
deosebit de viața și crea- 

________ _ avut amabilitatea să ne ofere 
citeva date relevante pe care vi te punem 
la dispoziție : în ajunul declanșării războ
iului, Grigore>scu se afla la Paris. Afli nd de 
precipitarea evenimentelor ca și de carac
terul războiului, purtat pentru obținerea in
dependenței țării, Grigorescu schimbă atmo
sfera atelierului parizian cu cîmpul de lupta. 
A participat, bolnav, la toate luptele impor
tante, a cunoscut privațiunile vieții de cam
panie. așa cum reiese din numeroase docu
mente, a văzut murind alături de atîția 
ostași pe căpitanul Nicolae Bogdan, prietenul 
Său, cu care împărțea bordeiul. Și-a făcut, 
într-un cuvînt, ceas de ceas datoria de „foto
graf al statului" cum ii numeau in glumă 
cunoscuții. N-a participat însă Ia Atacul de 
la Smîrdan pe care l-a evocat in cunoscuta 
lucrare Începută în același an cu evenimen
tul, deci 1878 și terminată abia în 1885. Moti
vul central — soldatul care atacă la baionetă 
— apare in numeroase schițe și crochiuri ca 
și în trei studii în ulei.

VIOLETA IONESCU-ROMAN AȚI, Studen
tă București : „Cite filme de animație a rea
lizat pictorul Sabin Bălașa și ce proiecte are 
acum

— A realizat filmele : „Valul", premiat cu 
Pelicanul de Argint la Mamaia în 1968, 
„Fascinații", „Pasărea Phonix", „Orașul" si 
„Picătura". După cum ne-a anunțat studioul 
Ânimafilm cu care colaborează, pictorul 
realizează în prezent un film — tot do ani
mație — în Italia. Sperăm că-1 vom viziona 
și-l veți viziona și dumneavoastră.

EMIL C.» desenator tehnic — București ne 
întreabă : „De ce statuile grecilor antici erau 
mai frumoase decît ale noastre ?"

— Deși corespondentul n-a fost probabil 
in Grecia $i n-a văzut, pe de altă parte, toate 
„statuile noastre", acest sentiment ușor nos
talgic al unei superiorități eline îl trăiește 
toată umanitatea modernă. De aceea și în
cercăm să răspundem. Nu sunerioritatea ne
apărat însă frumusețea vechii statui grecești 
ar putea fi „explicată" și așa , pentru 
că iubeau armonia dintre spirit, cultivat în 
academii și trup, cultivat în palestre, pentru 
că nu cunoșteau numărul impar și altă geo
metrie decît cea euclidiană, pentru că sculp
torii erau răbdători, desăvîrșind ani de zile o 
lucrare, pentru că aceasta era făcută cu in
tenția să dureze și să placă tuturor, pentru 
că soarele luminează într-un fel pămîntul 
Greciei, pentru că vasele lor numite Pit-hos, 
Kilix, Schvphos, Askos, Pelike, Amfora ș.a. 
(toate fiind pentru noi tot un fel de amfore) 
erau la fel de frumoase ca și statuile, pentru 
că nu știau că se vor inventa curentele mo
derne și pentru alte neînsemnate pricini. Dar 
nu credem, deși apreciem arta lor, că^au fost 
și continuă să fie unicii depozitari de fru
musețe.

C.R. CONSTANTINESCU

nu e vorba decît de o 
scurtă introducere găzdui
tă de o rubrică de modă a 

săptăminal. Nu e 
să aflăm cum 
delicate inter- 
în ton, dulci, 
culori afuma-

unui
vorba decît 
„culorile cu 
ferențe ton 
armonioase, 
te, mereu aceleași materia
le transparente vor realiza 
o misterioasă contopire 
corp-material, dînd senza
ția de total". Asta era I 
Oricum o semnătură gin
gașă Annunziata, ne comu
nică și rezultatul unor în
delungi cercetări : „erotica 
ce vrea să mascheze goli
ciunea reușește s-o facă 
provocatoare”. De necre
zut I Să nu ne grăbim și 
din serioasa argumentație 
generos oferită pe această 
temă să notăm și să ținem 
minte : „Ajutată de trucuri 
subtile, lenjeria intimă 
este din nou moale, rafi
nată...” Pentru cine nu-și 
dă seama de importanța 
evenimentului — a cita 
minune a lumii ? — i se 
replică cu superbia unei 
agresive superiorități că 
numai astfel, cu truculen
țe care mai de care mai 
subtile plus alte mai-mai- 
uri se ajunge, prin des- 
sous-uri ?, ca linia fiecărui 
trup să-și afișeze o perso- 
litate bine definită...

Asta este epoca în 
trăim, clamează pios 
nunziata, epoca linei 
te acerbe pentru recîștiga- 
rea feminității. Noi cre
dem că sîr lucruri uneori 
iremediabil pierdute, dar 
uite că nu este așa, și ni 
se propune un plan diabo
lic : „materialele transpa
rente cu desene figurative 
în dreptul sinilor-..com
binații diabolice de „voal.

satin, dantelă în același fu
rou” și — Evrika ! — „mi
cul boboc de trandafir ca 
un porte-bonheur în locul 
cel mai nimerit...”

Astfel zis, dezbateri fur
tunoase și un nou sistem 
de gîndire avînd, după 
cum ne asigură Annunzia
ta în articolul „Veșminte 
glorioase”, ca pioni susți
nători : „sutien sau 
tien gorge deshabille 
pon, slip, corset..." 
alte intimități al
nume ne scapă spre măr
turisită noastră părere de 
rău.

sou- 
ju- 

plus 
căror

TUDOR STANESCU

G. IBRAILEANU
IN REVISTE

care 
An- 
lup-

Semnalăm din bogatul și 
substanțialul sumar al revis
tei Cronica articolul lui loan 
Apetroaie, «lbrăileanu și „Da
toria criticii"», actualitatea 
ideilor celui care in „Dato
ria criticii" afirma deschis: 
„Gustul estetic dl publicului 
este o superioritate națională, 
și a feri de scădere și de 
pervertire gustul poporului 
tău este un act de ' 
tism“. In „România literară" 

21, profesorul Șerban 
Cioculescu comentează „mo
ral", pertinent și cu o supe
rioară fermitate personalita
tea lui lbrăileanu care „n-ar

patrio-

nr.

putea fi înțeleasă fără lec
tura micului volum „Privind 
viața"... Aforismele lui ne 
dezvăluie un moralist în am
bele înțelesuri ale cuvîntului, 
adică pe un cunoscător al o- 
mului și al vieții, dublat de 
un rigorist, de un puritan, aș 
spune de un pudic...". în 
același număr al revistei, 
Mircea Zaciu („lbrăileanu și 
opțiunile criticii") descoperă 
în evoluția gîndirii critice a 
lui lbrăileanu surprinzătoare 
și reale asemănări cu modi
ficările suferite în ultimele 
decenii de critica noastră. 
„Contemporanul" din 21 mai 
consacră editorialul semnat 
de George Ivașcu : „..Astăzi 
la un secol de la naștere, și 
la peste trei decenii de la 
moarte, lbrăileanu se așează 
de la sine în succesiunea 
marilor ideologi ai civilizați
ei și culturii noastre : Kogăl- 
niceanu, Russo, Maiorescu, 
Gherea, spiritul său critic 
fiind el însuși parte integran
tă în dezvoltarea — contra
dictorie în atitea moduri, dar 
tocmai prin aceasta mai vie 
și multilaterală — a culturii 
și literaturii române.,.". în 
pagina dedicată centenarului 
lbrăileanu, M. Ungheanu 
îl înscrie într-un șir de 
autori „lipsiți de elegan
ță" (Slavici, Rebreanu, Hor- 
tensia-Papadat Bengescu) dar 
denși și substanțiali.

La o sută de ani de la 
naștere, „acest scafandru de 
idei", cum l-a numit Călines- 
cu pe G. lbrăileanu, se dove
dește a fi o personalitate 
fascinantă și poate încă prea 
puțin cunoscută.

M. C-
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NOTE DE 
LECTOR

Unul critic care știe ce este 
critica, a-i discuta opera cît mai 
bine înseamnă a i-o discuta cit 
mai obiectiv. Volumul „Lecturi 
intermitente", (editura Dacia), 
reunește articolele publicate în 
Gazetă literară și apoi în Ro
mânia literară. Titlul este 
justificat, în primul articol, 
prin întreaga sa activitate de 
cercetător literar : nu face o bi
bliografie critic-analitică, ci mal 
bine-zis un „răboj comprehen
siv”. improvizat în zig-zag și 
aleatoriu, pe voia gustului și o- 
cazîei, al lecturilor („viciu ne
pedepsit” !). Pentru autorul 
„Mențiunilor", acest ultim volum 
vine să întregească imagin'a 
ținui destin literar împlinit și eu 
toate că nu are amplitudinea 
volumelor mai vechi, este în e- 
gală măsură o cheie pentru în
treaga sa operă, egală cu sire,, 
așa cum egal este, la rîndul Ini, 
și volumul. Conform cunoscutu
lui principiu câ într-o slabă li
cărire de talent nu trebuie să 
sufli și să o stingi de tot. ci să 
o ocrotești să se aprindă flacf
sacră, vom găsi și aici, print e 
referințele la scriitori recuncS- 
cuți, și unele plecînd de la ope
re mai puțin cunoscute. Prin 
această metodă cunoscută se ex
plică și tonul politicos al criti
cii, prin care nU înțelege 
să dea cu baltagul, ășa cum n’ci 
prin politețe nu înțelege tămîie- 
re. Mai eficientă și poate, mâi 
dificilă, pretinzind subtilitate,

LECTURI 
iNTmirrENTE

critica lui 
este însă 
ne. Sursa . . . _
unui poet și superioritatea mo
delului este sugerată printr-o 
frază proteguitoare : „Chiar dacă 
nu practică poemul, în largi fal
duri desfășurat, asemeni unui 
vibrant manifest sau ca un steag 
de luptă, din „Firele de iarbă” 
ale lui Walt Whitman, poezia 
lui Radu Cîrneci („Orgă și iar
bă", n.n.) nu e mai puțin, to
tuși, o poezie de atitudine, mi
litantă”. în această critică de to
leranță derutantă, spre ce putem 
să spunem că se orientează înțe
legerea criticului ? Rezumin- 
du-ne în special la autorii care 
nu este cazul să fie încurajați 
și judecind chiar după alegerea 
lor în paginile cărții, putem să 
cităm pe Cicero, cu „Cato Major 
sive De senectute", pe cronicarul 
literar Pomniliu Constantinescu, 
pe Al. Rosett-i, căruia îi amin
tește meritele de editor, pe au
torii unor bibliografii. îngrijito
rului unui volum arhivistic de 
„Scrisori", Camil Baltazar, se 
gîndește chiar să-i ridice o bio
grafie. Și face și biografie, în 
digresiuni, în amintiri, în anali
za volumului „Pentru a fi iubit 
pămîntul", ediție alcătuită de 
Al. Oprea din ziaristica brăilea- 
nului Panait Istrati, și face și 
monografia Brăilei natale, por
nind de la „Istoricul orașului 
Brăila" de Constantin C. Giu- 
rescu și „Brăila" de Petre Pin- 
tilie. Cînd cita cărțile, filologul 
autor al monumentalei 
Eminescu nu 
dice editorul, 
de apariție, „ ___
bibliografice. Criticul care își 
propunea să facă din critică 
o îngăduitoare „acumulare de 
date bibliografice în primul 
rînd", cînd descoperă „o eroare 
nu de tipar, dar de istorie lite
rară și de strictă biografie" la 
Adrian Marino, pe dată își scoa
te mănușile. în „Princepele" lui 
Eugen Barbu urmărește tocmai 
documentația „inumană", oprin- 
du-se Ia citatele revelatoare. 
Țăranilor cu rogojina în cap și 
cu jalba în proțap li se dă as
cultare : „Acești țărani proști și 
murdari voiau să sfîșie pe cine
va și dacă eu aș fi luat parte 
acestor nenorociți de călugări, ei 
m-ar fi sfîșiat pe mine, ceea ce 
era prea mult”. Trecînd lejer 
peste aspectul de alegorie ini- 
țiatică a romanului, insistă asu
pra poeziei implicite și a atmos
ferei evocată „grație unei tem
perate pastișe și a unui vocabu
lar de epocă”, „vechiu româ
nesc". Deci autorul de ediții cri
tice este și un critic cu simțul 
valorii, documentat in valorile 
clasice, mereu la zi cu ultimele 
cărți apărute la noi. Prin meto
da sa, rămîne o voce singulară, 
recognoscibilă dintr-o frază, în- 
cepînd cu stilul civilizat, care 
trebuie să caracterizeze astăzi 
orice critică autentică. Și acesta 
se poate recunoaște și din ulti
ma carte, deopotrivă de repre
zentativă ca și celelalte ..Lecturi 
intermitente".

Perpessicius nu 
lipsită de capca- 

de inspirație a

omitea să 
editura, 

trimiterile

ediții 
in- 

anul 
bio-

ION AL. MOLDOVEANU
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DECORĂRI LA CONSILIUL DE STAT
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Ma
iestății Sale MOHAxMMAD ZAHIR SHAH, REGELE AF
GANISTANULUI, următoarea telegramă : z

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, adresez Maiestății Voastre, 
cu prilejul zilei naționale a Afganistanului, sincere felici
tări împreună cu cele mai bune urări de fericire și sănă
tate pentru Maiestatea Voastră și de progres poporului af
gan prieten.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea lui CEVDET SUNAY, președintele Republicii Turcia, 
următoarea telegramă :

Profund mișcat de mesajul de condoleanțe pe care Exce
lența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze în legătură cu 
cutremurul de pămînt care a lovit țara noastră, mă grăbesc 
să vă prezint, în numele poporului turc și al meu personal, 
expresia sincerelor noastre mulțumiri.

Miercuri, delegația militară po
loneză condusă de general-broni 
Wojciech Jaruzelski, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, ministrul apărării na
ționale, împreună cu general 
colonel Sterian Țîrcă, adjunct al 
ministrului forțelor noastre ar
mate, a făcut o vizită în orașul 
și județul Brașov.

La Uzina de autocamioane, 
oaspeții au fost salutați de Con
stantin Cîrțînă, prim-secretar al 
Comitetului municipal Brașov al 
P.C.R., primarul municipiului, de 
Teprezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat și ai 
conducerii întreprinderii. Mem
brilor delegației militare polone
ze le-au fost prezentate realiză
rile și preocupările de viitor ale 
colectivului uzinei.

în continuare, general-broni 
Wojciech Jaruzelski și persoane
le care îl însoțesc au făcut o 
vizită la Școala militară de ofi
țeri activi de artilerie antiaeria
nă și radiolocație „Leontin Să- 
lăjan". Oaspeții au asistat apoi 
la un exercițiu tactic executat 
de către o unitate militară. în 
onoarea delegației, general loco
tenent Vasile Milea. a oferit un 
dejun.

Miercuri s-au încheiat la 
București lucrările Colocviului 
româno-francez de sociologie, 
organizat șub auspiciile Acade
miei de Științe Sociale și Politi-
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ce a Republicii Socialiste Româ
nia și Centrului național de cer
cetare științifică al Franței.

Reuniunea, care marchează o 
importantă etapă în cadrul rela
țiilor româno-franceze în dome
niul sociologiei, a oferit parti- 
cipanților prilejul unui schimb 
de opinii asupra unor probleme 
actuale de specialitate. în ca
drul colocviului, au fost prezen
tate comunicările : „Evoluția or
ganizării sociale a muncii agra
re în Franța", de iprof. Placide 
Rambaud, asistent șef la Eoole 
Pratique des Hautes Etudes; 
„Antropologia socială a Franței 
contemporane", de prof. Jean 
Cuisenier, director al Centrului 
de etnologie franceză; „Factori 
de integrare urbană a migran- 
ților rurali", de conf. univ. I. 
Drăgan, de la catedra de socio
logie a Universității București; 
„Cercetări sociologice în comu
ne cu populație de diferite na
ționalități", de prof. Emo Gall, 
de la Universitatea din Cluj; „A- 
propriația urbană a spațiului ru
ral, oa spațiu de „loisir" al oră
șenilor", de prof. Guy Barbi- 
chon, responsabil de cercetare la 
centrul de etnologie franceză, 
și „Probleme comune sociologiei 
și urbanismului în dezvoltarea 
sistematizată a teritoriilor și lo
calităților", de prof. I. Matei, 
director adjunct al Centrului de 
cercetări sociologice al Acade
miei de Științe Sociale și Poli
tice.• • © • •

La Consiliul de Stat a avut 
loc în cursul dimineții de 
miercuri solemnitatea înmînării 
de ordine ale Republicii Socia
liste România, conferite unor 
vechi membri de partid cu pri
lejul glorioasei aniversări a se
micentenarului Partidului Co
munist Român.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., membru 
al Consiliului de Stat. Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, pentru activitate îndelun
gată în mișcarea muncitorească 
și merite deosebite în opera de 
construire a socialismului, cu 
prilejul aniversării a 50 de ani 
de la constituirea Partidului 
Comunist Român, s-au conferit

ORDINUL „23 AUGUST" CLA
SA I, tovarășilor : Alexandru 
Buican, Nicolae Djamo, Vasile 
Rășcamu ;

ORDINUL „TUDOR VLADI- 
MIRESCU" CLASA I, tovară
șilor : Clara Cușnir-Mihailovici, 
Emil Popa, Ion Felea, Ion 
Turcu ;

ORDINUL „STEAUA REPU
BLICII SOCIALISTE ROMA
NIA" CLASA A II-A, tovarășu
lui Ilie Eschinasy ;

CRONICA 
U. T. C.

Miercuri dimineața a 
părăsit Capitala îndreptîn- 
du-se spre Budapesta, dele
gația studențească a Comi
tetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist din 
R. P. Ungară (K.I.S.Z.), 
condusă de Rokusz Lajos, 
adjunctul șefului secției 
Studenți a K.I.S.Z. La aero
portul internațional Bucu- 
rești-Otopeni, delegația a 
fost însoțită de tovarășul 
Gheorghe Șoima, vicepre
ședinte al Consiliului 
U.A.S.R., de activiști ai 
Comitetului executiv al 
U.A.S.R.
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(Urmare din pag,. 1)

vă invită

— Ele se pot reduce în prin
cipal la două grupe, ne spunea 
tovarășul Constantin Marișescu, 
secretarul U.T.C. al minei. Unii 
provenit! din alte sectoare ele 
activitate vin aici pentru prima 
dată in contact cu mineritul. Se 
sperie cind trebuie să munceas
că în subteran. Alții sosesc la 
mină cu ideea preconcepută de 
a lucra numai o lună, două, trei, 
pînă cîștigă ceva bani. Și unii și 
ceilalți sint împinși la noi doar 
pentru faptul că se poate ciștiga 
bine, uitînd că pentru asta tre
buie să și muncești,

Cit costă asemenea voiajuri de 
plăcere ale celor ce se răzgin- 
d?3c după ce nici n-au ajuns 
bine la mină este destul de 
simplu de înțeles. Anul trecut 
numai, întreprinderea a cheltuit 
aproape 600 de mii pentru a su
porta cheltuielile de deplasare a 
celor ce plecau în țară pentru a 
recruta oameni, decontînd dru
mul fiecărui prezumtiv angajat, 
oferind, în avans bonuri pentru 
cantină. în semestrul II 1970 su
mele pențru publicitate au ajuns 
la aproape 23 000 lei.

—- SînC maî greu de estimat 
pagubele ce ni le produc acei 
angajați. în majoritatea tineri, 
care lucrează doar în perioada 
de instructaj. în cursul celor 
zee# zile cît durează ii echipăm 
cu cască, lampă, cisme, salopetă. 
Ei vin și pleacă fără a putea re
cupera contravaloarea lor, ne co
munică tovarășul Eftimie Balea, 
șetul serviciului personal.

La Moldova Nouă, orașul in
dustrial răsărit într-un decor 
natural de o rară frumusețe, sint 
create condiții ca cei dornici de 
muncă să poată ciștiga bine. 
S-au convjns de acest lucru lo
calnicii, oamenii din jurul ora
șului care fac naveta pînă la 
gura minei. S-au convins, o dată 
pu ei. numeroși alții, veniți de 
te miri unde aici, pe malul Du
nării, pentru a dobîndi o califi
care, pentru a lucra serios. Ime
diat după angajare întreprinde
rea le-a asigurat condiții de lo
cuit, cantina, i-a încadrat în 
normele de salarizare îmbunătă
țite specifice activității în mi
nerit. Pentru ei, pentru cei ho- 
tăriți să muncească, să-și lege 
eforturile de sarcinile de pro
ducție ce revin întreprinderii 
miniere a apărut în acești ani 
„Orașul nou" prezență atît de 
familiară în centrele muncito
rești. Blocurile de locuințe, un 
complex comercial modern au 
schimbat aspectul tradițional al 
vechiului port dunărean. Dar 
sînt atîția care ignoră acest ca
dru atît de favorabil unei munci 
cinstite, de durată, aventurîn- 
du-se pe drumul întîmplării. al 
lucrului de azi pe mîjne.

Am discutat îndelung la Mol
dova Nouă pe tema complexă 
dar nu mai puțin presantă a 
stabilității cadrelor, a preîntâm
pinării fluctuației, fenomen eu 
coștisitoare implicații în bugetul 
întreprinderii, în viața orașului 
chiar. Nu este atît de simplu să 
viețuieșți în locuri unde vine 
cine vrea și cînd vrea, stă cît îi 
convine ca apoi să plece aiurea.

— Chiar azi am semnat o li
chidare — ne spunea ing. Gh. 
Lupu, secretarul U.T.C. din ca-? 
drul întreprinderii miniere Mol
dova Nouă. La întrebarea mea, 
tînărul a răspuns spășit : ..După 
ce s-a încheiat perioada de in
structaj a trebuit să intru în 
mină. Abia atunci mi-am dat 
seama că nu-mi place deloc 
munca în abataj".

Este normal să-l lăsăm pe a- 
eești oameni, tineri in maforlta- 
tea lor să afle ce este mina, in

ce constă satisfacțiile și dificul
tățile ei abia cînd trebuie să 
pună mîna să lucreze ? Să chel
tuim atîția bani, să investim e- 
forturi in instruirea lor sub nu
meroasele aspecte ce le implica 
lucrul în abataj, să ocupăm zeci 
de oameni cu completarea for
malităților de angajare ca abia 
apoi să constate că nu-i con
vine ? „Am vrut să văd și eu a- 
ceste locuri" sau „oi găsi eu de 
lucru și în altă parte“ sint „ar
gumente" ce șe aud destul de 
des. De înțeles la urma urmei, 
dar de ce pe banii întreprinde
rii și în contul eficienței acti
vității sale ? Credem că in a- 
ceastă fază a lucrurilor trebuie 
pusă în primul rînd ordine. în
cheierea unor contracte ferme 
între fiecare viitor angajat și 
mină ar constitui și suportul 
unei responsabilități mai mari 
din partea celor ce bat la poar
ta angajării, se bucură de cele 
mai bune auspicii fără a oferi 
cîtuși de puțin garanția unui 
gest încărcat de seriozitate.

— S-a pus și problema că sînt 
tineri care pleacă pentru că nu 
ar fi bine primiți la brigăzi, 
intervine Constantin Merișeșcu. 
După instructaj am mers noi cu 
ei în mină. Metoda s-a dovedit 
bună. Am încercat să formăm și 
brigăzi ale tineretului pentru a 
suda mai bine colectivele de 
mineri. S-a constatat și într-un 
caz și în altul că stabilitatea 
muncitorilor nu are decît de ciș- 
tigat.

Iată prin urmare un început 
de experiență ce-și arată pro
misiunile. Este argumentul cel 
mai convingător că lucrurile nu 
trebuie lăsate în faza inițială. 
Consecvența și mai ales gene
ralizarea celor două experimente 
sînt de natură să dea asigurări 
în privința fluctuației.

— Orașul nou este foarte dră
guț dar nu găsești acolo nici un 
loc unde să te poți întîlni unul 
cu altul — ne spunea unul din 
tinerii interpelați pe tema : „ce 
vă oferă orașul după ieșirea din 
șut ?“

Ne aflăm față în față cu un 
capitol dacă nu lăsat la voia în
tîmplării, cel puțin neglijat. 
Există, în orașul vechi o casa 
de cultură avînd sală de filme 
unde se rulează de două ori pe 
săptămînă. Dar e singura insti
tuție de acest fel, improprie și 
ea organizării altor activități. 
Orașul nou e la o distanță de 
mai mulți kilometri de cel vechi. 
După ora 22,00 circulația între 
ele este întreruptă. Cu ce să se 
meargă de la blocuri la eventua
lele reuniuni dansante și la Casa 
de cultură ?

Orașul dispune de liceu și o 
parte din absolvenții săi, ulte
rior licențiați s-au întors acasă. 
Vasile Bita și Petru Beloia sînt 
ingineri ca și Lupu Constantin 
Dăneț, Gh. Popovici, Alexandra 
Craiovan, Eldna Bojici — pro
fesori, Ion Mutașcu, medic. As
cultăm cu înțelegere afirmația 
lor : „ne simțim izolați nu pen
tru că noi n-am putea merge în 
alte părți ci mai ales că nu prea 
vine nimeni pe la noî“. Resim
țită mai ales din punct de ve
dere cultural, depărtarea de alte 
centre subliniază și mai mult 
absența preocupărilor pe această 
linie a organelor administrativ- 
teritoriale.

— Ridicăm de ani de zile pro
blema construcției unui club în 
cadrul orașului nou, ne spunea 
Constantin Merișeșcu. în afara 
unor promisiuni n-am obținut 
nimic.

Cu cîteva luni în urmă această 
chestiune era ridicată și în ca
drul Congresului U.T.C.. la _ în- 
tîlnirea cu conducerea Ministe-

orașul ?
rului Minelor, Petrolului și Geo
logiei. S-a promis din nou 
Care va fi însă ultimul ter
men ? Intre timp nu s-a putut 
obține, ca o soluție tranzitorie, 
amenajarea clubului în spațiul 
disponibil la parterul complexu
lui comercial. „Aici este prevă
zut un depozit de mobilă" au 
replicat scurt reprezentanții co
merțului. Iar încăperile respec
tive, pline de moloz și cu vitri
nele murdare, continuă să ră- 
mînă nefolosite.

Insistăm asupra acestui aspect. 
Clubul ar permite în primul 
rînd acțiuni pentru noii veniți. 
Acțiuni destinate să ofere aces
tora garanția că se află, de la 
primul pas în oraș. în mijlocul 
unui colectiv gata oricînd să-i 
ajute. Dar și față de care să se 
simtă obligați, prin întreaga lor 
conduită ulterioară — Civică, 
profesională.

ORDINUL „23 AUGUST" CLA
SA A II-A, tovarășilor : Aron 
A. Cahana, Pavel Criștescu, Vir
gil Ionescu, Traian Șelmaru, 
Teodor Gh. Vesa ;

ORDINUL „TUDOR VLADI- 
MIRESCU" CLASA A II-A, to
varășilor : Melita Apostol, Pa
vel Babuci, Ion Bărbulescu, 
Gheorghe Calcan, Ileana I. Colb, 
Vasile I. Dodan, Ilie Drăgan, 
Mihail Dragomirescu, Alexan
dru Frățilă, Ion C. Grigorescu, 
Ronea Gheorghiu, Alexandru 
Graur, Fany Goldberger, Șarlo- 
ta Gruia, Strul Haber, Dionisie 
Ionescu, Mariem Vichi Ionescu, 
Dumitru Ișoveanu, Alexandru 
Jar, Aurel Lieblich, Elisabeta 
Birman-Luca, Alexandru Mîță, 
Radu Mănescu, Ion Miletineanu, 
Nicolae Moraru, Serghie Nicolau, 
Vasile P. Niță, Georgeta Niculi, 
Eduard I. Novac, Nicolae Pa- 
naitescu, Anghel I. Petrescu, 
Dan Răutu, Alexandru Rogo- 
jinschi, Ion Rab, Ion Rachmuth, 
ianca Solomon, Alexandru Și- 
perco, Dumitru Săracu, z Marin 
N. Stancu, Marin Stancu, Raia 
Vidrașcu ;

ORDINUL „STEAUA REPU
BLICII SOCIALISTE ROMA
NIA" CLASA A III-A, tovară
șilor : Emilian Anton, Ion Clo
poțel, Bercu Felix, Ianoș I. Gali, 
Dumitru Hîrja, Nicolae A. Io
nescu, Constantin I. Marinescu, 
,Ion Pătrășcoiu, Steliana Popo
vici, Panait Nicolae Popa, Grida 
Schmit, Ștefan Simion, Cristea 
C. Stolojan, Rada Tănasc ;

ORDINUL „23 AUGUST" CLA
SA A III-A, tovarășilor : Sura 
Haia Abraham, Clara Ardeleanu, 
Petre Anastasiu, Sara Alterescu, 
Ilie Argeșanu, Marin Avrames- 
cu, Nicolae Bîrsan, Ernest Brei- 
tenștein, Ilie Ciontea, Ion Cră
ciun, Filip O. Ciobotaru, Ferdi
nand Cîmpeanu, Alexandru L. 
Costin, Ștefan A. Fodor, Mihai 
Frunză, Blaziu F. Fodor, Leiba 
Leonid Gips, Regina Ghelerter, 
Nicolae A. Godan, Alexandru 
Guțan, Maria Hulubescu, Adam 
Iacob, Thea Kaplan, Odon I. 
Klein, Iacob S. Lazăr, Carol Lit- 
man, Andrei Lăzărescu, Ion C. 
Maxim, Francisc M. Mihai. Ia
cob I. Matianu, Gheorghe Minu- 
lescu, Elena Moisescu, Reghina
H. Munte, Leon I. Nidermayer, 
Iosif D. Nedelcu, Dumitru I. 
Nețiu, Carol Neuman, Peter 
Nagy, Aglaia Niță. Tamara Or
ban, Jaques Podoleanu, Corne- 
liu S. Rădulescu, Emeric L. Re- 
vesz, Ichim Rusu, Elena Samoi- 
lâ, Anghel Schor, Eugen Szabo, 
Ioan I. Selișteanu, Ana Șoimu, 
Ion Sloboda. Ianoș A. Szalkai, 
Avram Serff, Bazil Șerban, E- 
duard Schlesinger, Florica Șel
maru, Martin Tucman, Vasile I. 
Tudor, Isac Frunză Vasile, Bet- 
ca Vasilichi, Elena Veakis. Ion 
Vaida, Teodor D. Blad, Carol 
Varga, Profiri Zglavuța ;

ORDINUL „TUDOR VLADI- 
MIRESCU" CLASA A III-A, 
tovarășilor : Tudor Avădanei, 
Gheorghe Adorian. Leonard Al- 
buht, Mihail N. Bobeică, Carol 
Bodo, Valeriu Bucicov, Casian
I. Blum, Zalman Broder, Gheor
ghe Borș, Gavril I. Breha, 
Dragoș Mircea Biji, Ion Bănuță, 
Mihai Balica, Mircea Bălănescu, 
Ion Cinciu, Ioan I. Csiki, Nico
lae Celac, Mihai I. Coca, Ilie 
Cocev, Ianoș Csachi, Pavel 
Ciochircă, Dumitru Corbea, Pa
vel Cîmpeanu, Alexandru Chi- 
robocea, Emeric Deutsch, Elisa
beta Dunăreanu, Ion Dobocan, 
Liuba Dumitrescu. Alexandru 
Elias, Margareta Elias, Mihai 
Fârșirotu, Dumitru Fara, Octi- 
vian Florescu, Ion Frățilă, Mi- 
halache B. Chinea, Gavril Mar- 
cuson, Petre Goncearuc, Moriț 
Hințescu, Ioan Horincar, Eugen 
Iacobovici, Ilie M. Ilie, Dumi
tru Ioniță, Tudor Iordan, Con
stantin Ionete, Mirco Jivcovici, 
Nicolae Korcinschi, Lidia Lăză
rescu, Vasile Lixandru, Victor 
Moroianu, Ion Moangă, Anton 
Moldoveanu. Nicolae Moraru, 
Vasile G. Micu, Asia Moraru, 
Stelian T. Moraru, Gheorghe 
Gh. Marinescu, Mihail Oișteanu, 
Laurențiu Osias, Dumitru Ola-

ru, Tudor Olaru, Ion Oprenea, 
Mircea Oprișan, Petre Iosif, Ni
colae Panait, Simion Postelnicu, 
Andrei A. Pop, Mihai Protopo- 
pov, Mihai Popescu, Iosif Po- 
noran, Gheorghe Petroiu, Vasi
le Pogăceanu, Valeriu Pop, Vir
gil Robert Petrescu, Hristache 
Petcu, Pantelimon Potica Pa
nait, Ion Paraschiv, Gheorghe 
Radnev, Sandu M. Roman, Ma
rin I. Rotaru, Zamfir Rusu, Pa
vel B. Săbău, Liviu Clopoțel 
Safir, Simion Fișer, Ana Sălă- 
jan, Nicolae Stoica, Ghiță Ște
fan, Gheorghe Stănescu, Emil 
Ștefan, Ludovic S. Siito, Nico
lae Sandu. Manole Tudorache, 
Vasile Tudor, Gheorghe Vidraș
cu, Mina Voicu, Leonte Tismă- 
neanu, Beți Zaharescu ;

„ORDINUL MUNCII" CLASA 
A III-A, tovarășilor : Floare A. 
Arghir, Gheorghe Z. Avram, 
Gheorghe Gh. Both, Alexandru 
M. Catrina, Ion M. Constantin, 
Elena Dumitrache, Albert I. De
meter, Adrian Gh. Dumitru, 
Andrei A. Erszenyzi, Ștefan A. 
Feigl, Ioachim Gal, Elisabeta 
Ștefan Kdnig, Mihai M. Kocsis, 
Stela N. Lubene, Francisc M. 
•Laszlo. Ștefan A. Metz, Iosif 
Gh. Meszaroș, Almaș Katalina, 
M. Marcovici, Ion I. Modoran, 
Gheorghe J. Nicsici. Vasile I. 
Negulescu. Elisabeta K. Pașa, 
Dumitru Panescu, Ladislau M. 
Szecheli, Dumitru D. Socotitu. 
Mihai M. Surdu, Maria M. Su- 
tor, Nicu N. Șerban.

Prin același Decret au fost 
conferite, de asemenea. ORDI
NELE „STEAUA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA", „23 
AUGUST" și „TUDOR VLA- 
DIMIRESCU", clasele a IV-a și 
a V-a, altor 152 vechi membri 
de partid din întreaga țară.

Luînd cuvîntul în încheierea 
solemnității, tovarășul Emil 
Bodnaraș a adresat celor deco
rați un salut din partea Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului 
de Stat, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal. Distincții
le pe care le purtați — a spus 
vorbitorul — constituie una din 
expresiile prețuirii contribuției 
pe* care fiecare dintre dum
neavoastră ați adus-o la ma
rea cauză a partidului nos
tru și pe care tovarășul 
Nicolae Ceausescu a rele
vat-o în bilanțul prezentat la 
ședința solemnă consacrată 
aniversării partidului. Partidul 
nostru reprezintă astăzi o pu
ternică forță revoluționară co
munistă, care își îndeplinește 
cu cinste rolul de conducător 
în opera de construire a socia
lismului în țara noastră, aduce 
o însemnată contribuție la cau
za dezvoltării mișcării comunis
te revoluționare pe scară mon
dială, la întărirea coeziunii a- 
cestei mișcări, la îmbogățirea 
patrimoniului marxism-leninis- 
mului și a practicii construcției 
socialiste. Sub conducerea parti
dului, România a devenit un fac
tor activ în relațiile internaționa
le, în lupta antiimperialistă, 
pentru promovarea cauzei păcii 
în lume.

în încheiere, vorbitorul a urat 
celor prezenți noi succese în 
munca creatoare pentru crește
rea prestigiului și forței parti
dului nostru, ridicarea României 
socialiste pe noi culmi ale ci
vilizației și progresului.

Luînd cuvîntul în numele ce
lor decorați, tovarășii Alexan
dru Buican, Ion Bănuță .și 
Gheorghe Borș au exprimat 
calde mulțumiri conducerii par
tidului și statului, pentru 
cinstirea acordată activității 
lor, au asigurat că și în viitor 
vor milita cu toată energia pen
tru înfăptuirea politicii partidu
lui.

La sfîrșitul solemnității, con
ducătorii de partid și de stat 
prezenți s-au întreținut înde
lung cu cei decorați.

(Agerpres)

FOTBAL ECHIPA

OLIMPICĂ ÎNVINGĂTOARE
PE STADIONUL „Kemaf 

Stapha", din Tirana s-a dispu- 
tât ieri, în preliminariile tur
neului olimpic, meciul re
tur dintre echipa olimpică a 
României și selecționata Al
baniei. Prestînd un joc bun, 
mai ales în repriza secundă, 
echipa olimpică a României a 
repurtat o binemeritată victo
rie cu scorul de 2—1 (0—1). 
învingători și în primul joc 
(tot cu scorul de 2—1), olim
picii români se califică pentru 
turul următor, în care vor în
tîlni formația Danemarcei.

Cele două goluri ale echipei 
române au fost Înscrise de Tă- 
taru în minutele 58 și 70. Pen
tru gazde a marcat Pano în 
minutul 30.

Arbitrul marocan Mohamed 
el Arzhari a condus următoa
rele formații : ROMÂNIA : 
Coman. Cheran, Olteanu, Vlad, 
Popovici, Dumitru, Vigu, Pan- 
tea, Tătaru (Sălceanu), Iordă- 
nescu, Codreanu ; ALBANIA : 
Dinella, Gijka, Dhales, Be- 
risha, Kasmi, Ragami, Ceco, 
Vaso, bizi, pano, Zhega.

SARCINI MARI — 
REALIZĂRI MICI

(Urmare din pag. 1) 

surpriză : nimeni nu s-a angajat 
sS patroneze vreun liceu teoretic. 
Și nici n-ar putea s-o facă în 
condițiile existenței Grupului șco
lar de chimie cu peste 1 000 de 
elevi, printre care și elevii liceu
lui industrial. Intr-adevăr — ni s-a 
spus — au fost cîteva grupuri 
de eleve de la Liceul „Zinca Go- 
lescu", dar nu s-a discutat nimic 
șj nici nu s-a stabilit ceva în le
gătură cu practica acestora.

Concluzia : dacă pentru băieți 
se putea amenaja un atelier în 
școală — am văzut că există și 
spațiu adecvat și uneltele necesa
re — pentru fete era mult mai 
bine dacă se apela din timp la 
unitățile din cadrul cooperației 
meșteșugărești. De asemenea, se 
putea lua legătura cu Laborato
rul de igienă și cel de controlul 
semințelor oare aveau nevoie de 
sprijin pentru lucrările lor. Se 
așteaptă însă în continuare, pro
babil pînă cînd vor fi rugați in’ 
sistent de unitățile respective.

în lipsa unor asemenea iniția
tive, am insistat, totuși să aflăm 
ce s-a făcut în aceste ore care — 
să trecem peste faptul că nu 
sînt înscrise în orarul școlii din 
comoditate, pentru a nu se lucra 
cu două orare ! — oricum, sînt 
prevăzute prin Instrucțiunile Mi
nisterului Învățămîntului. S-au 
organizat vizite și întîlniri cu di
feriți specialiști — vine invaria
bil răspunsul — îneît elevii au 
avut prilejul să cunoască cum se 
lucrează în industrie. Elevii s-au 
documentat, cu alte cuvinte, la 
fața locului. Despre ce documen
tare poate fi vorba atunci cînd* 
în numai cîteva ore îți propui, 
nici mai mult nici mai puțin, de
cît vizitarea a trei (!) întreprin
deri și acelea alese la întîmpla- 
re : fabricile de bere și pîine și 
fabrica de stofe „Argeșeana", Cine 
au fost beneficiarii? Elevii Liceu
lui de băieți „Nicolae Bălcescu". 
Din discuțiile purtate cu mulți e- 
levi am constatat că ar fi preferat 
să vadă întreprinderi semnificati
ve pentru economia județului: 
Uzina de autoturisme, Fabrica de 
motoare electrice, Combinatul 
petrochimic, Combinatul de ar
ticole tehnice din cauciuc etc. 
Dar cine le ascultă propunerile ?

De altfel, singura vizită pe care 
au făcut-o se datorește faptului 
că s-a amînat o altă .oră de 
program. Și atunci, pentru 
că tot nu aveau ce face, au porni
t-o din întreprindere în întreprin
dere. Excursii de agrement prin 
fabrici — iată o nouă formulă 
cu ajutorul căreia se speră su
plinirea oricăror inițiative privind 
orientarea profesională a elevi
lor.

însuși modul întîmplător de a 
organiza vizite în întreprinderi, 
fără a avea cel puțin garanția 
că acestea corespund sau nu cu 
preferințele și înclinațiile elevilor 
ni se pare total nepotrivit. Astfel, 
întîlnim băieți în vizită la Fabri
ca „Argeșeana" și fete — cărora 
le-ar fi utilă o astfel de vizită 
pentru orientarea lor profesiona
lă — îndrumate să viziteze Fa
brica de motoare electrice.

Liceele de cultură generală 
„uită" adesea că absolvenții lor 
constituie, în același timp, o re
zervă însemnată de cadre pentru 
producție. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît, în actualul cincinal 
numai în unitățile industriale ale 
județului Argeș va fi nevoie de 
circa 50 000 de muncitori califi
cați. Așadar, trebuie să vedem 
în absolventul de liceu și un vir
tual candidat la profesii legate 
direct de activitatea productivă. 
Modul defectuos în care sînt 
concepute pînă și vizitele în în
treprinderi se datorește și menta
lității privind statutul absolven
tului de liceu. Sînt semnificati
ve, în acest sens, afirmațiile unui 
elev din clasa a X-a de la Liceul 
„Nicolae Bălcescu* : „aceste ore 
(de pregătire tehnico-productivă 
-n.n.) mi se par cu totul inutile, 
pentru că sîntem la un liceu teo
retic. Cine voia să facă lucruri 
de genul acesta trebuia să urme- 

,ze un liceu de specialitate sau o 
școală profesională".

Iată, dar, că sarcinile școlii, și 
nu numai ale ei, dar și ale orga
nizației U.T.C. județene, sînt, în 
această direcție deosebit de mari, 
„pregătirea terenului" pentru 
predarea în bune condițiuni a o- 
biectivului munca tehnico-pro
ductivă necesitînd o gamă largă 
de activități, de la cele politica 
pînă la oele organizatorice.

„TURNEUL 

ȚĂRILOR 
SOCIALISTE"

„Turneul țărilor socialiste" la 
scrimă a continuat astăzi în 
sala Floreasca din Capitală cu 
proba de sabie. Deși pe par
cursul întrecerilor sabrerii ro
mâni au depus eforturi susținu
te pentru a avea o comportare 
cît mai bună în fața unor ad
versari de valoare ei nu au 
reușit să se califice în finală.

Cu toate că pînă în semifi
nale punctaseră destul de efica
ce, lăsînd în urmă sabreri ca 
maghiarul Gerevics, bulgarii 
Spiridonov, Nicolov, reprezen
tanții noștri Irimiciuc, Popescu, 
Budahaziu, Vintilă nu pot acu
mula un număr suficient de vic
torii care să le permită califi
carea în finală.

Aceasta s-a datorat pe de o 
parte stării nervoase — neobiș
nuite — în care au evoluat în 
unele asalturi, cît și faptului că 
această situație nu a încercat să 
o înlăture nici unul din antre
norii sabrerilor români.

Finala a avut un singur pro- 
taganist în persoana fostului 
campion mondial, sovieticul Vic
tor Sidiak, care a făcut un ,,tur 
de sănătate" printre finaliști.

CLASAMENT : 1. S 1 d i a k
(U.R.S.S.) ; 2. Hamang (Unga
ria) ; 3. Bajenov (U.R.S.S.) j
4. KormOnczo (Ungaria); 5. Ko
csis (Ungaria) ; fi. Grzegoreo 
(Ungaria).

MERIDIAN
■5

La Paris au continuat 
campionatele internaționa
le de tenis ale Franței. In 
proba de simplu bărbați, 
jucătorul român Ilie Năs- 
tase l-a învins cu 6—2, 
6—2, 6—4, pe brazilianul 
Thomas Koch. La dublu 
bărbați, cuplul român Se
ver Dron, Petre Mărmurea- 
nu a eliminat cu 6—1, 6—1, 
6—4 perechea Franchetti, 
Palmieri (Italia).

• IN ZIUA A DOUA a tur
neului de volei al armatelor 
prietene (întrecerile se desfă
șoară la Liberec), echipa Steaua 
București a învins cu scorul de 
3—0 (15—6, 15—13, 15—2) forma
ția Honved Budapesta. într-un 
alț joc, Dukla Praga a dispus 
cu 3—0 (15—2. 15—1. 15-4) de 
Ț.S.K.A. Sept’emvrisko Zname 
Sofia.

• Uupa DISPUTAREA a 9 
runde, în turneul internațional 
de sah de la Baja (Ungaria) 
conduce maestrul maghiar Fo- 
rintos cu 6,5 puncte, urmat de 
Baghirov (U.R.S.S.) șl Csom 
(Ungaria) — ambii cu cîte 6 
puncte, Ciocîltea (România) — 
5,5 puncte etc.

In runda a 9-a, Tabor l-a 
învins pe Paoli, iar Masics a 
cîștigat la Polgar. Maestrul ro
mân Victor Ciocîltea (cu piesele 
negre) a remizat cu Cobb (Cuba), 
rezultat consemnat și în parti
dele Minev-Kovacs. Tompa-Ba- 
ghirov, Forintos-Csom șî Lel- 
gyel-Schmidt
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La catedră: profesorii TIBERIU BAN și DUMiTRU HÎTRU

lecția a viii-a 
EXERCIȚII DE ÎNCĂLZIRE 

(FETE)
Desigur că ne-a înspăimîn- 

tat o ușoară febră musculară 
resimțită, mai ales în regiunea 
membrelor inferioare. Conti
nuarea lecțiilor de trei ori pe 
săptămînă și încheierea lor 
cu un duș călduț, duce la dis
pariția febrei. începem cu re
petarea exercițiilor prescrise 
săptămînă trecută (a, f, și 
F-A, F-B), păstrind întocmai 
dozarea. Exersăm în aer liber 
sau cu geamul larg deschis. 
Noi exerciții : (F-C). Poziția
de bază : stînd, cu brațele pe 
lîngă corp. Ridicarea brațului 
stîng prin înainte — sus și 
arcuirea corpului. Revenire la 
poziția de plecare. Aceeași 
mișcare cu brațul drept. Do
zare 3 X 10. (F-D). Șezînd,
sprijin înapoi (pe palme). Ri
dicăm ambele picioare, pe 
care le-am avut întinse pa 
sol, și trecem în șezînd, cu 
picioarele depărtate. Apro
piem picioarele și repetăm 
exercițiul de 15 ari.
EXERCIȚIILE SAPTAMtNII 

A II-A (FETE)
Executarea mișcărilor de 

încălzire a pus capăt ușoarei 
febre musculare, care este 
inerentă. Ați pus în mișcare 
o serie de grupe musculare 
nefolosite, ați trecut peste doi 
inamici ai corpului dv. — se

dentarismul și lenea. Cine a 
reușit să execute întocmai 
toate indicațiile noastre a dat 
dovadă și de... voință și perse
verență. Dar ce am început se 
cere continuat. Deci, repetăm 
din programul primei săptă- 
mîni exercițiile F-2 și F-3. A- 
ceeași dozare. Urmează o pau
ză de circa 2—3 minute. Apoi, 
trecem la descifrarea și apli
carea noilor exerciții.

EXERCIȚIUL F-5 
(Abdomenul)

F. — 5.EXERCIȚIUL F-4 
(Membrele superioare)

Din poziția stînd depărtat, 
întinderea alternativă a brațe
lor în sus. Brațul se întinde 
în sus pînă la refuz : Dozare : 
2 serii a cite 6 repetări, cu 
o greutate de 0.5—1 kg.

Ne folosim de un covor, 
pled, saltea etc. Din poziția 
culcat pe spate, cu brațele în
tinse în prelungirea trunchiu
lui, ținînd un baston la lăți
mea umerilor, ridicarea trun
chiului și îndoirea cu atinge
rea vîrfului picioarelor. Doza
re : 2 serii a cîte 8 repetări.

EXERCIȚIUL F-8 
(Membrele In(erioare)

Acest exercițiu vă ajută la 
îmbunătățirea ținutei corpu
lui. Deveniți mai grațioasă, 
mersul cîștigă în eleganță. 
Din poziția stînd, avînd în 
fiecare mînă o greutate (circa 
0,5—lkg, în nici un caz mai 
mult) pas săltat, iar brațele 
se ridică alternativ prin îna
inte, îți sus. Dozarea : 2 serii 
a cîte 10 repetări de către fie
care picior. Genunchiul se 
duce cît mai sus posibil.

EXERCIȚII DE ÎNCALZIRR 
(BĂIEȚI)

EXERCIȚIUL 29 
(Gitui)

EX. 29

Folosind o bluză de trening, 
pulover (peste maiou) înce
pem încălzirea cu mers, ușoa
ră alergare- Din mers, rotărl 
de cap, dreapta-stînga. Re
luăm exercițiile : b (3X8); 
g (3 X 5) ; h (2 X 8 + 8) și j 
(2 X 12). Trecem la noi exer
ciții.

x) Ne așezăm pe genunchi. 
Punem brațele pe ceafă șl 
coborîm bazinul pe călrfie. 
Revenire prin arcuire. Dozare 
3 X 10.

y) Stînd depărtat cu brațe
le lateral. Executăm rotarea 
brațelor pe jos (aducerea lor 
în față) cu încrucișare. Dosa
re : 2 X 15.

z) Poziția de bază : sprijin 
ghemuit Ridicăm un picior 
înapoi în cumpănă, avînd pal
mele pe sol. Executarea se 
face cu arcuire- Dozare : cîte 
6 ridicări de fiecare picior.

EXERCIȚIILE SAPTAMINII 
A VIII-A (BĂIEȚI)

Pentru început reluarea 
exercițiilor nr. 1, 6, 10, 14, 18 
și 22 (toate pentru membrele 
superioare). Se execută cu 
dozarea respectivă. încheiem 
recapitularea cu o pauză de 
2—3 minute. După aceea, tre
cem la învățarea noilor exer
ciții.

Se numește... podul luptăto
rului. Din poziția culcat pe 
spate (aflîndu-ne pe o saltea, 
pătură etc.) ne ridicăm în pod. 
Sprijin în tălpi șl frunte- N« 
împingem din picioare cu 
tensiuni la nivelul gîtului. 
Dozare : 8 reprize a 8 repe
tări.

EXERCIȚIUL 32 
(membrele inferioare)

EXERCIȚIUL 80 
(membrele superioare)

Sprijiniți cu un braț (pe 
masă, pervazul ferestrei etc.) 
avînd trunchiul înclinat (dr- 
oa 45°), executăm ramatul ou 
brațul opus. Dozare: 8
(10 X2 — 4 kg.).

EXERCIȚIUL 81 
(trunchiul)

Din poziția stind depărtat, 
cu ganterele la ceafă, îndoiri 
laterale de trunchi, stînga- 
dreapta Dozare : 3 (10 x 6 kg).

Din șezînd pe scaun (spri
jin în mîinl) flexia și extensia 
alternativă a unui pldar eu 
Ingreuler». Pentru a fixa bine 
ganterele de laba pidorulul, 
cureaua se petrece In cruce 
de 2—3 ori și se Încheie strîns.

★
Pentru partea de încheiere 

reluați indicațiile lecției a 
VlI-a,

Data viitoare î
• Exercițiile săptămînll a 

IlI-a (Fete).
• Pentru băieți : atenție 

specială la dezvoltarea mem
brelor superioare.
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Congresul al IlV-lea al P.C. din Cehoslovacia
CUVlNTAREĂ TOVARĂȘULUI DUMITRU POPESCU

Convorbirile 

româno- 
cubaneze

încheierea lucrărilor reuniunii europene

„Rolul tineretului in procesul 
dezvoltării sociale"

Stimați tovarăși,
Delegația noastră are plă

cuta însărcinare de a trans
mite Congresului dumnea
voastră mesajul de salut to
vărășesc și cele mai bune 
urări ale Comitetului Central 
al P-C.R., precum și expresia 
sentimentelor de caldă frăție 
internaționalistă ce animă po
porul român față de popoare
le Cehoslovaciei.
. Prietenia popoarelor noas
tre are puternice rădăcini în 
Istorie, manifestate prin sim
patia și întrajutorarea în 
lupta pentru idealurile liber
tății, afirmarea ființei națio
nale și progres social. Legă
turi strînse s-au dezvoltat în
tre mișcările muncitorești, în
tre militanții socialiști, și in 
mod deosebit, între comuniștii 
din cele două țări, solidari
tatea și sprijinul reciproc pe 
care și l-au acordat partide
le noastre comuniste în peri
oada grea a asupririi bur
gheze reprezentînd o expresie 
strălucită a forței internațio
nalismului proletar. Prietenia 
româno-cehoslovacă a fost pe
cetluită în timpul celui de-al 
doilea război mondial prin 
lupta dusă de Armata Româ
nă și detașamentele de parti
zani cehi și slovaci — alături 
de glorioasa Armată Sovietică 
care a purtat pe umerii ei 
greul marilor bătălii antifas
ciste — pentru alungarea co
tropitorilor hitleriști; peste 
60 000 de ostași români au dat 
jertfe de singe în luptele 
pentru eliberarea pămîntului 
Cehoslovaciei. In anii con
strucției socialiste. colabo
rarea dintre partidele și po
poarele noastre s-a ridicat pe 
un plan superior, raporturile 
de solidaritate tradițională 
găsindu-și în noile condiții 
concretizarea în însăși politica 
de stat a celor două țări. Tra
tatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre 
România și Cehoslovacia si
tuează relațiile noastre pe ba
zele trainice ale principiilor 
marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, 
ale respectării suveranității și 
independenței naționale, ega
lității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc și întraju
torării tovărășești.

în țara noastră sînt bine
cunoscute bogatele tradiții re
voluționare ale Partidului Co
munist din Cehoslovacia, 
lupta eroică, îndelungată a 
comuniștilor cehi și slovaci în 
slujba poporului, a cauzei so
cialismului. Prin victoria in
staurării socialismului poporul 
cehoslovac a inaugurat o epo
că istorică nouă, a lichidat 
plăgile exploatării și asupri
rii, a devenit stăpîn pe avuții
le naționale, pe roadele mun

RAPORTUL PREZENTAT DE TOVARĂȘUL EUSTAV HUSAR
PRAGA 26 (Agerpres). — A- 

genția C.T.K. a transmis textul 
rezumat al Raportului privind 
activitatea partidului și dezvol
tarea societății în perioada de 
după congresul al XIII-lea, pre
zentat de Gustav Husak. prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia.

în prima parte a raportului, 
Gustav Husâk s-ă referit la tra
dițiile Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și a expus pun
ctul de vedere și aprecierile 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia 
asupra evenimentelor care au 
avut loc în ultimii ani în Ce
hoslovacia.

în continuare, raportorul s-a 
referit Ia problemele economiei 
și a arătat că maioritatea sar
cinilor principale ale eelui de-al 
4-lea plan cincinal au fost reali
zate. fapt datorită căruia Ceho
slovacia se situează printre ță
rile fruntașe pe plan mondial în 
ce privește producția industrială 
pe locuitor. Pentru perioada ur
mătoare de cinci ani. P.C. din 
Cehoslovacia este astfel în mă
sură să elaboreze strategia creș
terii economice pe termen lung 
și să formuleze sarcini comple
xe. Problema constă în a asi
gura creșterea producției, în 
snecial pe seama creșterii Dro- 
ductivității muncii. Anii. ’70 se 
vor caracteriza prin ritmurile 
rapide ale aplicării realizărilor 
științei și tehnicii în dezvoltarea 
forțelor de producție.

Raportul enumeră apoi prin
cipalele sarcini ale Directivelor 
celui de-al 5-lea plan cincinal, 
printre care întărirea continuă 
a bazei tehnico-materiale a so
cialismului și întărirea relațiilor 
de producție socialiste, crește
rea rolului clasei muncitoare în 
societate, dezvoltarea caracteru
lui de mare producție - marfă 
a producției cooperatiste agri
cole. Venitul național urmează 
să crească cu aproximativ 5 la 
sută pe an. Accentul se va pune 
pe aspectul calitativ al dezvol
tării. O prevedere importantă a 
proiectului Directivelor — se 
subliniază în raport — este în
deplinirea unor sarcini cum sînt 
creșterea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale, 
folosirea rațională a investițiilor, 
sporirea substanțială a exportu
lui de mașini, îmbinarea crește
rii producției cu Introducerea 
tehnicii noi și îmbunătățirea tu- 

cii sale. în succesele construc
ției socialiste, în faptul că 
Cehoslovacia se situează prin
tre țările cu o economie avan
sată, se materializează talen
tul, hărnicia și competența 
clasei muncitoare, forța de 
creație a popoarelor ceh și 
slovac. Congresul dv. înfăți
șează un tablou amplu de 
realizări, deschizînd totodată 
Cehoslovaciei noi și însufleți- 
toare perspective de progres, 
punînd în fața poporului un 
program de construcție eco
nomică, științifică și tehnică, 
a cărui înfăptuire va ridica 
țara dv. pe o treaptă superioa
ră de civilizație materială. Ne 
exprimăm convingerea că par
tidul, comuniștii cehi și slovaci 
vor asigura înfăptuirea cu 
succes a marilor obiective de 
viitor, mersul continuu înainte 
al societății socialiste, bună
starea și fericirea întregului 
popor.

Tovarăși,
Cu puține zile înainte, po

porul român a sărbătorit se
micentenarul Partidului Co
munist care de-a lungul în
tregii sale existențe a avut 
drept stea călăuzitoare slu
jirea necondiționată a intere
selor poporului, eliberarea Iul 
socială și națională, înfăp
tuirea idealurilor socialismu
lui pe pămîntul României. A- 
niversarea jubiliară a prile
juit o amplă analiză atît a 
succeselor obținute în con
strucția societății socialiste, a 
rezultatelor cincinalului 1966 
—1970 — perioada unor în
făptuiri fără precedent în is
toria țării — cît și a lipsuri
lor și neajunsurilor care mai 
dăinuie îri munca noastră, a 
pus în evidență imperativele 
politice și social-economice 
ale făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate. în 
concordanță cu hotărîrile 
Congresului al X-lea partidul 
orientează eforturile generale 
spre dezvoltarea în continua
re, în ritm înalt, a forțelor de 
producție în vederea ridicării 
României la nivelul țărilor a- 
vansate economic, introdu
cerea științei și tehnicii îna
intate în toate sferele activi
tății, perfecționarea într-un 
proces neîntrerupt a mecanis
melor de conducere a econo
miei. Partidul și guvernul 
nostru acordă, de asemenea, 
o atenție primordială îmbu
nătățirii continue a organiză
rii și conducerii societății, a- 
dînciri! democrației socialiste, 
asigurînd participarea largă 
a oamenilor muncii — prin 
dezbateri și consultări popu
lare, contacte și dialog per
manent între partid șl po
por. prin instituționalizarea 
formelor de exprimare a opi
niei obștești — la elaborarea 
și înfăptuirea întregii politici 

turor Indicatorilor finandari-e- 
conomici.

Raportul enunță în continuare 
un program al creșterii nivelului 
de trai, în următorii cinci ani, 
care prevede, între altele, spo
rirea anuală cu aproximativ 5 
la sută a veniturilor reale ale 
populației, creșterea salariului 
mediu, menținerea stabilității 
prețurilor, îmbunătățirea siste
mului pensiilor, preocuparea 
pentru nivelul deservirii publi
ce, pentru asistentă medicală.

Arătindu-se că îndeplinirea o- 
biectivelor formulate în dome
niul creșterii nivelului de trai 
și satisfacerii nevoilor sociale 
reclamă o creștere substanțială 
a volumului producției sociale, 
raportul evidențiază că Directi
vele prevăd o creștere a volu
mului producției industriale cu 
34—36 ia sută, a volumului lu
crărilor de construcții cu apro
ximativ 38 Ia sută, sporirea vo
lumului producției agricole — 
eu 14 la sută. Volumul investi
țiilor capitale va atinge. în vii
torul cincinal, aproximativ 520 
miliarde coroane.

în continuare, raportorul a 
declarat că in programul dez
voltării social-economice a Ce
hoslovaciei, un loc tot mai im
portant îl va ocupa participa
rea la diviziunea internațională 
socialistă a muncii. Relațiile cu 
tarile socialiste nu împiedică 
dezvoltarea relațiilor comercia
le și tehnico-științifice utile și 
avantajoase cu țările capitaliste, 
a spus vorbitorul.

$i în agricultură, se spune 
mai departe în raport, partidul 
se va orienta în mod consec
vent spre intensivitate, spre in
dustrializarea mai departe, spre 
mobilizarea resurselor prin ra
ționalizare și progres tehnico- 
științific.

Mai departe în raport sînt 
specificate o serie de sarcini în 
vederea perfecționării sistemu
lui de conducere, între care, 
necesitatea de a pune planifi
carea pe o bază științifică so
lidă, dea consolida rolul planu
lui central, de a elabora măsuri 
efective pentru realizarea'efica
cității exportului, de a perfec
ționa sistemul cointeresării în
treprinderilor și a fiecărui sala
riat în parte.

Subliniind că forța conducă
toare In dezvoltarea societății 
socialiste este și va fi clasa 
muncitoare, în raport se afirmă 
că P.C. din Cehoslovacia va de

FRAGA 26 — Corespondentul 
Agerpres, C. Prisăcaru, transmi
te : La Praga își continuă lucră
rile cel de al XIV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia,

Miercuri dimineața, Lubomir 
Strougal, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C., președintele 
guvernului federal al R. S. Ceho
slovace, a prezentat raportul a- 
supra proiectului de directive 
privind politica economică a 
partidului în perioada 1971— 
1975.

Proiectul definește direcțiile 
principale și proporțiile funda
mentale ale dezvoltării economi

interne și externe a statului. 
Dăm o mare importanță, de 
asemenea, îmbunătățirii re
partiției sociale, înfăptuirii 
consecvente a principiilor de 
echitate socialistă. întregul 
ansamblu al programului pe 
care-1 realizăm are drept re
zultat și țel suprem, ridicarea 
nivelului de trai material și 
cultural al poporului, asigu
rarea condițiilor de liberă 
manifestare și deplină înflo
rire a personalității umane.

Partidul Comunist Român 
conduce opera de edificare a 
socialismului în strînsă cola
borare cu toate țările socia
liste. Membră a C.A.E.R- și a 
Tratatului de la Varșovia, 
România socialistă acționea
ză neabătut pentru întărirea 
relațiilor de prietenie, coope
rare și alianță frățească cu 
toate țările socialiste, consi- 
derînd că amplificarea acestei 
colaborări corespunde intere
selor fiecărui popor, contri
buie la înflorirea tuturor na
țiunilor egale în drepturi și 
suverane și, prin aceasta, la 
întărirea întregului sistem 
mondial socialist. Avînd con
vingerea profundă că orîn- 
duirea socială și țelurile fina
le comune sînt factori obiec
tivi, fundamentali ai unității 
șl solidarității, Partidul Co
munist Român apreciază că 
deosebirile de vederi, modul 
diferit de soluționare a pro
blemelor . concrete ale con
strucției socialiste sau de in
terpretare a unor fenomene 
ale vieții internaționale nu 
trebuie să afecteze relațiile 
dintre țările socialiste, dintre 
partidele comuniste, nu tre
buie să diminueze încrederea 
reciprocă și unitatea lor Inter
nationalists.

România consacră eforturi 
neobosite cauzei păcii, promo
vării destinderii, a relațiilor 
de coexistență pașnică între 
state, fără deosebire de orîn- 
duire socială. O atenție de 
prim ordin acordă țara noas
tră securității europene, creă
rii pe continent a unei atmos
fere politice care să excludă 
folosirea forței sau amenin
țarea cu forța, normalizării și 

pune toate eforturile pentru a 
întări acest rol conducător al 
clasei muncitoare. Este necesar 
— subliniază raportul — să se 
întărească procesul legitim de 
unire a clasei muncitoare, țără
nimii cooperatiste, intelectuali
tății socialiste și a altor pături 
sociale, pe baza ideologiei mar- 
xist-leniniste, pe baza dezvoltă
rii socialiste.

în problema națională, rapor
tul subliniază că Partidul Co
munist din Cehoslovacia va dez
volta și mai departe relațiile 
dintre popoarele ceh și slovac, 
pe baza principiului construcției 
federative a stalului.

în continuare, raportorul s-a 
referit la activitatea partidului, 
a sindicatelor, organizațiilor de 
femei și tineret, la activitatea 
din domeniile învățămîntului 
științei, ideologiei, la sarcinile 
ce revin fiecăruia din aceste 
domenii.

Primul secretar al C. C. al 
P. C. din Cehoslovacia a sub
liniat apoi necesitatea afir
mării crescinde a rolului condu
cător al partidului, arătînd că 
cu cit este mai înalt nivelul de 
dezvoltare al societății, cu cît 
sînt tpai complicate sarcinile 
politice economice și ideologice, 
cu atît devine mai imperioasă 
necesitatea rolului conducător 
al partidului, cu atît trebuie să 
fie mai multilaterală înfăptui
rea acestui rol. „Pentru ca par
tidul să poată în deceniul vii
tor să conducă eficient, susținut, 
dezvoltarea continuă a societății 
va trebui să se acorde mai 
multă atenție în activitatea sa 
cunoașterii, analizării mai pro
funde, cu ajutorul științei mar- 
xist-leniniste, a proceselor so
ciale, să se generalizeze expe
riența maselor și pe baza a- 
ceasta să se ridice la un nivel 
mai înalt concepția despre acti
vitatea de conducere. Pentru 
noi, a spus Gustav Husak, o 
problemă de importanță princi
pială este antrenarea la înfăp
tuirea politicii partidului a pă
turilor celor mai largi ale oa
menilor muncii, întărirea și a- 
dincirea permanentă a unității 
dintre partid și popor“.

în ultima parte a raportului, 
Gustav Husak s-a referit la 
sarcinile partidului în domeniul 
politicii externe. El a subliniat 
amploarea tot mai mare a re
lațiilor sovieto-cehoslovace și 
dezvoltarea lor continuă, apoi 
a spus ! „Relații»’ noastre de 

ce. în proiect se arată că veni
tul național a sporit din 1948 de 
aproape patru ori ; producția in
dustrială a crescut in compara
ție cu anul 1937 de șapte ori ; 
productivitatea muncii in agri
cultură a crescut de aproape 3.5 
ori în comparație cu perioada 
antebelică.

Congresul a fost salutat de 
conducătorii unor delegații ale 
partidelor frățești. *

• REFERINDU-SE la rolul 
ce-i revine R. P. Chineze pe 
arena internațională, șeful di
plomației italiene, Aldo Moro, a 
declarat la o conferință de 
presă : „Recunoscînd R. P. Chi
neză, Italia întreține relații di
plomatice numai cu guvernul de 
la Pekin și se comportă în con
secință în cadrul diferitelor or
ganisme internaționale".

răspuns la declarațiile făcute 
în Stormont (parlament), cu 
numai cîteva ore mai devreme, 
de primul ministru nord-irlan- 
dez, Brian Faulkner. Șeful gu
vernului local a afirmat că for
țele de ordine vor fi autoriza
te în viitor să facă uz de arme 
de foc fără un ordin prealabil 
din partea superiorilor împotri
va oricărei persoane înarmate 
sau care „se comportă într-o 
manieră suspectă44. Declarația, 
calificată de primul ministru ca 
un „avertisment serios adresat 
întregii populații**, a provocat 
nemulțumirea comunității cato
lice,

In numele Partidului Comu
nist Român, a luat cuvintul to
varășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., condu
cătorul delegației române.

multiplicării relațiilor dintre 
toate statele, bineînțeles, in
clusiv cu Republica Democra
tă Germană, trecerii neîntîr- 
ziate la ținerea de reuniuni 
pregătitoare cu participarea 
tuturor statelor interesate, în 
vederea organizării conferinței 
general-europene, fără condi
ții prealabile. Ținîndu-se sea
ma de necesitatea lichidării in
tegrale a reziduurilor celui 
de-al doilea război mondial, 
este firesc să se considere că 
dictatul de la Munchen a fost 
nelegal, deci nul încă de la 
început. România militează 
cu fermitate pentru înceta
rea agresiunii Statelor Unite 
ale Americii împotriva eroi
cului popor vietnamez, pen
tru soluționarea conflictu
lui din Orientul Mijlociu, co
respunzător rezoluției din 
1967 a Consiliului de Secu
ritate, pentru lichidarea tu
turor focarelor de război, 
pentru rezolvarea prin tra
tative a tuturor probleme
lor spinoase care alimentează 
încordarea internațională, îm
potriva planurilor agresive 
ale imperialismului, a politi
cii sale de dictat, amestec și 
dominație, pentru respectarea 
dreptului sacru al fiecărui po
por de a fi stăpînul proprii
lor destine.

Permiteți-ml ca în încheie
re să urez . încă o dată, din 
toată inima, deplin succes lu
crărilor Congresului dumnea
voastră, succes partidului co
munist, popoarelor ceh și slo
vac în măreața operă de con
struire a societății socialiste — 
societatea dreptății și bunăstă
rii oamenilor muncii, treapta 
superioară a civilizației uma
ne, în munca pentru înflo
rirea patriei !

Trăiască prietenia și co
laborarea dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Cehoslovacia, din
tre Republica Socialistă 
România și Republica Socia
listă Cehoslovacă, dintre po
poarele român și cehoslovac; 
trăiască unitatea țărilor socia
liste și a mișcării comuniste 
internaționale, unitatea între
gului front antiimperialist!

colaborare cu R. P. Polonă, 
R. D. Germană, R. P. Ungară, 
R. P. Bulgaria, Republica Socia
listă România și R. P. Mongolă, 
bazate pe identitatea interese
lor și scopurilor socialiste, se 
dezvoltă, de asemenea, cu suc
ces. Convorbirile recente dintre 
reprezentanții P.C. din Ceho
slovacia și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia demonstrează că 
există reale premise pentru îm
bunătățirea relațiilor reciproce 
între R. S. Cehoslovacă și 
R.S.F. Iugoslavia44.

în continuare a fost expri
mată solidartitatea partidului și 
poporului cehoslovac cu lupta 
poporului vietnamez, a celor
lalte popoare din Indochina, 
precum și solidaritatea cu Re
publica Cuba și cu R.P.D. Co
reeană.

în problemele europene, ra
portul afirmă : „Noi sîntem in
teresați în dezvoltarea pașnică 
a Europei, în crearea sistemului 
efectiv al securității colective. 
Noi considerăm că datorită în
delungatei și constructivei ini
țiative a țărilor .socialiste au 
fost create condiții favorabile 
pentru pregătirea multilaterală 
a conferinței general-europene 
în problemele securității și cola
borării și pentru convocarea a- 
cesteia fără condiții prealabile. 
Nu încape îndoială că fiecare 
pas pozitiv pe calea consolidă
rii păcii în Europa are o mare 
importanță pentru întreaga lu
me4*. Apreciind însemnătatea 
tratatului dintre U.R.S.S. și 
R.F.G. și a aceluia dintre R.P. 
Polonă și R.F.G., raportul ex
primă regretul că Bundestagul 
nu a ratificat încă aceste docu
mente. Una dintre problemele 
rămase încă deschise o consti
tuie problema relațiilor dintre 
Cehoslovacia și R.F.G., apreci- 
indu-se că principala piedică o 
constituie actuala poziție a 
R.F.G. în privința acordului de 
la Miincheni

„La congresul nostru vrem să 
subliniem din nou intenția fermă 
de a dezvolta în spiritul politi
cii leniniste a coexistenței paș
nice relațiile politice, economice 
și culturale cu toate țările ca
pitaliste, cu condiția ca guver
nele lor să respecte voința po
porului nostru muncitor de a 
trăi și de a munci în societatea 
socialistă", se afirmă în partea 
de încheiere a raportului pre
zentat de primul secretar al C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia.

La Havana s-au încheiat lucră
rile celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte româno-cuba- 
neze de colaborare economică și 
tehnico-științifică. Desfășurate 
într-un spirit prietenesc, de în
țelegere reciprocă, lucrările Co
misiei au marcat un nou pas în 
direcția dezvoltării multilaterale 
a schimburilor economice, a co
laborării și cooperării tehnico- 
științifice dintre România și 
Cuba.

Ca urmare a înțelegerii reali
zate în cursul tratativelor, luni 
seara a fost semnat protocolul 
celei de-a doua sesiuni a Comi
siei mixte româno-cubaneze. Do
cumentul prevede dezvoltarea 
cooperării între cele două țări 
în domeniul metalurgiei nefe
roase, precum și în alte domenii 
importante ale economiei — con
strucția de mașini, industria chi
mică, mijloacele de transport 
auto și feroviare, industria ali
mentară, zootehnie etc. Protoco
lul a fost semnat din partea ro
mână de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, iar din partea cubaneză 
de Carlos Rafael Rodriguez, pre
ședintele Comisiei naționale de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică.

A fost semnat, de asemenea, 
protocolul cu privire Ia colabo
rarea tehnico-științifică în do
meniile minier, al industriei chi
mice, agriculturii.

Marți, delegația guvernamen
tală română, condusă de tovară
șul Gheorghe Rădulescu a pără
sit Havana.

• LA INVITAȚIA președinte
lui Comitetului de Stat pentru 
folosirea energiei atomice al 
U.R.S.S., A. M. Petrosianț, o de
legație de specialiști a Comite
tului de Stat pentru energia 
nucleară din Republica Socia
listă România, condusă de prof. 
Ioan Ursu, președintele Comite
tului, a vizitat, în perioada 17—26 
mai, o serie de centre nucleare 
din Uniunea Sovietică și a avut 
convorbiri prietenești cu A. M. 
Petrosianț și cu membri ai con
ducerii comitetului.

Intensificarea
comerțului 

dintre România si 
R.P.D. Coreeană

In urma convorbirilor, pur
tate într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, 
între delegația comercială a 
Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de Ion Stoian, 
ministru adjunct al comerțu
lui exterior, și delegația co
mercială a R.P.D. Coreene, 
condusă de Pak Ckl En, ad
junct dl ministrului comerțu
lui exterior, la Phenian a 
fost semnat protocolul pri
vind livrările reciproce supli
mentare de mărfuri pentru 
intervalul 1971—1975. Proto
colul, care a fost semnat de 
conducătorii celor două dele
gații, prevede sporirea consi
derabilă a volumului schim
bului de mărfuri dintre Ro
mânia și R.P.D. Coreeană în 
perioada menționată, infor
mează agenția A.C.T.C.

BERLIN
Congresul

F. D. J
BERLIN 26. — Coresponden

tul Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite : In cea de-a doua zi a lu
crărilor celui de-al IX-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Liber 
German, (F.D.J.), care se desfă
șoară la Berlin, au continuat dis
cuțiile pe marginea raportului 
Cansiliului Central al organiza
ției. Congresul a fost salutat de 
conducătorii unor delegații ale 
organizațiilor de tineret.

Conducătorul delegației C.C. 
al U.T.C., Ioan A. Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., a 
transmis Congresului Uniunii 
Tineretului Liber German salu
tul frățesc al tineretului din Re
publica Socialistă România. El a 
vorbit despre eforturile și succe
sele tinerei generații din Româ
nia în construirea socialismului, 
despre principiile politicii exter
ne a P.C.R., precum și despre 
bunele relații și prietenia dintre 
organizațiile de tineret din Re» 
publica Sooialistă România și 
R. D. Germană.

Congresul Uniunii Tineretului 
Liber German continuă.

Explozie la Belfast
deExplozia deosebit 

puternică a unei bombe 
plasate în holul unui post 
de poliție din cartierul 
Springfield Road din Bel
fast, a provocat moartea 
unui soldat și rănirea al
tor 20 de persoane, între 
care și trei copii.

Șocul puternic al exploziei a 
avariat grav clădirea, distrugînd. 
de asemenea, mai multe auto
mobile. Este al doilea atentat 
petrecut în ultimele 48 de ore.

Potrivit observatorilor de la 
Belfast, incidentul de marți sea
ra ar putea fi interpretat ca un

U
ltima zi a ciclu
lui de studiu eu
ropean „Rolul ti
neretului în pro
cesul dezvoltării 
sociale", organi

zat de Divizia pentru proble
mele sociale a Oficiului Na
țiunilor Unite de la Geneva 
în colaborare cu Comitetul 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și Centrul de 
cercetări pentru problemele 
tineretului din România, s-a 
caracterizat prin efortul co
mun al participanților de a 
sintetiza ideile desprinse din 
dezbaterile desfășurate atât în 
ședințe plenare, cît și în gru
pe de lucru. Au domnit a- 
celași spirit constructiv, ace
eași dorință de înțelegere, 
care au ilustrat, de altfel, în
treaga reuniune.

Actul final al acestei ma
nifestări s-a consumat la ore
le amiezii. Sînt prezenți Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al C.C- 
al U.T.C., funcționari superiori 
din Ministerul afacerilor exter
ne, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale. Peter Kuenstler, 
reprezentantul secretarului 
general al Organizației Națiu
nilor Unite, rostește o cuvîn- 
tare în care relevă căldura 
stabilită în relațiile dintre 
participanți. Domnul Kuen
stler amintea întrebarea pe 
care i-a pus-o un ziarist bucu- 
reștean : ce idei s-au născut 
din acest seminar ? Foarte 
greu de răspuns — afirma re
prezentantul O.N.U. Nu-i vor
ba doar de idei noi ca atare, 
ci de redescoperirea unor as
pecte esențiale ale probleme
lor, de comunicarea reciprocă 
a punctelor de vedere. Reu
niunea, la care au luat parte 
delegați din peste 20 de țări, 
unii provenind din lumea u- 
niversitară sau administrați-

MILANKA JAKSIC

O DEZBATERE AMPLĂ

MILANKA JAKSIC ne mărturisește din primele fraze ;
— Ideea organizării unei asemenea reuniuni s-a dovedit 

excelentă deoarece a oferit prilejul unei dezbateri ample, 
pe multiple planuri, în legătură cu probleme actuale ale ti
neretului. Sînt probleme care ne interesează pe toți tinerii 
ce trăim în lumea de astăzi, chiar dacă țările noastre fac 
parte din diferite sisteme sociale și politice. Avem multe 
probleme comune. La noi. în țările socialiste, există posibi
lități în plus, create de societatea noastră, pentru ca aceste 
probleme să-și găsească soluția cea mai firească.

Interlocutoarea, noastră, cercetătoare la Comisia de educa
ție a Uniunii Tineretului Iugoslav (Conferința republicană 
din Serbia), subliniază aspectele esențiale ale problemei :

—- Oare tineretul joacă un rol pe măsura potențialului său ? 
In general, în lumea contemporană se constată o angajare a 
tineretului, o creștere a prezenței sale în toate sferele so
ciale. Lucrurile nu trebuie, desigur, simplificate. Prezența 
și participarea tineretului în viața societății constituie o pro
blemă complexă cu numeroase aspecte, l’oate, cea mai im
portantă ar fi educația. în această privință și generației ti
nere trebuie să-î revină un rol mai activ, să nu fie doar un 
simplu obiect al acțiunii. Probleme serioase sînt și în ceea 
ce privește munca, mediul înconjurător etc. Ne preocupăm 
puțin de tinerii satelor. Aș putea spune că acesta este un do
meniu extrem de cuprinzător...

— Cu ce impresii părăsiți România ?
— Excelente. Aveți o (ară fermecătoare, cu oameni minu

nați. M-am simtit bine la București. Doresc să adaug că 
aveți un admirabil centru de cercetări pentru problemele 
tineretului...

GIORGIO PISANO

„MĂ BUCUR CA AM 
CUNOSCUT ROMÂNIA"

GIORGIO PISANO este preocupat de problemele genera
ției tinere, nu numai datorită vîrstei sale, ci și prin funcția 
pe care o deține la „Societâ Umanitaria**  din Milano : res
ponsabil cu promovarea socială și educația permanentă. Tî- 
nârul brunet, mărunțel, pe care l-am ascultat intervenind în 
dezbateri cu o deosebită vioiciune, ne spune :

—- Problemele tineretului nu se pot detașa de cele de ordin 
general, nu pot fi extrase din ansamblul problemelor socie
tății. Generația tînără are un rol dinamic, se evidențiază ca 
un element activ în viața națiunilor. Examenul preocupărilor 
tineretului, al aspirațiilor sale trebuie realizat în acest cadru 
larg — al societății...

— Care sînt direcțiile centrale ale activității instituției la 
care lucrați ?

— Ne ocupăm de animarea vieții culturale a păturilor să
race ale populației, ca și de diferite aspecte sociale. Activăm 
mai ales in mediul muncitoresc.

— Considerați utile întâlnirile de genul celeia la care ați 
participat la București ?

— Firește, ele pot avea un rol pozitiv, deoarece prilejuiesc 
o cunoaștere reciprocă a opiniilor. Realitățile aduse în discu
ție nu sînt și nici nu pot fi omogene. Utilitatea constă în 
posibilitatea oferită pentru un schimb deschis al punctelor 
de vedere...

— Sînteți prima oară în România ?
— Da. Mă bucur că am putut cunoaște țara dv. Este o țară 

care înregistrează o dezvoltare cu mult mai rapidă, din punct 
de vedere economic, decit crezusem. Aș vrea să mai adaug 
impresiile mele despre urbanistică. Bucureștiul are o am
bianță propice, plăcută, armonizată cu noile construcții...

vă, alții din domeniile activi
tății directe cu tineretul, s-a 
dovedit un bun mijloc de cu
noaștere. România — arăta dl. 
Kuenstler în continuare, ne-a 
deschis porți care ne-au per
mis să vedem și să studiem 
ce se întîmplă în acest do
meniu, al prezenței tineretu
lui în procesul dezvoltării so
ciale. Unele din problemele 
tratate Ia București prezintă 
un interes cu totul deosebit- 

Vorbitorul a încheiat mul
țumind autorităților române,

Reuniunea de la Helsinki
In cadrul conferinței Inter

naționalei socialiste de la 
Helsinki a luat cuvintul can
celarul Willy Brandț, pre
ședinte al Partidului social
democrat din R.F.G., care s-a 
ocupat pe larg de politica ță
rii sale în problemele europe
ne. Vorbitorul a exprimat in
teresul guvernului său „pen
tru o conferință a securității 
și cooperării în Europa", sub
liniind că aceasta ar trebui să 
abordeze „problemele specifi
ce ale securității pe calea unei 
reduceri a armamentelor". 
Arătînd că o asemenea confe
rință ar putea permite discu
ții rodnice în problemele coo
perării economice, tehnologice 
și științifice, Brandt a spus că 
„sarcina politică a unei con
ferințe europene va trebui, de 
asemenea, să includă fără în
doială, problema renunțării 
la forță și a unei largi coope

Centrului 
probleme- 
Rom&nia. 
ciclu de 
a reliefat 

de 
,Tot

Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist și 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului pentru 
modul în care au sprijinit or
ganizarea și desfășurarea reu
niunii, contribuție la elabora
rea unor programe mai efica
ce pentru tineret.

A luat apoi cuvintul Ovidiu 
Bădina, directorul 
de cercetări pentru 
le tineretului din 
director al acestui 
studiu european. Ei 
semnificația schimbului 
idei și de experiență: 
ceea ce am făcut noi aici do
vedește cît de util este schim
bul de păreri, bazat pe sti
mă și respect reciproc, desfă
șurat în mod deschis, într-o 
atmosferă de conlucrare. Reu
niunea demonstrează cu pri
sosință necesitatea întâlnirii 
între cei ce sînt interesați în 
problemele formării tinerei 
generații, chiar*  dacă trăim in 
condiții social-economice și 
politice diferite și avem po
ziții teoretico-filozofice foarte 
variate. Reuniunea a arătat 
că problemele specifice tine
retului pot și trebuie să fie a- 
bordate și soluționate în con
textul real în care ele se pun, 
că noi toți sîntem convinși că 
tineretul constituie o forță so
cială care are dreptul să i se 
asigure toate condițiile pentru 
a participa activ la procesul 
de perfecționare a structurilor 
social-economice și politice.

Dialogul nostru a arătat, 
totodată, că O.N.U. și institu
țiile sale specializate constitu
ie un teren prielnic pentru 
dezbateri care să asigure cu
noașterea și înțelegerea de
plină, că el este un cadru în 
care problemele tineretului 
pot fi abordate. Iată de ce 
considerăm această reuniune 
ca un moment important în 
încercarea de a stimula efor
turile destinate căutărilor me
nite să faciliteze realizarea u- 
nor generații responsabile, 
demne, creatoare. Pentru noi 
ca, și pentru dv., tineretul 
constituie o forță pe care o 
prețuim și pentru care facem 
totul. El este o realitate a 
prezentului dar care reprezin
tă viitorul".

In încheiere Ovidiu Bădina 
a remarcat spiritul deschis în 
care s-a desfășurat reuniunea, 
bilanțul ei pozitiv.

Din sală se face auzit gla
sul lui Jan Fjellander. Tînă- 
rul expert al O.N.U. dorește 
să exprime mulțumiri organi
zatorilor români ai reuniunii 
și să-și afirme convingerea că 
cele cîteva zile pe care le va 
petrece în continuare în 
România îi vor da posibilita
tea să cunoască și mai bine 
țara noastră. Cuvintelor sale 
de mulțumire i se alătură Aldo 
Devizzi, director 
Centrului pentru 
timpul liber din 
plauze subliniază 
ceste fraze.

general al 
sport și 

Milano. A- 
prompt, a-

E. O

rări pentru binele comun". 
Țările participante, a adăugat 
el, vor trebui să aibă posibili
tatea să discute în amănunți
me aceste probleme, din 
punctul lor propriu de vede
re". După ce a apreciat în 
mod pozitiv tratatele încheia
te de R.F.G. cu U-R.S.S. și 
Polonia și a exprimat speran
ța că vor putea fi normalizate 
și relațiile dintre R.F.G. și 
Cehoslovacia, Brandt a afir
mat că guvernul său va con
tinua dialogul cu guvernul 
R. D. Germane.

în intervenția sa, Carlos 
Morales, președintele Partidu
lui radical chilian, care repre
zintă la conferința de la 
Helsinki pe președintele Re
publicii Chile, Salvador Al
lende, a trecut in revistă si
tuația existentă pe continen
tul latino-american.
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