
Proletari din toate țările, uniti-vă !

REPORTAJE PARALELEIERI ȘI AZI
UCENIC

„Este necesar să punem un mai mare accent 
pe cunoașterea de către tineret a trecutului de 
luptă a partidului și poporului. Să prezentăm 
permanent stările de lucru din trecut, să re
amintim cum a trăit clasa muncitoare, tineretul 
în trecut, pentru că numai așa tinerii vor putea 
să înțeleagă mai bine realizările de astăzi, 
condițiile pe care le au".

NICOLAE CEAUȘESCU

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST LA GRIVITA
ANUL XXVIII, SERIA II Nr. 7045 6 PAGINI —30 BANI MARȚI 11 IANUARIE 1972

ANCHETA ZIARULUI NOSTRU PE ȘANTIERUL DE EXTINDERE 
AL UZINEI „INDEPENDENȚA" DIN SIBIU

DECADA I- START VIGUROS 
IN REALIZAREA OBIECTIVELOR 

PRIMULUI TRIMESTRU
@ Un amănunt care își dovedește din plin uti

litatea practică : preocuparea pentru latura 
organizatorică a șantierului

® Premisa menținerii ritmului constant de mun
că poate fi descoperită de oricine analizea
ză „la milimetru" graficele zilnice

® Iarna nu este un argument în fața obișnuin
ței de a munci bine

De la primul pas pe șantierul de extindere al uzinei „Independența“ din Sibiu ai în față semnele vizibile ale unei organizări ireproșabile. Intrarea se face pe o poartă — incinta dreptunghiulară fiind împrejmuită complet printr-un gard de prefabricate. Spre obiectivele aflate în construcție — hala de- utilaj tehnologic pentru industria siderurgică și chimie, turnătoria de oțel, fontă și neferoase, secția de aplicare-grunduire — se merge de-a lungul unor alei nete de beton. Nicăieri nu găsim materiale aruncate la întîmplare, cărămizi și tuburi precomprima- te sparte, nicăieri risipă, nicăieri nu te afunzi în noroi. Cine vine pe la noi — ne spune zîm- bind șeful de echipă Nicolae Rusu — nu trebuie să-și facă nici o grijă în privința pantofi-

lor, dacă sînt lustruiți, așa vor rămîne și la plecare. Insistăm atît de mult asupra acestor aspecte pentru că, indiscutabil, ele reprezintă un exemplu, din păcate nu totdeauna întîlnit, asupra modului în care trebuie să arate un șantier.— In luna mai 1970 cînd am atacat lucrările la „Independenta 11“ — precizează tînărul inginer Dan Vasu. șeful .lotului nr. 5 al Trustului de construcții industriale Brașov — începutul l-a reprezentat volumul mare de terasamente, împrejmuirile, a- menajările grupurilor sociale și a baracamentelor, executarea drumurilor definitive. Abia după
GH. GHIDRIGAN
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Răsfoind în paralel istoria de azi și cea din primii ani ai noii 
ere pe care o edificăm în prezen.t, urmărim seria de reportaje 
realizate de ziarul nostru în lumea tinerilor din anii 1944. în
cercăm să reînnodăm firul descinzînd la vechile adrese. Stau 
față în față două lumi, două realități.

Pentru început — o confesiune. Profesorul universitar Mihnea 
Gheorghiu, care în anii de început ai noii epoci, aflîndu-se în 
fruntea ziarului „Scînteia tineretului", a descris cu toată forța 
curajului spectrul negru al vieții de ucenic, rememorînd tumul
tul ce caracteriza în acea vreme activitatea organizației revo
luționare a tineretului, ne -a spus t

„Fiecare generație are ritmul, 
problemele și certitudinile ei. A- 
vîntul unitar al poporului nu 
poate face abstracție de ele. Nu 
veți putea deci găsi la fața lo
cului decît amintirea celor care 
au cunoscut durerea și lupta a-

celor ani neliniștiți și înfocați. 
Or, ziaristul care află și comu
nică adevărul oferit de realitate 
nu poate lucra fără referințe la 
ceea ce a fost, fără termeni de 
comparație. Altfel o să ajună la 
concluzia greșită că progresul și

succesele actuale au căzut din 
cer și că roadele lui se cuvin fie
căruia fără zbucium și trudă. 
Cînd am scris acele reportaje, 
tineretul muncitoresc al acelei 
generații se organiza pentru 
lupta cea mare în condițiile 
războiului antifascist pentru eli
berarea patriei și a celor pen
tru asigurarea victoriei puterii 
populare. Mulți tineri munci
tori plecau pe front de unde 
ne trimiteau scrisorile lor la 
redacție. In acea etapă, de a- 
vînt sufletesc și de istovire fi
zică, de simplă și deplină dăru
ire, atunci cînd. „dușmanul po
porului" nu era o metaforă, ci o 
dură și uneori o sîngeroasă reali
tate, tineretul țării era angajat 
pe toate fronturile, pe toate șan
tierele. Așa a început legenda, 
prin realitate și adevăr. Era o

atmosferă, un climat sufletesc de 
forță și neliniști înnoitoare în ca
re a apărut în toamna anului 
1944 „Scînteia tineretului". In 
redacția primului ziar legal al 
V.T.C. ucenicii presei comuniste 
își dădeau prima oară examenul 
de maturitate. Aș vrea ca aces
te rînduri să fie salutul cordial 
pe care-l trimit după 27 de ani 
colegilor mei de redacție, celor 
ce duc mai departe flacăra cu
rată aprinsă atunci și celor ce 
n-o mai pot duce decât în amin
tirea noastră neștearsă fiindcă au 
căzut pentru patrie".începem evocarea acelor ani de dură și hotărîtoare încleștare și confruntare cu viața oprin- du-ne azi în vechea și mereu tînăra citadelă muncitorească a „Griviței roșii“. Citiți în pagina a II-a dialogul între reporterul anului 1972 cu înaintașul său din toamna lui ’44).

AURELIA MARIȘ 
studentă

Forța realismului izvorăște 
din reflectarea adevărului

al muncii
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Pe platforma industrială a Tîrgoviștei.
Foto: GHEORGHE CUCU

SĂ DISCUTĂM DESPRE

vieții întregului popor

îlli

Ne răspunde astăzi EMIL MANU

Un prețios element i
de îndrumare

contactul cu realitatea
După o investigație de trei sâptămîni, efectuată de 

gadă a C.C. al U.T.C., privind activitatea organizațiilor 
în 30 cooperative agricole de producție din Ialomița, 
au fost prezentate la nivelul comitetului județean al

o bri- 
U.T.C. 
recent 

. . , U.T.C.
concluziile vizînd îmbunătățirea muncii de organizație în do
meniul investigat. La dezbateri au fost invitați să participe 
secretarii comitetelor comunale ale U.T.C. în cadrul cărora se 
înscriu organizațiile respective, întregul activ al comitetului 
județean al U.T.C. în cele ce urmează ne propunem o cît mai 
fidelă reflectare a acestor dezbateri, a obiectivelor care s-au 
impus analizei, a direcțiilor de intervenție oportună și eficientă 
în activitatea viitoare.

Punctul de plecare al analizei l-a constituit numărul tinerilor existenți la ora actuală în cooperativele agricole de producție. Deși procesul migrării forței de muncă către oraș este în acest județ mult mai accentuat decît în alte zone cu tradiții urbane, au rămas și în cooperativele a- gricole de producție destui tineri spre care conducerile și specialiștii acestor unități, oamenii satelor își îndreaptă atenția

cu mare încredere. In cele de cooperative agricole care au făcut obiectul analizei, sînt 2 406 tineri.Evitîndu-se aprecierile generale la adresa lor, discuțiile au mers pe firul faptelor, al datelor ooncrete. Efortul lor — s-a spus — este desigur înmănuncheat în efortul tuturor cooperatorilor și lucrătorilor din agricultură ce a condus la obține-

CONCURS 
DE CREAȚIE 
DE CÎNTECE 

PATRIOTICE Șl 
REVOLUȚIONARE 
PENTRU TINERET

tinerilor
viticultori

După Valea Călugărească și 
Odobești, a venit rîndul orașu
lui Blaj, situat în renumita 
podgorie a Mureșului și Tîrna- 
velor să găzduiască consfătui
rea pe țară a tinerilor viti
cultori organizată anual de 
către Comitetul Central al 
U.T.C. în colaborare cu Minis
terul Agriculturii, Industriei 
Alimentăre, Silviculturii și A- 
pelor. Ca și la edițiile ante
rioare, au participat lucră
tori din sectoarele viticole ale 
C.A.P.-urilor, și I.A.S.-urilor, 
secretari ai organizațiilor 
U.T.C., membri ai consiliilor 
de tineret sătesc de la Comi
tetele județene ale U. T, C., în 
total peste 150 de tineri din 
13 județe- ale țării în care cul
tura viței de vie este larg 
răspîndită. Au fost invitați 
specialiști de la Stațiunile ex
perimentale, Centrala viei și 
•vinului din cadrul Ministerului

AL. BALGRADEAN
(Continuare în pag. a IV-a)

Ca să răspund la prima întrebare, ce se referă în mod concret la „realismul artistic al epocii noastre socialiste”, trebuie mai întîi să încerc o definiție a realismului, subliniind ideea că realismul nu e un curent literar ci o concepție estetică prezentă în toate curentele literare, diferit dozată. Dacă realismul s-ar defini sau ar, exista —, in mod ideal — într-o postură de curent n-ar fi decît o structură temporară și nu o atitudine permanentă în artă. Realismul diferă însă de la epocă la epocă.Dicționarele definesc realismul ca un comentariu al realității obiective, utilizind datele empirice, duse pînă la amănuntul semnificativ. Dozajul de realism pe care fiecare epocă îl determină, constituie însă specificul, originalitatea unei anumite epoci. Societatea determină — prin evoluția ei — o varietate de concepții estetice pe care le numim școli sau curente literare, dar tot societatea oferă fiecărui curent dozele de realism sau, mai exact, un anumit mod de realism. Intr-un fel concepea realismul — ca atitudine în artă — o societate împărțită în clase și într-un alt mod îl concepem noi, într-o societate fără clase antagoniste. Condițiile sociale și politice revelau în trecut a- numite adevăruri ale vieții ; a- devărurile vieții erau diferite de la clasă socială la clasă socială. Forța realismului nostru constă și în faptul că nu mai există mai multe adevăruri sociale ci unul singur : adevărul vieții întregului popor. In realitate, și în trecut adevărul poporului — al clasei muncitoare — era unul, iar celelalte adevăruri aveau numai o rațiune de clasă suprapusă, deci o rațiune subiectivă.Neabordarea, în toată complexitatea lor, a problemelor realismului în condițiile social-poli- tice în care se dezvoltă literatura noastră de azi, duce la descoperirea unor adevăruri ce nu

ANCHETA
NOASTRĂ

mai aparțin în mod total epocii noastre, duce la niște descoperiri false, unele depășite sau altele adecvate altor tipuri de societăți. Neabordarea integrală a acestor probleme duce la confuzia dintre varietatea stilurilor literare și varietatea ideologiilor estetice, ultimul concept fiind în realitate o singură ideologie, nefiind compatibil cu diferențierea. Ideologia noastră este unică, cu toate că stilurile în care scriitorii o pot exprima sînt diferite sau chiar infinite (în mod

1) In ce măsură considerați 
că neabordarea în toată com
plexitatea lor a problemelor 
realismului în condițiile so
ciale, politice, în care se dez
voltă literatura noastră so
cialistă poate fi și ea răspun
zătoare de deficiențele unor 
creații ? Ce aspecte ar trebui 
să fie mai repede abordate și 
clarificate după opinia dum
neavoastră ?

2) Au existat și există mul
te teorii despre izvorul și na
tura inspirației. Ce ----- 
există între inspirație și cu
noașterea rațională, 
tică a realității (natură, 
cietate) ? Cum poate 
concepția despre i 
realismul operei ?

3) Ce înțelegeți dumneavoas
tră prin „funcția critică“ a 
literaturii socialiste ?

raport

dialec- 
so- 

• afecta 
inspirație

(Continuare în pag. a IV-a)

COMITETULUI POLITIC CONSULTATIV 
AL STATELOR PARTICIPANTE 

LA TRATATUL Of LA VARȘOVIA
în

gerea intervenită, în a 
jumătate a lunii 
1972, va avea loc la Praga

conformitate cu înțele- 
două 

ianuarie

consfătuirea ordinara a Co
mitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.întoarcereala izvoare

de VASILE VETIȘANU

NEMĂSURATA PUTERE
A

Stăm față-n față, ghemuiți în două bănci vecine, într-una din clasele liceului din Babadag. Omul care imi vorbește poartă ochelari groși, în spatele cărora aleargă jucăuși și te sfredelesc doi ochi mijiți, ca două vîr- furi de ac.Cintian Bărbuleanu a împlinit 42 de ani și cutele de pe obraz, firele albe de la timple și chiar ochelarii îi trădează, cu prisosință, vîrsta. De unde, oare, a- tunci, această revărsare de tinerețe pe care o simt în fiecare vorbă ? De unde acest șuvoi de entuziasm tineresc de care m-am simțit învăluit încă din clipa in care am dat mina cu acest profesor de chimie din Babadag ?Senzația mi se pare cu atît mai ciudată, cu cit ne aflăm într-un mediu, ca să spunem așa, rece : sîntem într-un laborator de chimie, înconjurați de stative cu eprubete în care licăresc multicolor substanțe necu-

PASIUNIInoscute. Pe pereți, imense tablouri colorate, pe care litere negre se orînduiesc în serii și perioade, reluînd după diferite criterii, tabelul elementelor.— Cind am venit aici, în liceu, laboratorul era, de fapt, o magazie. Asta era prin 1965.— Ce v-a determinat să luați inițiativa înființării și apoi a modernizării acestui laborator ?— Vedeți, inițiativa nu îmi a- parține mie. Este, de fapt, o hotărire a noastră, a profesorilor din liceu, de a mări eficacitatea procesului de invățămînt cu ajutorul unor mijloace moderne de instruire.— Da, dar pentru asta trebuie fonduri, trebuie aprobări.— E adevărat. Nu se poate construi din nimic un laborator. Și încropind mai întîi laboratorul audio-vizual, apoi pe acesta, în sfîrșit pe cel de biologie, ne-am izbit, firește, în primul rind, de probleme materiale.

Dar nu e mai puțin adevărat că un profesor care își respectă a- ceastă calitate, preda astăzi mijloace moderne fără să se întrebe cu toată riozitatea dacă munca lui vreo finalitate.— Vă rog să-mi spuneți, rost au toate aceste tabele, culețele, ecranul de lingă catedră...— Ceea ce vedeți, este un complex care, cred eu, poate ușura mult elevilor învățarea unor noțiuni și sisteme fundamentale ale întîi. acest Mendeleev, rie de date.tare față de manual, permițind cunoașterea amănunțită, sinteti-

nu mai poate în absența unor de instruire se- arece bc-
chimiei. Este, mai mare tablou al lui care conține o se- și relații suplimen-
OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a II-a)

In alcătuirea lui 
și receptivă la tot 
durabile și trainice forțe ale vieții, dînd reale posibilități 
de afirmare personalității umane.

Recenta întîlnire a conducătorilor de partid și de stat 
cu „solii" satelor, din inițiativa secretarului general al 
partidului, ne-a dezvăluit numeroasele modalități și căi 
prin care satul se înscrie pe linia progresului social, în 
toate domeniile de activitate. Și mai presus de toate, 
această întîlnire cu țara ne-a dus cu gîndul la oamenii 
satelor, la acei care cu faptele lor, în situații potrivnice 
sau prielnice, au rămas stăpîniți de aceeași pasiune înăl
țătoare : ridicarea satului românesc. Tntre ei se numără și 
profesorul EUGEN D. NECULAU, organizatorul și îndrumă
torul, de mai bine de două decenii, al Universității popu
lare din Ungureni (județul Botoșani).

Biografia profesorului Neculau începe cu satul natal, 
Ungureni, în care s-a născut la 29 decembrie 1900, și con
tinuă tot acolo, în preajma celor 12 localități de pe Jijia 
de Sus, ca inițiator al unui temerar program de educare 
a adultului rural. Universitatea populară de la Ungureni 
s-a înscris cu o istorie a sa, la acea imensă contribuție de 
cunoaștere și cercetare a satului, alături de inițiativa unui 
D. Guști și a altora, într-o vreme, cum spune autorul ace
lui program de la Ungureni, „în care problemele educa
ției adultului nu formau preocupări de stat". A învins însă 
chemarea arzătoare pentru cei mulți, în mijlocul cărora 
s-a născut, după dorința, biruitoare, de a transpune în 
acțiuni și fapte, gînduri și idealuri, pilduitoare în timp.

Universitatea populară din Ungureni (1927—1948) a 
organizat peste patru mii de întruniri culturale : confe
rințe, șezători, spectacole de film, din 1927, audiții la radio, 
seri și producții populare. Analfabeții învățau carte, iar 
cei care citeau, făceau rezumatul a cel puțin trei cărți pe 
an, pe foaia de lectură. Acolo, la Ungureni, s-a început o 
cunoaștere sociologică a realităților economice, prin cer
cetări directe, prin studiu, într-o școală țărănească de 
agricultură pentru adulți. Obștea agricolă cerea fiecărui 
țăran să aibă cel puțin douăzeci de pomi altoiți în gră
dină, sătenii erau aceia ce conduceau case de sfat-filiale, 
în care se verificau cunoștințe de agronomie, de creștere

(Continuare în pag. a II-a)

istorică și socială, mereu cuprinzătoare 
ceea ce apare, satul captează cele mai
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■ER1Ș1AZ1 UCENIC LA GRIVIȚA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCV, a primit din partea Președintelui Republicii Democratice Sudan, GAAFAR MOHAMMED EL NUMEIRY, următoarea telegramă :Am fost foarte încîntat să primesc mesajul de felicitare al Excelenței Voastre cu ocazia aniversării independenței noastre.Poporul și guvernul sudanez mi se alătură în a transmite Excelenței Voastre și poporului român prieten stima și aore- cierea noastră.Sînt ferm convins că puternicele legături de prietenie, respect reciproc și cooperare, care unesc guvernele și popoarele noastre, vor înflori și prospera prin eforturi sincere în avantajul și spre satisfacția ambelor părți.
Vizitele delegației Partidului 

Socialist Popular din Danemarca
în zilele de 9 și 10 ianuarie, 

delegația Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, con
dusă de Sigurd Omann, pre
ședintele partidului, a vizitat 
obiective economice, social
culturale și turistice din ju
dețele Brașov și Argeș.

în cursul zilei de luni, 10 
ianuarie, delegația P.S.P. din 
Danertiarca a avut o întîlnire 
la Comitetul județean ArgeșLuni dimineața, prim-vicepre- ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ilie Verdeț, a primit pe lordul Drumalbyn, ministru la Departa-?ntu! pentru comerț și indus- ie din Marea Britanie, care face o vizită în țara noastră.Cu acest prilej, au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor economice, de colaborare și cooperare dintre Republica Socialistă România și Marea Britanie.Luni dimineața a avut loc deschiderea cursurilor Facultății de ziaristică a Academiei „Ștefan Gheorghiu“ și a Cursului postuniversitar de pregătire a ziariștilor cu durata de un an.Au participat redactori șefi ai presei centrale, reprezentanți ai conducerii Radiotelevizunii. ai unor publicații.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășul Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor, prorector al Academiei.Participanții la adunarea consacrată deschiderii cu-surilor au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.

ÎN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT :

PARTEA I — Studii și arti
cole de politică externă.

PARTEA A ll-A — Docu
mentar (țările lumii, harta 
lumii).

LA LIBRĂRIA „MiHAiL EMINESCU“

întîlnire cu autorii volumului
„File din istoria U.T.C.“

Ne-am obișnuit ca în vizitele 
noastre prin librăria „Mihail Sa- 
doveanu” din Capitală, să asis
tăm deseori la emoționante în- 
tîlniri între tineri cititori și au
tori de prestigiu ai unor cărți 
noi apărute. Cele aproape 80 de 
întîlniri organizate în anul tre
cut situează librăria în rîndul 
instituțiilor culturale deosebit 
de apropiate tinerilor. Ieri, aici, 
a avut loc prima întîlnire din 
noul an între tinerii bucureșteni 
și autorii volumului „File din 
istoria U.T.C.“ recent apărut în 
Editura Politică, sub egida In
stitutului de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R. Numărul mare de ti
neri participanți — peste 200 — 
se explică prin interesul deose
bit pentru această lucrare în 
care regăsim organizația noas
tră, de la primele sale începu
turi, în care ne reîntîlnim cu 
fapte și eroi, pilde pentru gene
rațiile care vor urma. Interesul 
general este determinat deci de 
acest volum care în fapt repre
zintă o istorie și o amintire, un 
mijloc excelent de informare a 
tinerilor cu ceea ce a reprezen
tat organizația noastră revolu
ționară de-a lungul celor 50 de 
ani de existență.

Au fost prezenți la această în
tîlnire autorii dr. în științe 
Florlan Dragne, șef de sector la 
Institutul de studii istorice și so- 
clal-polltice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., Constantin Mocanu, conf. 
univ. la Academia „Ștefan 

al P.C.R. în cadrul căreia to
varășul Gheorghe Năstase, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean, a înfățișat oaspeților 
transformările economice și 
social-culturale din județ, pre
cum și preocupările și sarci
nile actuale ale Comitetului 
județean și ale organizațiilor 
de partid din întreprinderi și 
instituții.în aceeași zi, la Academia „Ștefan Gheorghiu" s-au^ deschis cursurile pentru pregătirea președinților de cooperative a- gricole ae producție, cu durata de un an. La acest curs, creat ca urmare a Hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din octombrie 1971, participă circa 100 de președinți din toate județele țării.Stațiunile montane de pe Valea Prahovei, Brașovul și renumita Poiana Brașov găzduiesc în aceste zile numeroși turiști din țară și de peste hotare. Numai la Poiana Brașov se află în prezent peste 1 500 turiști din R.F. a Germaniei, Belgia. Olanda, Franța și din alte țări.Organizatorii turismului din a- ceastă zonă a țării pregătesc pentru vizitatori condiții din ce în ce mai bune de odihnă. Anul acesta la Poiana Brașov se vor construi alte patru hoteluri cu o capacitate de peste 600 locuri. De asemenea, va fi modernizat „telescanul“ cu ajutorul căruia turiștii pot urca pe Postăvarul, pînă la cabana „Cristian“. La Brașov, constructorii au început lucrările unui hotel prevăzut să aibă o capacitate de 300 de locuri.

A apărut
„MAGAZIN 

ISTORIC" 
Nr. 1/1972

• Dragoș Vodă — un nume, 
o epocă, o acțiune • Eroica 
— momente din neînfricata 
luptă a U.T.C. • Despotica 
regină a Macedoniei și insom
niile iu* Alexandru cel 
Mare în viziunea lui Arnola 
Toynbee ® „Cavalerii spe
ranței« pe fronturile fierbinți 
ale Spaniei anilor 1936—1939. 
© Al I Cuza îl înfruntă pe 
marele vizii > Cavour sau 
revoluția fără revoluție © 
Enigmatica populație a car
pilor își dezvăluie tainele • 
Scrisori din arhiva lui Petru 
Groza • Noiembrie 1942: Flo
ta franceză din Toulon se 
autosabordează ® O ipoteză 
sau o certitudine î Carol Da- 
vila fiul lui Frantz Lîstz ? 
e Noul concurs al „Magazi
nului istoric” • Noua rubri
că : Enigmistică.

Gheorghiu', Constantin Petcu- 
lescu, cercetător la Institut, Ale
xandru Șlperco, vechi militant 
al mișcării de tineret șl Nicolae 
Tue, șeful redacției de literatură 
politică pentru tineret.

In cuvîntul său, tovarășul ION 
SIMION, directorul Editurii po
litice a spus : »Această întîlnire 
are ca obiect o carte care ne 
este deosebit de dragă. Cititorii 
se vor convinge că apariția 
U.T.C. este un act firesc, legic, 
cerut de dezvoltarea economică, 
de dezvoltarea mișcării munci
torești de tradițiile generațiilor 
viitoare. Cartea vă va ajuta să 
vă îmbogățiți experiența de mun
că și de viață pentru a prelua 
repede, bine, în mîini sigure 
ștafeta generațiilor, să conti
nuați ce au început creatorii 
U.T.C., ca atunci cînd, la rîndul 
dv., veți preda ștafeta să puteți 
spune cu fruntea sus : „Am fă
cut totul în această Ierarhie a 
generațiilor".

Din partea autorilor a luat cu
vîntul doctorul în științe Florian 
Dragne. Cititorii au aflat că lu
crarea este rodul muncii de 3 
ani, că nu peste multă vreme 
vor avea la îndemînă o istorie 
completă a U.T.C., lucrare care 
figurează în planul de perspec
tivă a Institutului.

Un amănunt care relevă inte
resul cu care este primită aceas
tă carte : în mai puțin de o oră 
au fost cumpărate 85 de exem
plare.

LIDIA POPESCU

Cititorul va înțelege că neclaritatea ima
ginii se datorează faptului că a fost repro
dusă din pagina de ziar care descria viața 
de trudă fi mizerie a ucenicilor de la 
„Grivița“. Azi, doar memoria fotografiei 
mai păstrează aceste aspecte de tristă 

amintire.

ATELIERELE GRIVIȚA C.F.R....... străveche fortăreață a mișcării muncitorești din România.Calea Griviței... încercăm să reconstituim traseul reportajului din ’44 „de acolo de unde numerele caselor încep cu cifra 300. Dintre maidanul de gropi, dintre gardurile arse șl casele scunde de lut ale cartierului muncitoresc se ridică Atelierele Grivița C.F.R. Cartierele muncitorești Grivița C.F.R. și Steaua sînt încă sub ruine și dărîmături...".Străbatem Calea Griviței azi și în această liniștitoare zi de iarnă, nu numai că nu găsim nimic din punctele de reper de mai sus, dar din vecinătatea eleganței noilor clădiri îți vine foarte greu chiar și să-ți imaginezi că a fost posibil un asemenea peisaj, acum cînd verticala noului cartier îți sugerează statornicie.... Doar numerele caselor încep tot cu cifra 300... Numai că în locul vechilor case de lut, monumentalitatea lanțului de blocuri vorbește despre demnitatea oamenilor care le-au durat pentru a demonstra chiar și prin grandoarea clădirilor că ei au construit începînd de la ziduri o lume nouă, o viață nouă. Privesc în jur. Obișnuita forfotă a unei zile de lucru. Pășesc agale parcă pentru a putea aduna toată prospețimea acestei zile. După un timp îmi dau seama că din tot ce e în jurul meu o imagine se desprinde mereu și o înregistrez ca pe un leit-motiv : grupuri de tineri în uniformă de școală. Și atunci tresar parcă revenind brusc la vechiul reportaj din care țîșnea o întrebare :
CÎND ÎNCEPE ȘCOALA ?Așa se întrebau ucenicii din ’44 cînd s-a anunțat că în preajma lui 1 noiembrie vor începe cursurile. „Din cauza amînării fără motiv a cursurilor, majoritatea ucenicilor, acei care nu pot fi cazați la căminul de la

(Urmare din pag. I)că a principalelor proprietăți ala elementelor. Puteți vedea, spra exemplu, tabloul care înfățișează straturile electronice, apoi pa cel care prezintă, la scară, mărimea atomilor, a ionilor etc. Este prezentată, apoi, cu ajutorul diferențelor de culoare variația electro-pozitivității și electro-negativității elementelor, de la metale spre nemetale.— Dar harta cu beculețe ?— Cu ajutorul acesteia, care, după cum vedeți, este în legătură cu un alt tabel ce reproduce sistemul lui Mendeleev, elevii află, apăsînd pe butonul respectiv, în ce localități din țară este dezvoltată industria extractivă a diferitelor elemente. Tot acolo, pentru întregire, e plasat și un mic muzeu mine- 

(Urmare din pag. I)
S și întreținere a gospodăriei, de cultivare a diferitelor 
$ plante, de înfrumusețare a locurilor prin plantații etc. S-a 
$ cules folclor, obiectele lucrate de săteni erau expuse, dis- 
S cutate, pentru a se ajunge pînă la întocmirea monografii- 
S lor de familie. în școlile de lucru, manual, de economie 
~ casnică și gospodărie pentru femei, au învățat generațiile 

satelor dle pe Jijia, la îndemnul cald al profesorului Ne-
(* culau, și a celor cîțiva învățători și săteni, îndrumați tot 
? de el.
? Asemenea fapte sînt nepieritoare, fiind consemnate în 
? studii, buletine și cronici, în însuși sufletul celor de la 
c Ungureni și satele aparținătoare. Intre cele două războaie 

mondiale au scris despre profesorul Neculau, ca despre un 
I „apostol" al culturii satelor, ca despre un „misionar“ și 

un mare „iubitor al satului“, mulți oameni de carte, de la 
profesorul S. Mehedinți pînă la Mihail Sadoveanu. Acesta 
din urmă scria în 1936, în revista „însemnări Ieșene" : 
„iată deci un cărturar care, lucru rar, nu e dezertor dintre 
ai săi. Cîte mii de fii ai țărănimii au rămas complet des- 
părțiți de vatra veche, îndulciți la pîinea albă a slujbelor, 
indiferenți pentru întunericul celor de-acasă și pentru su
ferințele lor: profesorul Eugen Neculau, cu o îndîrjire și 
o statornicie pe care nu le putem lăuda destul, se devo
tează unei opere nobile, deschizînd drum nou tuturor ce
lor care vor să slujească aproapelui lor, fratelui lor“.

Astăzi, cu aceeași nestinsă pasiune de o viață, de ridi
care a satului, profesorul Neculau elaborează sinteza unei 
experiențe trăite, cu titlu! „Idei călăuzitoare în educația 
adultului rural", lucrare așteptînd să vadă meritata lumină 

_ a tiparului.
< Ca pentru o împlinire a străduințelor sale și o deplină ■ 
c recunoaștere a tuturor eforturilor întreprinse, pentru pil- 1 
« duitoarea pasiune în ridicarea locului natal, a oamenilor 1
<c muncii de la sate, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani, '
< Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România prin 1
C Decretul nr. 424, din 17 noiembrie 1971 a acordat Ordinul 1
C „Meritul cultural“ clasa a ll-a profesorului doctor Eugen 1 
C D. Neculau. O recunoaștere în care se întîlnesc atîtea gîn- 1 
<( duri și bucurii de pretutindeni, pentru cel care a căutat 1 
\ rosturile adevărate ale vieții în adîncurile vieții din care 1 
C s-a ivit, întoreîndu-se la izvoare cu o pasiune neîntrecută, 1 
C exemplară, pentru ridicarea satului natal, proprie unei ’ 
C tinereți care nu piere.

Steaua (400 inși pe 40 de locuri), nici în barăcile lor ocupate azi de concentrații pentru lucru, nici în internatul elevilor de Ia tracțiune. avariat de bombardament și parțial ocupat de adulți, au rămas pe drumuri“.Și cu cîte sacrificii veneau ucenicii la școală !Ca apoi să aștepte să înceapă de la o zi la alta. Dumitru Gheorghe fost ucenic, azi maistru la U.M.M.R. își amintește îngrozitoarea călătorie pînă la București, cocoțat deasupra vagoanelor de tren și acestea supraaglomerate.. Și totuși ucenicii îndurau orice fiindcă dorința de a învăța o meserie era obsedantă mai ales că, ne spune D. Gh., „acasă nu avem Ia ce să ne întoarcem“.A învăța o meserie era tot ce-și putea dori un tînăr pe a- tunci. „Și o invățai — ne spune Ștefan Ion, azi pensionar — scrîșnind din dinți fiindcă bătaia era Ia ordinea zilei și Ia scoală și la atelier. A fi ucenic însemna atunci a face toată munca de corvoadă din atelier, a curăța mașinile, a strînge resturile și rebuturile, a face diverse servicii personale șefilor de atelier. Cind și cum să mai inveti și meserie ?„Dacă am fi avut condițiile de azi !"... Urmărită de acest gînd stau de vorbă cu Radu Constantin, proaspăt absolvent al școlii de ucenici, lăcătuș constructor pentru mașini. El n-a învățat meseria „scrinmind din dinți“. Vreau să aflu de la el ce înseamnă astăzi să fii ucenic. Aflu că viața de ucenic este cuprinsă între școală și atelier. La școală, pe lingă disciplinele de cultură generală, au cursuri de specialitate cu explicații și demonstrații științifice a diverselor tehnici și tehnologii ale procesului de producție din specialitate. Apoi în orele de atelier, ajutați de aceste cunoștințe, încearcă, cu ajutorul meșterilor, ai maiștrilor, să participe ei înșiși la producție, cu alte cuvinte să pună în practică cunoștințele 
Nemăsurata putere a pasiunii

ralogic, din care ne lipsesc încă unele minerale mai rare.— Micul ecran de lîngă catedră folosește Ia proiectarea diapozitivelor ?— Da. Numai că am făcut o mică... inovație. Șl apăsînd pe un buton, profesorul Bărbuleanu face să apară succesiv pe ecran, o serie de imagini reprezentînd diferite localități miniere și procedee de extracție.— Cit au costat, de fapt, toate aceste instalații ?— Asta ar fi mai greu de stabilit cu exactitate. Valoarea lor se ridică, probabil, la circa 25 000 lei. Pe noi ne-au costat însă vreo 6 000, bani realizați de către cercul foto al elevilor. Am mai primit circa 5 000 lei de la secția de învățămint. Restul a fost acoperit prin muncă patriotică a elevilor și profesorilor 

dobîndite. De cele mai multe ori profesorii de la școală sint și cei care le îndrumă activitatea practică din atelier, astfel că unitatea școală-atelier este și in acest mod păstrată. Apoi organizația U.T.C. a elevilor aparține de cea a uzinei, astfel că ucenicii sînt mult mai aproape de spiritul muncitoresc și sînt și ei alături de forța șl pulsul celor care alcătuiesc clasa noastră muncitoare.R. C. mă invită să vizităm împreună școala. îmi vorbește mai ales de cercul literar de pe lingă bibliotecă, unde după orele de curs și cele de atelier elevii își petrec o bună parte din vreme. Interlocutorul meu se gin- dește să se înscrie la școala tehnică de maiștri pentru a se perfecționa în meseria lui. apoi va 

din liceu, care au efectuat toate lucrările, au desenat hărțile și tabelele etc.— Cum s-ar spune, dumneata, personal, n-ai nici un merit ?— Să vă spun drept, nu m-am gîndit la asta. Esențial mi se pare aici faptul că un întreg colectiv a aderat fără rezerve la această mare idee, a autodotării și a modernizării învățămîntu- lui.— Dar vă numărați printre a- nimatorii acestei sau acestor idei...— Bine, dar cine altcineva de- cit profesorii să fie interesați de evoluția învățămîntului, de eficacitatea muncii lor ? Și, aproape fără excepție, profesorii noștri au contribuit sau au participat cu idei, cu soluții, cu proiecte la modernizarea școlii. Nu este vorba, cum vă simțiți tentat să apreciați, doar de entuziasm, ci de faptul că fiecare din noi. profesorii care ne-am adunat aici din diferite colțuri de țară, sîntem conștienți de importanța misiunii noastre.în anii care vin în județul Tulcea industria chimică va face un salt gigantic prin darea în folosință a Uzinei de alumină. Această perspectivă a impus Înființarea mai multor clase speciale de chimie, printre care una și la liceul din Babadag. Și, așa cum îmi spunea unul dintre colegii profesorului Bărbuleanu, acesta a fost unul din argumentele cu care elevii, ceilalți profesori, părinții, au fost cîștigați pentru ideea modernizării școlii.—Aici, la Babadag, nu avem încă o industrie foarte dezvoltată. Județul Tulcea, orașul nostru se află insă intr-un proces de intensă evoluție către industrie către marea industrie. De aici necesitatea . unei orientări profesionale mai exacte a elevilor, a unei educații tehnice corespunzătoare, îmi spunea directorul liceului din Babadag, tovarășul Gh. Dascălu. Spre lauda lor, profesorii liceului nostru, fie ei mai tineri sau mai puțin tineri, s-au dăruit cu toate forțele și priceperea lor acestei idei. Lazăr Enciu și soția sa, Mariana Enciu, Cintian Bărbuleanu, Hariton Chilim, Vasile Ioniță și ceilalți profesori au participat la realizarea acestei idei nu numai cu entuziasm dar și cu pricepere, cu luciditate. Au fost dezbătute și atent cîn- tărite prioritățile, a fost stabilit ceea ce ne interesa în primul rind. De aceea, primul obiectiv a fost tocmai laboratorul audiovizual, realizat în mare măsură după planurile și prin eforturile personale ale profesorului Lazăr Enciu. Au urmat laboratorul de chimie, cel de biologie, expoziția de numismatică și o serie de alte inițiative pe care le-am putut trece, de curînd, pe răbojul împlinirilor.— Care este efectul modernizării mijloacelor de învăță- mînt asupra elevilor ?— în primul rind, un spor de interes, reflectat, desigur, în 

urma liceul și, cine știe, poate va ajunge și inginer. Da, asta înseamnă condițiile de azi. Un proaspăt absolvent al școlii de ucenici, dar cîte visuri, cîte planuri de viitor 1... Urmăresc mai departe reportajul care m-a adus în aceste locuri și vreau să văd :
CĂMINUL„Casa Groazei“ cum o numeau băieții. „Aici stăpînea un domn Ștefănescu, zis „Struțul", fost legionar, cu cisme și pistol“. Ucenicii — puțini la număr — care stăteau la cămin, erau duși la atelier și de la atelier la masă în cîntece „naționaliste“, obiș- nuindu-i să creadă că nu pot avea o masă mai bună, nici un pat mai bun, nici condiții de muncă mai omenești, „fără să-i mănînce pușcăria ca pe bolșevicii de la ’33“..,. „Cei mai mulți dintre ucenicii de Ia Calea Ferată sînt externi. Din banii puțini pe care-i cîștigă ei trebuie să acopere cheltuiala întreținerii în București. Pentru asta ei caută odăi cu bani putini, prin cartier și se hrănesc cu ce mai aduc de pe acasă. Cei care stau prea departe mănincă numai o dată pe zi ciorba de la cazan“.Ascultind aceste rîndurl din reportajul din ’44 R. C. mă privește mirat și întreabă : „Cum a fost posibil să trăiești in asemenea condiții ?“ Nu pot să-i răspund. Am doar cîțiva ani în plus față de el și simt că pe undeva îmi pun șl eu aoeeaiși întrebare. Apoi R. C. își revine puțin și-mi spune :„Noi avem „totul" gratuit. Și tot ce cîștigăm prin munca depusă la atelier ni se depune pe carnetul de economii",.......Casa Groazei" a rămas doar in amintirea celor care au cu- noscut-o, ca o rană veche de care-ți amintești totuși din cînd în cînd.

In atelierul-școală, elevii au condiții optime pentru a-și însuși bine meseria. Foto: VASILE RANGA

creșterea concentrării și atenției și, implicit, în -însușirea mai temeinică a materiei — îmi răspunde Lazăr Enciu, unul din „eroii“ înnoirilor de la liceul din Babadag.— Această finalitate v-a determinat să propuneți înființarea laboratorului, să zăboviți zeci de nopți asupra planurilor, să lucrați suie de ore împreună cu elevii la concretizarea lor ?— Oh, desigur, nu ! M-am gîndit, e adevărat, că nu putem ridica nivelul procesului de învățare la o serie de materii de- clt cu ajutorul unor aparate foarte moderne, dar mi s-a părut că e necesar să găsim în primul rind o formă nouă de a capta interesul elevilor. Or, a- trăgindu-i efectiv la realizarea acestor aparate, obligîndu-i să caute și să găsească soluții concrete pentru aceasta, cred că am stimulat la ei nu numai interesul pentru obiectele respective ci și pentru utilitatea lor, că i-am făcut să se simtă obligați față de aceste aparate rezultate din propria lor muncă....Am zăbovit multe ore în liceul din orășelul cu nume exotic așezat pe malul pleșuv al Razelmului. Am zăbovit multe ore discutînd cu acești profesori care, respectînd nobilul statut moral al muncii lor, pleacă de la școală doar ca să mănînce și să doarmă.Și, mi-am amintit, fără voie, de o discuție cu directorul unei școli din București, necăjit că nu poate valorifica fondurile cu care fusese dotată școala pentru modernizarea laboratoarelor.— De ce ? l-am întrebat.— Profesorii pe care i-am solicitat să-mi dea propuneri, planuri de modernizare mi-au spus că nu au de unde să ia, că nu se pricep la asta...De unde să ia planuri ? De unde să se inspire ? E simplu — ar fi răspuns, cu nealterată modestie, oricare din profesorii de la Babadag. De la noi ! Din orice altă parte unde există o idee bună !Din păcate, acei profesori nu-i cunoșteau pe dascălii din Babadag și, probabil, nici nu voiau să-i cunoască. Ca să poată sta comozi în scaunele lor ..profesorale“, ca să poată pune note și întrebări fără a-și simți ..deranjată“ existenta de idei îndrăznețe, de inițiative curajoase, de obligații morale și — de ce nu ? — de sarcini politice.— Nu, n-aș fi putut trăi niciodată fără să gîndesc, să caut, să ofer ceva mereu mai bun copiilor pe care ii învăț, oamenilor de lingă mine ! îmi replica, fără să știe ce amintiri mi-au încrețit fruntea, profesorul Lazăr Enciu, un bucureștean care, prin gînd Și prin faptă, este unul din sufletele înnoirilor din Babadag.Și această replică, această idee, îmi îngădui să o preiau și să o transmit ca pe un salut, ca pe o chemare către toți profesorii din școlile noastre...

CARNETE DE CONȘTIINȚĂStau de vorbă cu doi tineri muncitori : M. C. și A. I. Dau glas reportajului care m-a adus la ei : ,Xa școală există și sistemul polițist al carnetelor de conștiință. In aceste carnete ucenicul era obligat să însemne tot ce gindea în timpul zilei. De cele mai multe ori se intîmpla ca ucenicii să scrie despre dreptul lor la o viață mai bună. Asta ieșea din programul lor de educație, aducindu-le bătăi sau zile de carceră“...îi întreb ce ar scrie ei astăzi în niște posibile „carnete de conștiință“.M. C. crede că ar scrie despre cît este de pasionantă meseria lui. Deși este una dintre cele mai grele — forjor — mai ales prin dificultățile locului de muncă, cu atît mai mare îi este satisfacția gîndindu-se că face o muncă deosebită. Extinzînd mîn- dria lui de forjor ar scrie despre mîndria de a fi muncitor și crede că a fi muncitor înseamnă a fi primul om al țării. Ar mai scrie despre recunoștința pe care o poartă partidului comu

In biblioteca școlii de astăzi.

Popular (orele 10; 15,30; 18; 20,15).
SCOATEȚI PĂLĂRIA, ClND 

SĂRUȚI ; rulează la Lira (orele 
15,30; 18; 20,15).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30, 18,45; 21).

SĂ CUMPĂRAM O MAȘINA 
DE POMPIERI : rulează la Doina 
(orele 11,30: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15), 
Festival (orele 9; 21).

LOVE STORY ; rulează la Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15), Festival (orele 9,15; 11,45;
14; lb,45) Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Capitol 
(orele 8 30; 11; 13,15; 16; 18,45;
21 ; la orele 20 Gala filmului cu
banez ODISEEA GENERALULUI 
JOSE); Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18 15; 20 30).

B.D LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Aurora
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15; Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30;.

MIHAIL STROGOFF : rulează 
la Central (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16 18,15 20,30).

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare. La orele 20,15 pro
gram de desene animate).

DECOLAREA : rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20), Giulești (ore
le 15,30: 17,45: 20)

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Melodia 
(orele 9: 11,15: 13.30; 16; 18,30;
20,45), Modern (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

PADUREA DE MESTECENI : 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

TRENUL : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20),
Miorița (orele 9; 11,45; 14,30;
17.15; 20).

WATERLOO ; rulează la Grivi
ța (orele 9; 12; 16; 19,30), Volga 
(orele 9,30- 12,30; 16; 19,15), Fla
mura (orele 9 12,30; 16; 19,30).

SORGUL ROȘU : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

12 OAMENI FURIOȘI : rulează 
la Bucegi (orele 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

POVESTE SlNGEROASA : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19.30).

OLIVER : rulează la Buzești
(orele 15,30; 19).

NICI UN OM PENTRU CÂMP 
DETRICH ; rulează la Ferentari 
(orele 15,30 17,45; 20).

ANNA CELOR 1 000 DE ZILE : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
19), Arta (orele 15,30; 19,15). I

CASTANELE SINT BUNE : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20)

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Lumina (orele 9—21 în 
continuare), Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,15).

DUEL STRANIU : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20), 

nist pentru că a dat muncitorului locul de frunte care i se cuvine, că a făcut din clasa muncitoare a României o forță atât de puternică și unită.Colegul său A. I. ar vrea și el să scrie despre încrederea care se acordă azi ucenicilor. Crede că acesta e elementul esențial care-i deosebește pe ucenicii de azi de cei despre care le-am vorbit eu. La virsta lor — îmi spune A. I. — au nevoie de încredere deoarece numai astfel se simt și ei utili, încrederea, ce li se acordă îi obligă la și mai multă dăruire.Acestea ar fi doar două file la care M. C. și A. I. și mulți alții ca ei ar putea adăuga zeci și zeci de alte file, care, deși nescrise, conturează spiritualitatea noii generații de muncitori.Mă despart de Atelierele Grivița cu sentimentul că ucenicii de aici, dintre care pe mulți i-am văzut Ia atelier și după orele de program pentru a termina lucrul început sînt și vor fi la înălțimea foștilor ucenici care acum le sînt meșteri, sînt și vor fi oameni pe măsura timpului nostru.

MARELE PREMIU : rulează 1 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

FLOAREA SOARELUI 1 rulea
ză la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

TICK-TICK-TICK : rulează la 
Rahova (orele 14,30; 16,30; 18,30:
20,30).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 19).

MARȚI, H IANUARIE 1972
Opera Română : TURANDOT 

MvOr^AT9A30’ „Teatrul de Operetă: 
MY FAIR LADY — ora 19 30’ 
Teatrul Național „I. l. Carasla-I 
rorJ.Sja!a Comedia) : CUI i-e 
FRICA DE VIRGINIA WOOLF ’ 
r, 2°l (Sala studio) : sĂ 
SCARĂ Î'ACI PKAvALIE cu 
SCARA — ora 20; Teatrul „C I. 
BUT a (Sala. Studio) : SCHIM- 
DUD — ora 20; Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra” (Schitu Măgu- 
reanu) • PLAY STRINDBERG^ —

KraC“a: 

0U^^AZAorCaA^ot S 

Ciulești : COMEDIE CU OLTENI
- ora 19,30; Teatrul ,c. Tănase” 
,(Șal„a Savoy) . BIMBIRICA — ora 
19,30; (Cal. Victoriei) : GROAPA
- ora 19,30; Teatrul „ion Vasiles- 
eu" : FETELE DIDINEI - ora 
19,30; Studioul „Casandra” ai 
I.A.T.C. : ACT VENETIAN _ ora

Teatrul Evreiesc : ÎNTELEP- 
CirciU INi-1okELEM ~ ora 19’30 ; 
Circul Globus : CIRC ’72 —!
Ora 19,30. CIRC

MARȚI 11 IANUARIE 1972 
PROGRAMUL I

• 9 00—10,00 Teleșcoala. « 18,00 
Enciclopedie pentru școlari a 
18,30 Revista literară TV e 19 00 
Breviar juridic ® 19,15 publici
tate. • 19,20 1001 de seri — , A- 
venturile iul Bobo“, a 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20,00 Re
flector. c 20,15 Seară de teatru : 
Trenul blindat — de Vsevolod 
Ivanov. Premieră TV. a 22 05 
Itinerar albanez • 22’25
Cîntă orchestra Ray Anthony. 
• 22,45 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
• 20,00 Tineri interpreti: • 20,20 

Desene animate, o 20,30 Univer
sitaria. • 20,45 Buletin de știri.
• 20 50 Cărți și idei. • 2120 
Blocnotes de Eugen Mandrie.
• 21,35 Concertul de gală al 
Festivalului de șlagăre de la 
Dresda — selecțluni. © 22,00 
Film serial : Planeta giganților 
(reluare).
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Consiliul Tineret Muncitoresc. Apelăm frecvent astăzi, cînd ne referim la problemele de muncă și de viață ale tinerilor din industrie sau de pe șantiere la activitatea acestui organism, încadrat nu cu prea multă vreme în urmă în existența organizației U.T.C. Ne raportăm la activitatea consiliului și nu la munca activiștilor comitetului județean sau, ai comitetului municipal. Dintr-un motiv foarte simplu. Compus din numeroși tineri', alcătuit pe baza unei largi reprezentări a diferitelor sectoare economice, consiliul este chemat să-și aducă contribuția la rezolvarea numeroaselor aspecte ce privesc educația prin muncă și pentru muncă a tineretului. Să orienteze atenția organelor U.T.C. asupra problemelor celor mai actuale, celor mai presante, paticipînd totodată, ca organism specializat la formularea soluțiilor, și ceea ce este foarte important, la materializarea lor în practică.în acest sens am discutat zilele trecute la Ploiești despre rezultatele și preocupările Consiliului municipal tineret muncitoresc, despre intențiile sale în perioada care urmează. Ar fi greu să comprimăm în cîteva file de text munca de aproape un an a consiliului, solicitat să răspundă unei arii destul de vaste de probleme rezultând din profilul complex industrial al c.așului. De fapt nici nu ne-am propus să insistăm îndeosebi pe cît ci mai ales pe cum lucrează, nu să inventariem numărul acțiunilor ci să desprindem e- ficiența lor. Iată de ce nu vom recurge la enumerarea de denumiri, de forme și metode, îndeobște cunoscute și reluate de 1 „1 trimestru la altul. Ne vom ’ .fumi să afirmăm, și sîntem îndreptățiți s-o facem și din cunoașterea anterioară a activităților desfășurate la nivelul municipiului Ploiești, că în tematica de lucru a consiliului se regăsesc cu consecvență elementele ce definesc preocupările colectivelor din întreprinderi, de pe șantiere de construcții. Ce și-a propus și ce-și propune în continuare consiliul, sânt acțiuni proprii pe direcțiile cristalizate de-acum în practica organizațiilor U.T.C. : participarea tinerilor în procesul de producție, calificarea și perfecționarea lor, propaganda tehnică, probleme sociale, munca voluntar-patriotică. Simpozioane, concursuri, dezbateri, ga-

zeta „Tineretul și producția“, întîlniri între cadre cu munci de răspundere, activiști de partid și tineri. Bilanțul este bogat și «e anunță și mai bogat în perspectiva lunilor următoare, dacă ținem seama de programul de activități întocmit. O primă întrebare la care ne-am oprit a fost : care este contribuția NEMIJLOCITA a consiliului la in

Părerea de mai sus nu este, din cîte ne-am dat seama, expresia nemulțumirii în fața a ceea ce s-a făcut ci mai degrabă izvorîtă din convingerea că nu s-a făcut atît cît se putea face. Un punct de vedere, după părerea noastră, realist. Dacă din interior apar unele neconcor- danțe între intenții și realizări, din exterior ele apar cu și mai

nicipiului. din diferite motive. Așa că, la ora actuală, consiliul tineret muncitoresc funcționează fără... muncitori. O situație pe care n-o putem numi decît anormală. Așa cum anormal e faptul că locurile celor 16 tineri (din 47) plecați din Ploiești au rămas vacante lipsindu-se astfel consiliul de aportul unei treimi din efectivul său. Și tot
CUM LUCREAZĂ

CONSILIUL
TINERET

MUNCITORESC?
făptuirea acestor acțiuni, raportate, din OBIȘNUINȚA, de către comitetul municipal U.T.C. ?După cum ne informează to
varășul Vasile Marcu, președintele Consiliului municipal Ploiești, membrii consiliului, mare parte dintre ei, s-au încadrat în sistemul de lucru preconizat. A- ceasta vrea să sublinieze participarea lor la ședințele trimestriale de lucru, cu care ocazie au informat și despre acțiunile ce s-au desfășurat în întreprinderile unde lucrează, au luat parte la o serie de manifestări organizate pe linia consiliului, în plus, aproape toți au furnizat date pentru studiile primite din partea C.C. al U.T.C. ori comitetului județean.Chestiunea este : putea să facă și altceva, consiliul, membrii săi ? Iată textual, opinia tovarășului Vasile Marcu :— Cred că consiliul nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. El n-a reușit să contribuie, pe măsura posibilităților, la succesul programului întocmit de comitetul municipal U.T.C.

multă pregnanță și, subliiniindu- le, nu facem decît să atragem, încă o dată, atenția asupra lor.Nu constituie desigur lucrul cel mai important, dar fără îndoială că alcătuirea consiliului își spune cuvîntul, în bună mă- sură, asupra studiului de muncă al organismului ca atare. A- pare ca necesară atragerea în activitatea consiliului a unui număr cit mai mare de tineri, de diferite profesii, cu grija însă de a se asigura reprezentarea corespunzătoare a diferitelor categorii de uteciști. Rațiunea este clară. Cine poate să cunoască cel mai bine starea de lucruri dintr-o întreprindere sau alta decît salariatul respectiv, cel aflat nemijlocit în mijlocul evenimentelor ? Or, ce ne spune lecturarea listei consiliului tineret muncitoresc Ploiești? între cei 47 de membri găsim 16 ingineri, 12 maiștri și tehnicieni, restul economiști, alte categorii de salariați, colaboratori. Notați însă, nici un tînăr direct în producție ! Au fost 2—3 dar între timp au părăsit raza mu-

anormală ni se pare prezența simultană a cîtorva dintre membrii consiliului municipal și în componența consiliului județean sau chiar și a consiliului tineret muncitoresc de pe lingă C.C. al U.T.C., lucru care sporește supraîncărcarea unora, în plus peste sarcinile lor în cadrul u- nităților respective. Este cazul lui Filip Mărgărit, secretar al Rafinăriei Teleajen, Stan Eugen, secretar la întreprinderea de transport, Bogdan Constantin, secretar la Nodul C.F.R., Căpraru Ilie. secretar la cooperativa „Confecția“, Florea Ștefan, secretarul de la „Sănătate“, Ion Constantin secretarul comitetului U.T.C. de la U.Z.U.C. Un „amănunt“ nu lipsit de importanță care își spune cuvîntul și in gradul de participare a membrilor consiliului la activitatea „de teren“ mai ales, cînd trebuie pus umărul foarte serios la treabă. Cînd să mai facă acest lucru un om pe umerii căruia apasă simultan, oricît de mărunte ar fi, atitea sarcini ?Ne-a reținut atenția o formu-

lare des întâlnită în planul de activitate al consiliului : „vom sprijini comitetul municipal al U.T.C.“. Vom sprijini, noi, consiliul. Adică sarcinile din programul consiliului se transferă sistematic în planul comitetului municipal și activiștii preiau în răspunderea mărirea și înfăptuirea derilor respective. Cine sprijină în acest caz ?„Noroc că a fost județul a- proape de noi și ne-a ajutat“ spunea la un moment dat tovarășul Vasile Marcu, suolmiind prin aceasta sprijinul permanent pe caie organul județean l-a asigurat diferitelor acțiuni desfășurate în municipiu. Nu vedem însă în aceasta motivul de a renunța la mobilizarea permanentă a membrilor consiliului municipal pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor prevăzute. Faptului că unii „n-au înțeles să muncească“ i se poate contrapune o realitate : fiecare în parte a primit mandatul comitetului municipal de a se ocupa de aceste probleme. Iată și baza în care ei puteau și pot fi trași la răspundere pentru i- naotivitate. Aici își spune cuvîntul și absența unui sistem riguros de urmărire și apreciere a muncii individuale desfășurate în cadrul consiliului. O- bișnuit, la întâlnirile trimestriale se fac informări. Ele cuprind însă de regulă referiri Ia activități în întreprinderi și nu se opresc îndeosebi la munca celui ce informează. în plenara comitetului municipal care s-a ocupat de tineretul muncitoresc finaliza a vizat preocupările organizațiilor U.T.C. din întreprinderi și nu a consiliului pro- priu-zis. Atunci, în ce împrejurare poate fi evaluat exact e- fortul, participarea membrilor consiliului la îndeplinirea programului propriu de activitate ?Am discutat mai pe larg aceste lucruri cu tovarășul Vasile Marcu, activist cu experiență și nu lipsit de preocupare pentru a găsi răspuns la destul de multele semne de întrebare apărute pe parcursul celor cîteva trimestre de existență ale consiliului tineret muncitoresc. Cum însă incoerențele de care aminteam îl privesc în primul rind, considerăm că va trebui să depună de acum încolo eforturi și mai mari pentru a pune de a- cord faptele cu pretențiile existente. Aici nu încape, nici o scuză, nici amînări.
N. UDROIU

salariati lor ur- preve- pe cine

„Tinerii Argeșului

CREEAZA,
tinerii Argeșului

APLICA
Ne vorbește 

ing. CĂTĂLIN 
ALEXIU.președintele Consiliului Tineretului Muncitoresc din :adrul Comitetului județean Argeș al U.T.C.

— In Expunerea la Consfă
tuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideolo
giei și activității politice și 
cultural-educative, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu preciza 
necesitatea antrenării cît mai 
largi la activitatea de creație 
tehnică a colectivelor de oa
meni ai muncii din cadrul în
treprinderilor. Am dori să ne 
informați în ce măsură acea
stă invitație adresată tuturor 
salariaților angrenați în sfera 
productivă, deci deopotrivă 
și tinerilor, a găsit ecou în 
planurile de muncă, în acțiu
nile concrete ale Comitetului 
județean Argeș al U.T.C. ?

— Un prim răspuns cel 
mai operativ de altfel l-a con
stituit inițierea și desfășura
rea de către Comitetul jude
țean Argeș al U.T.C. în cola
borare cu Consiliul județean 
al Sindicatelor a două acțiuni 
ce-și propuneau tocmai gene
ralizarea experienței bune și 
stimularea activității de crea
ție tehnică. Este vorba de 
vernisajul unei expoziții — 
deschisă între 18—30 noiem
brie 1971 în care erau expu
se cele mai reprezentative 
realizări obținute în acest 
domeniu de la începutul a- 
nului — și de o consfătuire 
de lucru a inventatorilor și 
inovatorilor.

— Desigur este un înce
put... Soluționarea probleme
lor de concepție constructivă 
și funcțională a produselor, 
extinderea proceselor tehnolo
gice moderne, dezvoltarea 
acțiunii de autoutilare, meca
nizarea lucrărilor grele și cu 
volum mare de muncă, cu 
alte cuvinte promovarea in
tensă a progresului tehnic im
pune 
carea

Foto: ORESTE PLECAN

||| |
k

1

Uzina „Semanatoarea
București. La banda 
montaj a combinelor „Glo-

consumuri

PENALIZARE
PENTRU CINSTE ?— Da, ați auzit bine, nu-i nici o eroare la mijloc, am zis penalizare pentru cinste, repetă șocanta afirmație secretarul comitetului U.T.C. de ’ ~ 'de rulmenți-Bîrlad.Și după o scurtă daugă:— Să vă explic. Cu în urmă tinerii de strungărie și rectificare au cerut organizației U.T.C. în adunările generale să intervină. Motivul? La aceste secții nu e totdeauna suficient să-ți realizezi norma, să vii zilnic la serviciu pentru a fi sigur că primești salariul întreg. Dacă te limitezi doar la atît te poți aștepta ca la sfîrsitul lunii să găsești pe statul de plată. în dreptul numelui tău cu cîteva sute de lei mai puțin decît știai că ți se cuvine pe drept pentru munca depusă. Doar cei care au îngroșat cifrele înscrise în bonurile zilnice de lucru, rapor- tînd mai multe inele de rulment decît au executat în realitate pot fi siguri că își primesc salariul întreg. Numai ei pot primi mai mult, mai puțin niciodată. Ceilalți, cinstiții, ei da, primesc de regulă mai puțin.— Pentru a înțelege mai bine regulile „jocului“, intervine Aurel Dorea, locțiitorul secretarului U.T.C., să dăm un exemplu. Vin de la forjă să zicem 20 000 de inele dintr-un anumit reper, pentru a fi prelucrate la strungărie. Fiecare muncitor din cei 10—12 la care au fost repartizate raportează, prin bonurile de lucru numărul de inele pe care le execută zilnic. La sfîrșitul lunii, însumînd cifrele înscrise în bonuri rezultă că în secție s-au prelucrat 28 000 sau chiar 30 000 de inele din sortimentul respectiv, cînd în realitate, sînt, după cum arătam cu 8—10 mii mai puține. Cele raportate în plus, evident, nu pot fi plătite. Dar nu se mai știe cinstit și cine nu, diminuează cîștigul turor fără excepție eficient de corecție, funcționează ca o adevărată penalizare pentru cinste și în a- celași timp ca o stimulare materială a celor care fură, a celor care își însușesc o parte din banii munciți de colegii lor.— Bine, dar acești muncitori lucrează într-un sector de producție, în care trebuie să existe o evidență riguroasă a muncii fiecăruia pentru a fi răsplătit echitabil, după cantitatea și calitatea muncii depuse. La Fabrica de rulmenți din Bîrlad nu se poate asigura respectarea a- cestui principiu

ÎN CĂUTAREA

la Fabricapauză a-cîteva luni la secțiile

cine a fost așa că se aplicînd tu- același co-S îs tem ul

de. repartiție ?
VINOVAȚILOR— Adevărul e verifică dacă cifra Înscrisă de lucrător în bonul de lucru concordă cu numărul pieselor pe care le-a făcut în realitate, ne spune Costin Arhip, pregătitor- producție la secția strungărie. Normal ar ti ca reglorul să numere mai întîi piesele executate și apoi să semneze, dar nu se prea întîmplă asa.— De ce ?— Vorbiți cu șeful secției, cu

că nimeni nu

continuarea și amplifi- 
acțiunilor de acest gen. 
Bineînțeles. Pe fapt a- 
cînd am amintit de cele 
inițiative am și pred-

tund 
două 
zat că ele reprezintă doar un 
prim răspuns. Pentru 1972 am 
întocmit deja un plan de mă- 

' suri prin a cărui materiali- 
/ zare urmărim să sprijinim 

prompt și eficient inovatorii 
în realizarea aspirațiilor lor.

— Cu alte cuvinte ?...
Consiliul clubului teh-

nico-științific al inginerilor și 
tehnicienilor va crea în toate 
întreprinderile colective ob
ștești formate din specialiști 
care să sprijine inovatorii în 
definirea corectă a ideilor de 
proiecte și în realizarea docu
mentației aferente. Asta pe 
de o parte. Pe de alta, co
mitetele oamenilor muncii 
împreună cu comitetele sin
dicatelor și organizațiile de 
U.T.C. vor constitui în toate 
unitățile productive echipe 
formate din proiectanți care 
să colaboreze cu inovatorii în 
realizarea desenelor, schițelor 
și propunerilor de inovații 
într-un termen cît mai scurt. 
Țin să menționez, de aseme
nea, că executarea machete
lor și prototipurilor va fi fă
cută în atelierele proprii — 
unde vor fi desemnate pînă 
și grupurile de mașini desti
nate acestor operații.

— Ce se va întreprinde în 
scopul atragerii tinerilor aflați 
astăzi pe băncile școlii în a- 
ceastă activitate chiar din 
faza formării lor ca munci
tori ?

— In principalele localități 
unde funcționează grupuri 
profesionale, respectiv la Pi
tești, Cîmpulung și Ștefă- 
nești se vor organiza întîlniri 
între inovatori și elevi.

— Cum se preconizează să 
fie stimulată antrenarea mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor la rezolvarea proble
melor din planurile de dez
voltare a unităților economi
ce unde sînt angajate la ob
ținerea de economii sporite 
prin aplicarea lor ?

— Incepînd din ianuarie și 
pînă în decembrie, în para
lel, i ........................
concursuri : 
al cercurilor inovatorilor, 
urmări 
pentru 
tivitate 
doilea, 
cadrul 
inventatori și inovatori 
tru realizarea 
unor inovații și invenții care 
să asigure cea mai mare sumă 
a economiilor postcalculate,

aici evantaiul are o 
deschidere destul de 
Avem în vedere o

• UN GRUP DE SPECIALIȘTI de la în
treprinderea forestieră Beluș a realizat și 
pus în funcțiune o instalație'cu benzi pen
tru evacuarea deșeurilor și încărcarea 
acestora în vagoane. Cu ajutorul acesteia 
se reduce timpul de încărcare a unui va
gon eu deșeuri de la 5 ore la 20 de minute.

• ÎNTREPRINDERILE ieșene au intro
dus zilele acestea în fabricație noi pro
duse. La Uzina de reparații auto au intrat 
în fabricație trei tipuri de containere de 
20 tone, destinate transportului de mărfuri, 
la Combinatul de exploatare și industriali
zare a lemnului a început producția unei 
sufragerii rustice și a două noi tipuri de 
biblioteci, iar la Fabrica „Țesătura” au 
fost create țesături din bumbac în amestec 
cu poliesteri, produse cu caracteristici cali
tative îmbunătățite

• UZINA „TEHNOFRIG“ din Cluj, care 
a cunoscut în ultimii ani o puternică dez
voltare. modernizează și diversifică conti
nuu producția de utilaje pentru industria 
alimentară.

Recent a fost livrată de aici prima in
stalație de răcire de 100 000 kcal/h. De ase
menea, specialiștii uzinei au pregătit și in
trodus în fabricația de serie o linie tehno
logică completă, necesară echipării fabri
cilor de sucuri, cîteva utilaje noi pentru 
prelucrarea laptelui și cărnii, un nou tip 
de pompă din oțel inoxidabil pentru lichide

alimentare. In prezent se pregătește pro
ducția de serie a unui grup frigorific spe
cial destinat prerăcirii vagoanelor izoterme.

• UZINELE CENTRALEI INDUSTRIALE 
de utilaj petrolier au înscris în nomencla
torul de produse o gamă bogată de insta
lații și agregate pentru foraj și exploata
rea țițeiului. Planul anului 1972 al acestor

Vești din 
economie

unități prevede asimilarea, pe bază 
concepții proprii, a 120 de produse

de
_ . _ _ . . noi,

precum și introducerea în fabricația de se
rie a celor omologate în anul precedent. 
Intre acestea din urmă se numără o Insta
lație de foraj și intervenție folosită la fo
rarea sondelor pînă la 2 ooo de metri adîn
cime și la efectuarea intervențiilor.

• IN PRIMA DECADA a lunii ianuarie, 
siderurgiștii hunedoreni au depășit sarci
nile de producție revenite pentru această 
perioadă, dînd în plus 1 439 tone de fontă 
și oțel. Brigăzile care deservesc furnalele

în în START VIGUROS

se vor desfășura două 
primul — cel 

va 
înmînarea trofeului 

cea mai eficientă ac- 
colectivă; cel de al 

— se va declanșa în 
întreprinderilor între 

pen- 
și aplicarea

cele mai reduse 
de metal, lemn, ciment, com
bustibil, energie, reducerea 
importului, autodotarea.

— In ce direcții se va ac
ționa pentru a stabili un con
tact strîns între inovatorii de 
pe întreg cuprinsul județu
lui ?
- ?i 

rază de 
amplă,
consfătuire „Realizări și pers
pective în mișcarea inovato
rilor și inventatorilor din ju
dețul Argeș" în februarie, 
schimburi de experiență, una 
la Platforma industrială a 
C.I.L. Pitești și alta la In
dustria minieră din Cîmpu
lung — în martie și aprilie, o 
sesiune de comunicări știință 
fice „Argeșul creează, Arge
șul aplică“ crearea clubului 
tehnico-științific al ingineri
lor din industria argeșeană 
și organizarea cu acest prilej 
a dezbaterii documentațiilor 
aplicate în întreprinderi 
vederea generalizării lor,
sfîrșit în august două expo
ziții ale inovatorilor. Aș vrea 
să închei adăugind că prin 
transpunerea în practică a 
acestui plan, printr-o activi
tate permanentă și susținută 
desfășurată de către colecti
vele de inovatori, printr-o 
preocupare și un sprijin con
tinuu din partea Comitetelor 
oamenilor muncii, a sindica
telor și organizațiilor U.T.C. 
se prevede asigurarea apli
cării în producție a unui nu
măr sporit de inovații și prin 
aceasta realizarea unui volum 
de economii postcalculate 
mai mare cu cel puțin zece 
la sută față de realizările a- 
cestui an.

G. GEORGE

(Urmare din pag. I)ce organizarea pe șantier a fost pusă la punct, am trecut la executarea fundațiilor și ridicarea halelor.Muncă de prisos ? Preocupări excesive pentru latura organizatorică a. șantierului ? I-Iotărît, nu. A fost vorba de crearea condițiilor optime pentru ca apoi, cînd investiția propriu-zisă va demara, mersul ei să nu fie împiedicat, dimpotrivă, impulsionat de aceste „amănunte“. Și cum ziua bună se cunoaște de dimineață, avem Convingerea că nu greșim în nici un fel cînd afirmăm că încă de atunci, de la start, succesele — acum cunoscute ale constructorilor : depășirea planului pe 1971 cu 6 milioane lei. premise ca principalul obiectiv — hala de utilaje complexe — să fie pus în funcțiune cu 6 luni mai devreme — erau previzibile. Pentru obținerea lor nu a fost neglijat nimic, totul se desfășoară conform u- nei programări minuțioase. Nu trece nici o zi fără ca inginerul

Dan Vasu, împreună cu maiștrii, să nu analizeze „la milimetru“ stadiul lucrărilor, stabilindu-se astfel operativ măsurile ce se impun ca ritmul de muncă să-și păstreze vigoarea. Pe unul din pereții biroului șefului de lot se află un grafic în care dimineața sînt notate noile cote atinse în ziua precedentă Ia diversele o- biective. Urmărindu-1, aflăm că pe data de 10 ianuarie 1972 și datorită stării atmosferice favorabile, dar mai ales „obișnuinței de a munci bine“ — cum se exprimă lăcătușul Marcel Stamat, sarcinile primei decade au fost realizate integral, deși două zile, 1 și 2, nu s-a lucrat.— Atît echipa mea cît șl cea a lui Nicolae Corbu, ne spune maistrul Dumitru Banu — dată fiind cantitatea mare de construcții metalice — peste 1000 de tone — necesare la turnătorie. am lucrat în schimburi prelungite. Nu a fost nici' prima oară și știu bine că nici ultima. Cuvîntul nostru de ordine fiind „nici un efort nu e prea mare atunci cînd vrem să devansăm

maiștrii, dînșii cunosc mai bine motivele.Ceea ce și facem.— Reglorul nu are cum să numere piesele pentru că sînt foarte multe, nu se poate ține o e- vidență strictă, răspunde inginerul Gheorghe Mocranschi, șeful secției strungărie. Maiștrii, șefii de echipă fac din cînd în cînd sondaje pentru a-i depista pe vinovați și ei între ei, muncitorii, se mai controlează deoarece inelele care se dovedesc trecute în plus nu se pot plăti, se scad din cîștigul tuturor.— Inclusiv al celor cinstiți ?— Inclusiv.— Și nu se poate găsi o soluție ? De ce nu introduceți fișă de însoțire a reperelor intrate în lucru? Este un mijloc de e-
• Organizarea de

fectuoasă a muncii per
petuează o situație a- 
normală în secții

se pot plăti. Sîntem nevoiți să le recuperăm proporțional de la toți pentru că nu se cunosc a- devărații autori ai rebuturilor.Aflăm astfel încă un domeniu în care cei necinstiți sînt lăsați să treacă neobservați, fără să se ia nici o măsură pentru depistarea lor. Este evident că însăși conducerea fabricii nu-i a- cordă prea mare importanță. Cît despre reglori, sîntem nevoiți să-1 contrazicem pe tovarășul director.— Totuși reglorii nu numără piesele, semnătura lor e doar o formalitate. Ne-am convins la fața locului, chiar ei recunosc acest lucru.— N-am știut. Oricum reglorul. trebuie să numere piesele înainte de-a semna bonul de lucru. Muncitorii, maiștrii, șefii de echipă și bineînțeles conducerea secției trebuie să-i oblige pe reglori s-o facă.Iar aceștia, după cum am văzut, în loc să-1 oblige pe reglor să-și ducă la îndeplinire aceas- sarcină de servi- de ea, devenindtă importantă ciu, îl scutesc astfel
COAUTORI Al NECINSTEI

Unii muncesc, iar

Incorectitudinea
încurajată de sistemul 
inofensiv al sancțiunilor

• Cînd se va pune 
capăt acestei stări de 
lucruri ?

bon de la maga- maistrul Ion Pă- atelierului inele- o condiție: să se

vidență obligatoriu și foarte e- ficace.— S-ar pierde mult timp și tot aici am ajunge întrucît, după cum v-am spus, la noi piesele nu se pot număra după fiecare operație, cînd trec de la o mașină la alta urmînd fluxul tehnologic.— Sînt foarte multe cazuri de acest fel, d<-;r n-avem cum să-i depistăm pe vinovați, ne spune și maistrul Constantin Palade de la atelierul inele mici.— S-ar putea urmări evidența lucrului, dacă piesele ar fi însoțite de un zie, ne spune trașcu, șeful mici. Dar cufacă un control minuțios pe teren. Dar n-are cine-1 face. Nu ne rămîne altceva decît să continuăm cu sondajele pentru descoperirea vinovaților.Așa să fie oare? Iată si părerea tovarășului ing. Mircea Si- movici, directorul fabricii :— Piesele pentru care semnează reglorul sînt certe. Aici nu pot apărea suspiciuni întrucît el le numără de fiecare dată. Alta-i problema. între piesele numărate de reglor se strecoară și unele rebutate pe care muncitorii în culpă nu le declară totdeauna. Evident, acestea nu
automatizate de 1 000 mc au obținut cea 
mai ridicată productivitate, elaborînd în 
medie zilnic cîte 106 tone de fontă lichidă 
peste cifra planificată. La rîndul lor, colec
tivele laminoarelor de profile au depășit 
graficele de producție cu 570 tone lami
nate finite. La obținerea succeselor amin
tite o contribuție au adus-o și lucrătorii 
secțiilor care pregătesc și furnizează ma
teria primă pentru furnale. Ei au realizat 
suplimentar peste 8 700 tone de aglomerat 
fieros autofondant și cocs metalurgic.

• ȘI LAMINATORII de la Uzina de țevi 
din Roman, întreprindere care livrează 
economiei naționale aproape jumătate din 
producția de prăjini și burlane de foraj, 
au obținut rezultate bune în prima decadă 
a lunii ianuarie. Ei au depășit prevederile 
cu 25 tone burlane de foraj pentru săpări 
la mare adîncime și au introdus în fabri
cația de serie un nou tip de țeavă, cu ca
lități îmbunătățite.

• DIN JUDEȚUL VRANCEA se anunță, 
de asemenea, că forestierii au livrat peste 
prevederile primei decade 540 mc bușteni, 
50 garnituri șl piese de mobilier, iar mun
citorii Fabricii de confecții din Focșani au 
expediat beneficiarilor interni și externi 
3 500 costume, cu 400 mai mult decît pre
vedeau contractele pentru această perioadă.

(Agerpres)

• ••••<

termenele de punere în funcțiune“ înțelegem să-1 respectăm.— De altfel, se simte dator să adauge inginerul Dan Vasu — chiar dacă, cum este de altfel de așteptat, vremea se va înrăutăți, iarna nu ne va prejudicia în nici un fel activitatea. Ritmul alert va fi păstrat — planul trimestrial îndeplinit. îmi permit această afirmație, ținînd seama că hala de utilaje complexe este deja în proporție de 90 la sută închisă, se definitivează acordul termic, astfel în- cît acolo vom putea turna stîlpii de betoane. Dacă însă timpul se va menține favorabil lucrului pe șantier, vă asigur că nu vom precupeți nimic pentru a devansa, pe acest trimestru, „cota“ prevăzută din planul anual.— Echipa mea, formată numai din uteciști — se simte dator să intervină tînărul Gheorghe Se- ciu — are la dispoziție un atelier dotat, prin mică mecanizare, cu toate mașinile necesare. Astfel îneît în cadrul lui putem trasa, debita și confecționa piesele de asamblare aferente in-

stalației de încălzire de la hala principală și cele de la turnătorie. Ne grăbim pentru că sîn- tem așteptați, la începutul lui februarie, și la extinderea Uzinei de piese auto din Sibiu,Ne grăbim ! Expresia o auzim ad literam sau este implicată în cuvintele fiecărui om pe care-1 întîlnim pe șantier. Macaragiul Vikent Fagaraș să ridice pe verticală stîlpii de beton la 18 metri : tînărul Moise Andrei să le sudeze consolele, Vasile Ochean să i le pună la dispoziție în timp și cantități suficiente. Majoritatea constructorilor sînt tineri, sînt uteciști și în această calitate înțeleg să nu-și precupețească forțele, să fructifice cît mai bine Orele de muncă, astfel îneît succeselor trecute să li se adauge altele noi în măsură să grăbească termenele de intrare în funcțiune. Șantierul de extindere „Independența II“ este un șantier model. O spunem cu toată convingerea, siguri fiind de pe acum că anul cînd este prevăzută darea în folosință a noilor obiective ce vor dubla capacitățile de producție ale u- zinei _— va reprezenta anul deplinei confirmări, iar aprecierile noastre vor purta pecetea lucrului împlinit.

— Conducerea secției se interesează doar de producție, nu vrea să audă alte probleme, e- vită orice altă „complicație“ si în consecință nu manifesta interes real pentru depistarea vinovaților, ne spune Aurel Dorea. O arată și rezultatele sondajelor făcute pînă acum. Se știa că sînt destul de mulți lucrători care decontează în plus, dar după cîteva luni de pretinse sondaje au fost prinși doar 3—4.Intr-adevăr, Vasile Negel de la atelierul inele mari, iar apoi Eugen Ichim și Mihai Buhuși de la atelierul axiali au fost prinși furînd. Dar ce măsuri s-au luat împotriva lor?— Penalizarea cu 5 la sută și anularea bonului de lucru dovedit fals, ne spune șeful secției strungărie.Deci o sancțiune identică cu cea. aplicată pentru comiterea unei absențe nemotivate. Or, să recunoaștem, cele două abateri nu suportă comparație. Vinovății sînt lăsați să lucreze mai departe în același mod și la prima ocazie au grijă. să recupereze „din condei“ suma pierdută.Am întâlnit și cazuri cînd chiar dacă hoții au fost prinși în flagrant-delict, nu s-a luat nici o măsură împotriva lor, maiștrii, șefii de ateliere tre- cînd cu vederea abaterea.. Iată un ^exemplu care ne scutește - . . noiem-Vasile au lu- în ca- secția sfîrși-
de. comentarii. In luna brie Valerică Năstase, Gorga si Dumitru Lupu crat la aceeași mașină arul atelierului axiali, rectificare. Numai că la tul lunii împreună raportaseră, prin bonurile de lucru 700 de ore și realizaseră doar 550. Primii doi raportaseră cîte 250 de ore fiecare, iar Dumitru Lupu, doar 200. Cine mințea? Nu sfe știe precis. Li s-au tăiat la toți cîte 50 de ore; primii doi au rămas cu cîte 200 de ore, și-au primit salariul întreg iar al 3-lea, avînd recunoscute doar 150 de ore, a primit cu cîteva sute mai puțin.— Ulterior, rectificatorul Dumitru Lupu, împreună cu șeful de brigadă Ștefan Jerdeanu au reușit să-1 prindă în două rîn- duri pe Valerică Năstase, de- contînd în plus, ne spune secretarul U.T.C. pe schimb. Dar șeful de atelier Ion Stache n-a luat nici o măsură de sancționare împotriva lui.Nu vrem să diminuăm cu nimic vinovăția celor care fură, dar trebuie să recunoaștem că de menținerea acestei situații sînt în egală măsură vinovați ți conducătorii sectoarelor de producție, cei care în loc să intervină se retrag indiferenți în conul de umbră a lipsei de răspundere. Vina lor este cu atît mai mare cu cît, după cum am mai arătat...
ANTIDOTUL SE CUNOAȘTE, 

TREBUIE DOAR ADMINIStRAT— Cu trei luni în urmă doar 80 la sută din lucrările înscrise în bonurile de lucru ale muncitorilor din subordinea mea e- rau reale, ne spune maistrul Costică Bădărău, șeful atelierului radial-oscilanți de la secția rectificare. Am început însă să verific cu regularitate bonurile, i-am determinat pe reglori să numere piesele și de mai multe ori pe lună am confruntat realizările atelierului cu suma celor înscrise în bonurile de lu- cru, Pentru -a nu mă trezi ca alții, la sfîrșitul lunii cu diferențe de pînă la 40 la sută. Ea ultimele confruntări de acest fel am constatat o deplină concordanță între scripte și fapte. La mine în atelier nu mai sînt muncitori care decontează în plus.Deci se poate. Nu putem trece cu vederea însă un amănunt: în. atelierul condus de Costică Bădărău se rectifică o parte din inelele prelucrate la strungărie, cele care acolo „nu se pot număra“.. Nu înțelegem cum aceleași inele la rectificare se pot număra iar Ia strungărie, nu.— în ofensiva contra necinstei tonul trebuie să-1 dea șeful secției și conducătorii atelierelor. mai adaugă maistrul Costică Bădărău. în rest, e nevoie ca maiștrii de schimb, șefii de echipă să acorde reglorilor ajutorul necesar pentru a putea ține o evidență strictă a muncii oamenilor, pentru ca la a- cest capitol să nu mai apară suspiciuni.Foarte binevenită este în a- cesțe. condiții inițiativa organizației U.T.C. de a constitui e- chipe de control, formate din uteciști, pentru depistarea vinovaților. Dar, dat fiind caracterul deosebit de nociv al „penalizării pentru cinste", conducerea fabricii trebuie să ia de urgență măsuri pentru instaurarea ..cinstei și ordinii în toate secțiile. Și asta cît mai operativ.
IUSTIN MORARU
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Concurs de creație de cîntece 
patriotice și revoluționare 

pentru tineret
1. In cinstea aniversării semicentenarului creării Uniunii Tinere

tului Comunist, Comitetul Central al U.T.C. în colaborare cu 
Uniunea Compozitorilor clin Republica Socialistă România, organi
zează un Concurs de creație de cîntece patriotice și revoluționare 
pentru tineret.

2. Concursul are menirea de a contribui la stimularea creației 
de noi cîntece de masă, militante, care să exprime dragostea tine
retului față de patrie și partid, ’ admirația și respectul față de 
trecutul glorios de luptă al clasei muncitoare și al poporului, față 
de marile înfăptuiri ale României în anii socialismului.

3. In cadrul concursului se vor prezenta cîntece pentru tineret 
închinate partidului și patriei socialiste, care să oglindească măre
țele realizări ale poporului, optimismul, hărnicia și dăruirea omu
lui nou, făuritor ai societății socialiste multilateral dezvoltate, uni
tatea moral-politică a poporului nostru ;

— Cîntece revoluționare, muncitorești, care să reflecte eroismul 
clasei muncitoare, al comuniștilor, al celor căzuți în lupta pentru 
eliberare socială și națională, cîntece închinate eroilor patriei ;

— Cîntece pentru tinerii muncitori, țărani, elevi și studenți care 
să cultive patriotismul, dragostea pentru muncă și învățătură, cîn
tece pentru brigăzile de muncă patriotică, pentru detașamentele 
de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei etc ;

— Cîntece care să reflecte profilul moral-politic al uteciștilor și 
al tineretului patriei, participarea lor înflăcărată la înfăptuirea 
politicii Partidului Comunist Român.

4. La concurs se primesc lucrări pentru coruri pe 1—4 voci egale 
sau mixte, cu sau fără acompaniament.

Lucrările vor trebui să aibă un caracter de largă accesibilitate, 
o melodică pregnantă, originală și ușor de reținut, un bogat con
ținut de idei și sentimente exprimate în forme artistice adecvate : 
cintec, imn, marș etc.

Concursul este deschis compozitorilor și poeților membri ai
1 uniunilor de creație precum și creatorilor amatori din întreaga 

țară.
I Vor fi luate în considerare lucrările inedite, nedifuzate anterior 
| pe nici o cale și neprezentate la alte concursuri. Fiecare compozi

tor sau creator amator poate participa la concurs cu cel mult două 
lucrări. Lucrările vor fi predate pînă ia data de 1 martie 1972. 

Partiturile corale vor fi însoțite de un plic închis care va conține 
numele și adresa autorului, cu mențiunea „Pentru Concursul de 
creație de cîntece patriotice și revoluționare pentru tineret” și 
vor fi trimise pe adresa : Comitetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Secția de propagandă și cultură, str. Onești nr. 4—6. sec
torul I, București. Fiecare partitură va purta un motto, același 
motto figurînd și pe plicul anexat.

Juriul concursului va fi format din personalități ale vieții noastre 
muzicale și literare.

Se vor atribui următoarele premii :
— UN PREMIU I în valoare de 10 000 lei ;
— UN PREMIU II în valoare de 6 000 lei ;
— UN PREMIU III în valoare de 4 000 lei ;
— MENȚIUNI.
In funcție de aprecierea juriului, pînă la 30©/ft din valoarea pre

miilor se vor atribui autorilor de versuri.
Juriul are latitudinea de a redistribui valoarea premiilor nea

cordate. Lucrările nepremiate vor fi remise autorilor pînă la data 
de 10 aprilie 1972.

Lucrările premiate șl menționate, precum și alte lucrări valo
roase prezentate în concurs vor fi susținute în primă audiție pu
blică de către formația corală a Ansamblului artistic al Uniunii 
Tineretului Comunist, imprimate pe discuri, vor fi tipărite și difu
zate organizațiilor U.T.C. și formațiilor corale de amatori.

• CRONICI •CRONICI «CRONICI •
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agriculturii precum și de la or
ganele agricole județene.

Consfătuirea da la Blaj și-a 
propus să ridice nivelul profe
sional, politico-ideologic și de 
cultură al tinerilor care lu
crează în viticultură, să le o- 
fere posibilitatea de a cunoaș
te ultimele cuceriri ale știin
ței în acest domeniu, să le 
mijlocească un eficient schimb 
de experiență pentru genera
lizarea celor mai bune me
tode de cultivare a viței de 
vie. Din acest punct de vedere, 
Blajul a reprezentat o gazdă 
ideală. în orașul de la con
fluența Tîrnavelor își desfă
șoară activitatea o stațiune ex
perimentală care în decursul 
anilor s-a afirmat ca una din 
cele mai puternice unități de 
cercetare și producție din do
meniul viticol, adueîndu-și o 
contribuție remarcabilă la 
progresul acestui sector în 
podișul Transilvaniei.

Pe fețele participanților 
se putea citi curiozitatea, ui
mirea, interesul stîrnit de 
noutățile pe care le-au des
coperit. Au putut vedea spre 
exemplu, că în școlile de 
vițe, care se întind pe 20 
de hectare, toate lucrările so
lului și de protecție sînt me
canizate integral. Referindu-se 
la acest aspect, tehnicianul Ion 
Simo de la I.A.S. Sighișoara, 
ne mărturisea :

— Pentru mine, consfătui
rea a fost extrem de utilă. Am 
avut ocazia să văd parcul de 
mașini al stațiunii, foarte bine 
dotat. Ceea ce m-a^impresio- 
nat a fost însă con*catarea că

Sfatul tinerilor
multe mașini erau adaptate 
pentru lucrările în vii. Ase
menea improvizații se pot face 
fără prea mari cheltuieli și eu 
sînt hotărît ca la reîntoarcerea 
acasă să aduc unele transfor
mări mașinilor, așa cum le-am 
văzut aici.

Aprecieri similare făcea la 
adresa consfătuirii și tehni
cianul Constantin Iancu de la 
stațiunea experimentală vi
ticolă Iași :

— Vizitînd plantațiile, a 
afirmat el, am luat cunoștință 
cu o serie întreagă de metode 
folosite în cultura viței de 
vie, care pot fi extinse și în 
unitatea noastră. Mi-a stîrnit 
interesul experiența existentă 
la Blaj, privind folosirea unor 
cantități mai mari de îngră
șăminte naturale și chimice la 
hectarul de vie, precum și mo
dernizarea plantațiilor exis
tente, pentru folosirea cît mai 
largă a mecanizării și extinde
rii utilizării ierbicidelor.

Demonstrațiile practice făcu
te la ferma Cîmpul Libertă
ții, au fost însoțite de două 
interesante expuneri intitula
te : „Tehnologii noi în produ
cerea materialului săditor vi
ticol“ (inginer Virgil Grecu, 
de la Institutul de cercetări 
hortiviticole Valea Călugă
rească), și „Mecanizarea lucră
rilor în viticultură“ (inginer 
Pătruș Păun, de la I.C.M.A.), 
care au prezentat experiența 
altor unități din țară. O altă 
expunere susținută de ingine
rul Florea Georgescu, directo
rul Centralei viei și vinului 
din M.A.I.A.S.A., a înfățișat 
rolul viticulturii în economia 
națională, sarcinile stabilite de

Buștenii — văzuți de pe crestele înzăpezite ale Bucegilor.
Foto : PAVEL T1NJALĂ

Forța realismului
(Urmare din pag. I)teoretic i vorbind). Bineînțeles, ideea de model sau șablon literar nu are ce căuta în estetică.2 Psihologii și esteticienii contemporani au dezbătut în mod as:- duu problema inspirației (ca natură) legînd-o de procesul de creație ca rezultat determinat de societate și dedicat societății. Realizarea unei opere implică desfășurarea unor procese complicate, greu de definit, specifice fiecărui creator, procese care se întrepătrund și oare se solicită reciproc. Numai profesorii, ca să explice și să simplifice lucrurile, vorbesc despre acestea ca de niște „etape“ ale procesului de creație.In realitate în studiile recente de psihologia artei ca și în

partid pentru dezvoltarea a- 
cesteia, înfățișînd tinerilor un 
amplu și mobilizator tablou 
al viticulturii românești așa 
cum va arăta el la sfîrșitul 
actualului cincinal.

Un mare spațiu al dezbate
rilor a fost afectat populari
zării formelor și metodelor fo
losite de organizațiile U.T.C. 
pentru mobilizarea tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de 
producție și ridicarea nivelului 
de pregătire profesională a 
tinerilor viticultori. în acest 
colocviu fiecare activist U.T.C. 
a avut de învățat cîte ceva. 
Au fost apreciate în mod de
osebit inițiativa organizației 
U.T.C. de la I.A.S. Jidvei, ju
dețul Alba, ce a repartizat 
loturi de vie elevilor pentru a 
le sădi acestora de timpuriu 
dragostea pentru viticultură, 
activitățile comune întreprinse 
de către uteciștii de la sta
țiunea experimentală Murfat- 
lar și elevii din localitate, ex
periența împărtășită de ute
ciștii de la C.A.P. Pechea, ju
dețul Galați, privind activita
tea unor brigăzi de tineri care 
au obținut producții record pe 
C.A.P., inițiativa organizației 
U.T.C. de la C.A.P. Țifești, ju
dețul Vrancea, de a învăța pe 
tinerii din sat meșteșugul al
toitului și altele. Se poate a- 
firma deci că a treia consfătui
re pe țară a tinerilor viticul
tori, desfășurată în orașul 
Blaj, a constituit o reușită de
plină recomandîndu-se ca o 
formă eficientă în pregătirea 
multilaterală a tinerilor viti
cultori. 

mărturisirile marilor creatori, starea de inspirație e rezultatul mobilizării tuturor forțelor și aptitudinilor omului, e o concentrare extraordinară a atenției artistului asupra obiectului creației, e o clipă de iluminare Interioară,, fără ca această iluminare să fie rezultatul unei drogări sau al unui mister, al unei comunicări a inconștientului. Nu trebuie confundat faptul că această clipă vine nechemată cu ideea de inconștient, de dicteu al inconștientului. în realitate inspirația e sora muncii zilnice, cum zicea Baudelaire, ea vine bazată pe un material aperceptiv, pe o pregătire, pe un amestec de emotivitate și luciditate sau mai exact de emotivitate și activitate. Sentimentul, pasiunea, doza de emoție a inspirației e modelată de luciditate. Flaubert recomanda artiștilor să se ferească de „balurile mascate ale imaginației“, de falsa inspirație. Goya spunea că „somnul rațiunii generează monștri“. Emoția trebuie sedimentată, o spune Arghezi, opera de artă e 90 la sută muncă și 10 la sută talent. O operă de artă nu e
ANCHETA 
NOASTRĂ

posibilă decît prin îmbinarea celor două dozaje. Rilke spunea că „pentru a scrie un singur vers, trebuie să fi văzut multe orașe, oameni și lucruri, trebuie să cunoști animalele și să simți cum zboară păsările și să știi ce mișcare fac florile cînd își deschid dimineața corolele“Talentul se moștenește dar în societate artistul îl cultivă prin muncă Chiar dacă nu e un rezultat al muncii, talentul nu e opus muncii, munca îl modelează. Cunoașterea rațională a realității oferă talentului unui artist. în momentele de inspirație dar și de activitate lucidă, ulterioară și interferență inspirației, posibilitatea operei.Concepînd inspirația ca un dicteu, ca venind de undeva, dintr-o zonă obscură și magică, plasată în somnul rațiunii, ajungem la monștri, nu la opere. Mișcările avangardiste, su- supralicitînd ideea de dicteu. de inspirație pură, nealterată de experiență, n-au dat opere durabile ci au detronat numai niște principii dogmatice, niște inerții, niște modalități devenite regresive. Menținînd o concepție idealistă a inspirației, într-o epocă în care totul este bazat pe comunicare. într-o epocă în care totul este social și nu intim — individual, înseamnă a ajunge la opere false și inutile, la opere care nu servesc nimănui. Valery chiar, adeptul unei poezii declarate 

întotdeauna pure, mărturisea că are nevoie de semeni, ca de niște oglinzi, în care să-și sprijine imaginea. Un poet în sine nu-și poate vedea niciodată imaginea sa reală și nu poate vedea imaginea societății și vremii lui, realități care, pentru el, nu există. Epoca noastră nu cultivă o literatură — joc subiectiv ci, dacă vrem totuși o metaforă — o literatură joc social, poeții noștri nu mai trăiesc în turnuri de fildeș la polul opus al socialului ci turnul nostru de fildeș e chiar societatea.O artă care n-ar reda realitatea „în cele mai variate forme (...) ar fi fără viață și ar muri ca floarea ruptă din plaiuri“ ne spune secretarul general al partidului.3 Că există o funcție critică a literaturii nu mai trebuie s-o dovedim prea mult. Trecem adesea pe lîngă lucruri, fără să le distingem caracteristicile e- sențiale, înregistrăm fenomene fără să le descifrăm nuanțat potențialul și deodată un scriitor scrie o carte despre aceleași lucruri sau aceleași fenomene. Citind cartea, descoperim ceea ce nu reușisem să aflăm singuri. Deci cunoaștem și mai bine realitatea prin artă și literatură. Dar „simțul special“ cu care e dotat scriitorul descoperă în realitate nu numai lucruri pozitive, conforme cu ideile noastre despre progres, evoluție, bine, moral etc. ci și lucrurile negative, neconforme cu aceste concepte. Scriitorul nu alege din realitatea socială numai lucrurile pozitive pentru că nu numai acestea există, chiar dacă sînt hotărîtoare ci și lucrurile sau fenomenele negative, ajungînd astfel, în mod implicit, la o critică cu funcționalitate obiectivă. Dacă ar alege numai lucrurile negative și-ar forma și ar avansa o viziune falsă, criticistă, negativistă despre realitate.Personal, sînt împotriva atitudinilor criticiste dar și împotriva celor idilizante, la fel de false. Dar în materie de artă literară nu putem da rețete, nu putem fixa tabele după care creatorii să dozeze elementele negative sau pe cele pozitive, nu putem planifica, la fel ca în industrie, tematici și rezultate. Principiile estetice sînt numai concepte de reper, totul fiind talentul, fantezia, priceperea, cultura și viziunea scriiio- rului. Un adevărat «cri’.tor nu se poate abstrage din societate, nu poate ocoli nici bucuria, nici tristețea oamenilor. El descifrează noul, viitorul. în sinteza pe care aceste două mari stări ale ființei umane o revelează.Voi încerca într-un studiu ca va apărea în anul viitor să definesc tocmai această funcție critică a literaturii în care voi vorbi pe larg despre raportul dintre artă și societate, de-a lungul timpurilor, și în special azi, cînd contextul social își formează poeții și cînd poeții pot determina contexte sociale.

La exact o săptămină după 
apreciatul efort depus la intra
rea în noul an — cu atât mai 
apreciat cu cît în comparație cu 
alte studiouri de televiziune, 
spre exemplu cel francez amin
tit de cronicarul TV al revistei 
„Contemporanul", al nostru a 
fost generos pînă la risipă — 
umorul a cunoscut și prima sa 
pană pe noul traseu calendaris
tic. Teledivertismentul, dicțio
narul muzical distractiv ajuns 
la litera R a fost o emisiune 
realizată neglijent, cu o grabă 
obosită, un fel de îndoliat post- 
festum. Nici „comicii noștri ves
tiți“, Dem Rădulescu și Rodica 
Tapalagă, ca să nu mai spun de 
„comicii noștri aproape vestiți", 
Al. Lulescu și Nicu Constantin 
nu ne-au arătat altceva decît o 
plictiseală egalată de mediocri
tatea textelor interpretate. In 
monologul acela cu întâlnirile a- 
ranjate și încurcate telefonic, 
Dem Rădulescu ne-a oferit o 
mostră de felul cum se poate 
gafa chiar și la examenul de ac
torie al oricărei școli populare 
de- artă pentru amatori. In ton, 
Lulescu și Nicu Constantin în 
„Reparația", scheci pe tema 
arghilofiliei, au încercat replici 
de genul: „Frîna merge ?“ „Nu, 
cînd apăs pe ea mașina se o- 
prește!“, plus altele dintr-o 
aceeași zonă de spirit... Salvarea 
a constituit un excelent nu
măr de pantomimă prezentat la 
una din recentele gale UNICEF. 
Atît la capitolul umor. Cu mu

IMAGINI • ••

• MARGARETA GABRIEL 
IONESCU: un nume mai pu
țin cunoscut care a apărut săp
tămâna trecută pe afișul Stu
dioului Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu". Un pro
gram de bun gust capabil să 
atragă melomani dintre cei mai 
pretențioși; program cuprinzînd 
lucrări de Ravel, Debussy, Bar- 
tok, Silvestri, Mussorgski.

Au fost momente de tensiune, 
de farmec, de fundamentală în
țelegere a partiturii; au fost însă 
și momente terne, momente 
care au pus în relief deficiențe 
de tehnică (mă refer la impună
toarea suită „Tablouri dintr-o 
expoziție" la care se pot opri 
numai pianiști de mare respira
ție).

Nu este cazul să insistăm. 
Recitalul acestui început de an 
ridică mi se pare însă o proble
mă de prim ordin : necesitatea 
folosirii întregului potențial de 
talente care au ieșit în ultimele 
două decenii de pe băncile con
servatoarelor noastre.

Margareta Gabriel Ionescu ca 
și Cornelia Rădulescu, ca și C. 
lonescu-Vovu, Marieta Leonte, 
Georgeta Ștefănescu-Bamea, C. 
Iliescu, Ioan Welt (ordinea este 
cu totul întâmplătoare) — iată 
doar cîteva nume de pianiști de 
talent, socotite cîndva speranțe 
și care acum s-au retras în do
meniul activității pedagogice sau 
prin clase de acompaniament 
sau inițiere pentru copii. Arare
ori numele lor apare pe afișele 
de concert, de foarte puține ori 
orchestrele țării apelează la ei... 
Este păcat... Cu atît mai mult 
cu cît instituția de impresariat 
artistic ne propune uneori să as
cultăm pe „valută forte" instru- 

zica, litera „er" a fost îngădui
toare : un compozitor cunoscut 
(Claude Romano, alias George 
Shărcea) și o melodie la fel 
(Ionel, Ionelule), o interpretă de 
romanțe care n-are nevoie de 
calificative (Ioana Radu), un alt 
nume în drum spre reputație 
(Ștefania Rareș) și cîteva vedete 
internaționale: Amalia Rodri- 
guez, Diana Ross și Raphael...

Pentru litera S trebuie oare 
un SOS ?

Cu filmele, săptămină TV a 
fost mai generoasă ca niciodată. 
Intîi este vorba de ciclul mati- 
neelor cinematografice de va
canță, de cele cinci filme desti
nate elevilor : două ecranizări 
după Jules Verne („Copiii căpi
tanului Grant" și „Căpitan la 
15 ani"), una după Frații Grim 
(„Albă ca zăpada"), „Vacanța 
lui Bonifaciu" (film premiat cu 
„Pelicanul de argint" la Festiva
lul de animație de la Mamaia 
’66) și reluare, la numai trei 
săptămîni de la premiera pe 
țară, a „Baladei pentru Andy 
Crocker".

Dacă mai adaugăm că teleci- 
nemateca a însemnat o reîntâl
nire cu poemul cinematografic 
„Zboară cocorii", iar joi „Comi
cii vestiți ai ecranului" au fost 
din nou „sans reproche", ajun
gem la cele două filme în pre
mieră : „Recviem pentru un 
boxer" și „Ultima căruță". Pri
mul, un eveniment cinematogra
fic ce poate stîrni invidia 
DDF-ului (de ce nu l-o fi achi

mentiști de duzină, incapabili 
să reziste unei competiții artisti
ce severe.

• AM POPOSIT în ultimele 
zile în care Opera Română con
tinuă vechiul și cam „răsuflatul" 
ei repertoriu la un spectacol de 
balet cu Chopiniana și Giselle.

M. Popa, I. Iliescu, E. Dacian, 
M. Hertzeg, C. Benador, M. 
Ștefănescu, P. Pieleanu și mulți 
alții dintre soliștii baletului știu 
desigur să ofere în continuare 
oricărui spectacol spontaneitatea, 
vibrația care aduce succesul.

Inexplicabilă mi s-a părut 
însă de-a lungul întregului spec
tacol starea în care a ajuns or
chestra primului teatru liric al 
țării... Se cântă neglijent, super
ficial, uneori fals, nu este vizibi
lă nici un fel de grijă pentru 
valorile unei fraze, pentru doza
jul unor linii de acompaniament.

Spectacolul coregrafic este 
înainte de toate un spectacol 
muzical... Teatrul de operă este 
înainte de toate un templu al 
marii muzici și cred că orice în
cercare de a anula inerțiile tea
trului care are un colectiv de ar
tiști din cei mai buni ai Euro
pei — inerții în primul rînd re
pertoriale despre care s-a vorbit 
adesea în ultimii doi ani —, 
cred că va trebui să înceapă de 
la încercarea de a ridica ținuta 
orchestrei...

• LA BRAȘOV am participat 
în zilele de la începutul anului 
(în condițiile în care Teatrul 
Muzical și-a luat un inexplicabil 
concediu în masă), la un con
cert de muzică populară avîn- 
du-i diept protagoniști pe Irina 
Loghin, Benone Sinulescu și or
chestra „Miorița" a Filarmonicii 

ziționat pentru marile ecrane), 
un rechizitoriu nu numai asupra 
boxului profesionist dar o tre
cere în revistă a splendorilor 
civilizației de consum de o ve
hemență rar întâlnită în peisa
jul filmului american, al doilea, 
„Ultima căruță’ un western pe 
muche de cuțit. Cu o acțiuns 
plasată în urmă cu un secol în 
Arizona filmul are ca temă pre
judecățile rasiale și ca rezolvare 
un șir nesfîrșit de violențe care 
se adună într-o liturghie profa
nă în cultul vendettei. E curios 
de observat cum încearcă acest 
film să fie în același timp și o 
pledoarie pentru integrarea ra
sială și o reamintire a tuturor 
argumentelor ce au încercat să 
justifice dispariția indienilor. 
Ba chiar, cu destulă abilitate să 
proslăvească și puterea omului 
alb, cuceritor al vestului.

Richard Widmark, interpre
tul principal, unul din „durii" 
filmului american are un rol 
ambigu din care se reține doar 
brutalitatea lupului singuratic. 
Cînd vrea să-l umanizeze, să-i 
confere o conștiință civică, fil
mul dă personajului doar o idilă 
siropoasă în umbra sălbăticită a 
unui canion. „Ultima căruț, 
rămîne un film de unde se re
ține numai cultul forței, motiv 
pentru care ne putem îndoi asu
pra oportunității prezentării lui.

TUDOR STANRSCU

„Gh. Dima", condusă de Ion 
Mărgean.

Frumusețea vocii unor soliști 
de talia celor menționați rămîne 
captivantă pentru orice iubitor 
de artă. Vocea 1 rinei Loghin mi 
se pare de o unică rezonanță cu 
o excepțională putere de pene
trație. Am asistat timp de două 
ore la o remarcabilă paradă a 
cîntecului popular în care unele 
vulgarități (inexplicabil progra
mate) nu au putut decît să pună 
în lumină bogăția unor comori 
folclorice care ne-au fost oferite 
de-a lungul spectacolului.

Concertul folcloric de la Bra
șov m-a făcut să mă gîndesc 
însă la lipsa de consistență a an
samblului, la șablonismul unor 
acompaniamente, la necesitatea 
anulării în formație a unor in
fluențe muzicale care „poluează" 
producția folclorică și în special 
de necesitatea unei deschideri 
repertoriale care să aducă în a- 
ceste concerte documentele ar
tistice capabile să pună în lu
mină straturile de adîncă valoare 
ale creației folclorice...

Dar despre aceasta într-o în
semnare specială dedicată unor 
concerte de muzică populară.

• IN SFIRȘIT, o mențiune 
specială pentru integrarea în ul
timele simfonice ale Filarmonicii 
„George Enescu" dirijate de 
Mircea Basarab, a uneia dintre 
lucrările semnificative ale lui 
Anatol Vieru : Jocurile pentru 
pian și orchestră — o piesă care 
prin ineditul construcției și al 
combinațiilor coloristice se în
scrie în rîndul lucrărilor defini
torii ale literaturii concertante 
din ultimii ani.

IOSIF SAVA• ••••••••••••••••
r

în ședințe la județ apăreau, conform hîrtiilor și delegațiilor pe baza cărora încasau și diurnă, în deplasare la comune. Și ceea ce este și mai grav e că această incalificabilă atitudine pentru im activist s-a constatat a fi prezentă în primul rînd la unii membri ai secretariatului comitetului județean al U.T.C.Realmente vorbind. în asemenea situații, este greu să mai continuăm a mai aminti și alte 6tări de lucruri ce țin de practica vieții de organizație, pentru că de acum ar părea prea minore. Efortul esențial pe care trebuie să-l facă comitetul județean al U.T.C. este să se debaraseze de superficialitate. EI trebuie să-și schimbe în primul rind optica, să înțeleagă cum trebuie să muncească. Pentru că numai prin autoperfecționare morală, la care de altfel s-a și angajat, poate deveni un organ de conducere de prestigiu și autoritate. Fără îndoială, activul de aici e un activ bun, dar așa cum a recomandat brigada trebuie să fie mai exigent cu el însuși, cu secretariatul comitetului județean U.T.C. pentru a onora cum se cuvine creditul moral al tinerilor. Un activist care nu merge pe teren nu poate pretinde altui activist să vină de pe teren cu concluzii ferme. Forța exemplului nu trebuie înțeleasă doar la modul recomandărilor pentru alții. Cei ce fac aceste recomandări trebuie să se perfecționeze în primul rînd ei, să facă vizibile acele trăsături ale comunistului, ale militantului comunist.In satele județului Ialomița există tineri ale căror calități pot fi dezvoltate foarte bine pentru că au un fond sănătos. Dar pentru a le dezvolta aceste calități e nevoie ca activul U.T.C. să fie mai hotărît pentru a face față cerințelor activității tot mai complexe a organizației noastre de tineret.

găzii : „In acest an (n.r. — 1971) în biroul comitetului județean U.T.C. nu s-au abordat problemele activităților organizației U.T.C. din cooperativele agricole. S-a analizat doar, în plenara din iunie, activitatea organizațiilor U.T.C. de la sate. Trebuie spus însă că problemele prezentate nu reflectau stările reale de lucruri din organizațiile U.T.C., că analizele au avut o notă generală, concluziile fiind formulate din cabinet ; nici cel puțin n-a fost realizată o consultare a factorilor cu răspundere in aceste domenii : direcția generală agricolă, U.J.C.A.P. etc.“.Ce a făcut atunci activul ? se punea întrebarea. O cifră reține atenția : în 1971 s-au consumat 200 de pagini de hirtie pentru programele biroului, ale consiliilor și comisiilor, pentru notele de probleme ale secțiilor. Cînd aceste hîrtii repetă mereu aceleași lucruri, cînd ele exprimă concluzii trase din concluzii, informări din informări, în dauna contactului cu viața, cu tinerii, cu problemele care-i frămîntă, cu bucuriile și cu necazurile lor, atunci, din capul locului, aduc a birocratism. înșiși membrii secretariatului afirmau că ei a- fectează încă o mare parte din timp întocmirii hîrtiilor, hîrtii din care organizațiile nu beneficiază nimic. Ba mai mult, cum avea să se demonstreze, organizațiile pierd, pentru că uneori se poate ajunge la deformarea adevăratelor stări de lucruri.Adoptînd o astfel de practică, o parte din activiști nu și-au mai făcut simțită prezența în organizație. Cu cîteva excepții, în organizațiile U.T.C. din cooperativele agricole care nu sînt în reședințele comunelor, într-un an de zile activiștii nici hu au ajuns să treacă, dar să mai și desfășoare și muncă politică. Uitînd că aceasta este de fapt atribuția lor, unii au mers și mai departe, pînă la încălcarea unor elementare norme de conduită civică. O parte dintre ei în timp ce se aflau

participare al tinerilor la adunările generale ale cooperatorilor. Cu excepția exemplului oferit de cooperativa agricolă din Gheorghe Doja, unde participarea lor a fost de 51,6 la sută în celelalte, la toate adunările generale ale cooperatorilor numărul celor care au participat a fost foarte scăzut, la Sudiți a- jungind la numai șapte la sută. Mai mult decît atît, în unele cooperative chiar dacă au fost prezenți cițiva, luări de cuvînt nu s-au semnalat deloc (Cuza Vodă, Grădiștea, Nicolae Băl- cescu, Făcăeni). Aceasta este și urmarea faptului că secretarii comitetelor U.T.C., membri ai consiliilor de conducere (care și așa sint foarte puțini : din 30 cooperative doar în 19 (? ') nu-și îndeplinesc mandatul primit de reprezentanți ai tinerilor.Inventarul datoriilor organizațiilor U.T.C. ar putea continua. S-ar putea vorbi și despre ce au făcut sau mai degrabă despre ce nu au făcut organizațiile U.T.C. pentru atragerea lor la viața culturală și sportivă a satului, pentru popularizarea tinerilor buni și tragerea la răspundere a celor ce nu se integrează în preocupările cooperativei și viața satului în general, pentru realizarea unei bune colaborări cu celelalte organizații sătești din afara cooperativei agricole, pentru conlucrarea mult mai activă cu factorii de decizie în vederea ridicării statutului social al tî- nărului agricultor, al muncii acestuia la nivelul celorlalte profesii calificate etc., etc. Și la fiecare din acest aspect s-ar putea vorbi, argumentînd cu fapte, cu date, pentru ce nu s-a făcut din ce s-ar fi putut face. Avansînd astfel analiza, este deci firesc să lăsăm spațiu și pentru...
STILUL DE MUNCA

AL COMITETULUI JUDEȚEAN 
AL U.T.C.Redăm și de data asta textual o apreciere semnificativă a bri-

ile U.T.C. nu cunosc așa cum ar trebui cerințele producției, necesarul forței de muncă din diferite sectoare în vederea recomandării de tineri care să acopere deficitul de brațe de muncă ? ; de ce asupra celor care nu lucrează deloc sau lucrează din cînd în cînd nu numai că nu s-a făcut simțită acțiunea organizațiilor U.T.C. dar aceștia nici nu erau cunoscuți ? ; de ce brigăzi de intervenție pentru executarea unor lucrări în perioada de maxime solicitări există doar în cinci cooperative agricole ?; de ce la diferitele forme de ridicarea nivelului cunoștințelor profesionale ale lucrătorilor din agricultură tinerii au participat doar în proporție de 45 la sută ?; de ce în evidențele organizațiilor se mențin încă tineri care au plecat din sat și lucrează în alte localități de ani de zile (la C.A.P. Perieți realitatea arată un număr de trei ori mai mic decît evidențele) ? ; de ce în organizații planează încă alte șl alte semne de întrebare ?Organizațiile au renunțat însă în același timp și la cele mai obișnuite forme de activități. Pentru cunoașterea documentelor de partid referitoare la sarcinile economice, activități mai bine organizate și cu efect, s-au desfășurat doar în cîteva comune : la Unirea, Nicolae Bălcescii și Independența. In rest, în majoritatea cooperativelor tinerii au luat cunoștință de toate a- ceste documente doar sporadic, cu prilejuri întîmplător oferite de alți factori. Insuficient înarmați cu documentele politicii e- conomice, necunoscînd decît foarte general problemele economice ale unităților în care muncesc și trăiesc, pentru că acțiunilor specifice organizațiilor — întîlniri cu specialiști, seri de calcul, concursuri, gazete de perete etc., etc. — nu li s-a dat conținutul care trebuia sau au fost cu totul ocolite — tinerii, sigur nu toți, sînt încă- pasivi față de ce se întîmplă în cooperativele agricole. Demonstrează acest lucru și gradul scăzut de

’iCONTACTUL CU REALITATEA1
:

(Urmare din pag. I) rea unor rezultate bune la principalii indicatori tehnico-econo- mici in 1971. Cit este însă de mare acest efort, în ce măsură organizațiile U.T.C. au contribuit la realizarea acestor indicatori, care este influența, forța de în- rîurire educativă a acestora în spiritul muncii ? — au fost de fapt întrebările cărora li s-a căutat răspunsul, în jurul cărora au gravitat discuțiile. Să le luăm, așadar, pe rind.
PREZENȚA TINERILOR...In această privință lucrurile fiind exacte, recurgem direct la cîteva cifre. Vom începe prin a aminti că în anul trecut au lucrat efectiv o sută sau mai mult de o sută de zile numai o treime din cei 2 406 tineri. Urmează apoi o parte ceva mai însemnată care a realizat între 50 și 100 de norme convenționale, după care se situează în procent de 20 la sută cei ce au înregistrat sub 50 de norme muncă sau nimic.Cifrele, oricît ar fi ele de semnificative, impun desigur și un comentariu, mai cu seamă că în funcție de condițiile locale ele pot ascunde de foarte multe ori amănunte deloc neglijabile. O primă explicație ce se impune este că în treimea care are peste o sută de zile lucrate, aproape jumătate sînt tineri ce îndeplinesc funcții tehnico-adminis- trative sau alte funcții ce beneficiază de sistem fix de normare și, că numai restul lucrează efectiv în producție. într-un fel, situația după care numărul tinerilor cu retribuție fixă ajunge a fi oarecum ridicat, este mulțumitoare. Acest fapt contribuie în mare măsură la stabilizarea lor. Mult mai bine ar fi fost insă dacă intre, cei ce be-

neficiază de sistemul de retribuție permanent nu ar a- vea pondere — așa cum din păcate se întîmplă — aceia care ocupă funcții cu caracter pur administrativ (economiști, contabili, magazineri). Este, desigur, nevoie ca și asemenea funcții să le ocupe cineva. Apare însă evidentă tendința ca un tînăr, după ce a absolvit 7—8 clase, să caute neapărat un post comod ; pe asemenea posturi în concurență intrînd și absolvenții școlilor tehnice (a- gronomi, zootehniști, veterinari) al căror loc prin pregătire este destinat direct sectoarelor productive. Dar, chiar și așa privind lucrurile se observă că numărul celor care au lucrat mai multe zile este totuși mic.Rezultă limpede, fie și numai din această sumară prezentare, că în condițiile în care cooperativele agricole acuză tot mai des lipsa brațelor de muncă, că în condițiile în care problema folosirii cît mai depline a forței de muncă de la sate se pune tot mai insistent, gradul de participare al tinerilor nu putea fi apreciat decît ca foarte slab. Și dacă aceasta este măsura in general a muncii tinerilor care este :
...MĂSURA MUNCII 

ORGANIZAȚIILOR U.T.C....pentru că, se știe, obiectivul esențial al muncii politico-educative al organizațiilor U.T.C. în rîndul tinerilor, îl constituie educarea prin muncă și pentru muncă. Sigur că participarea tinerilor la muncă nu depinde numai și numai de felul cum s-a preocupat de ei organizația U.T.C. Atragerea lor în producție, continuitatea și intensitatea muncii lor sînt determinate de mai multe elemente, asupra lor

influențează într-un anumit fel și într-o anume măsură o serie întreagă de factori economici, sociali, politici. Cum însă cu întreg acest evantai de factori, organizația U.T.C. se întâlnește zilnic pe planul educației muncii, al ancorării întregii activități desfășurate pentru transpunerea în viață a sarcinilor din cele mai diferite domenii pentru o perioadă sau alta, raportarea de care vorbeam mai sus nu mai apare deloc forțată, această raportare, păstrîndu-se evident, în limitele atribuțiilor organizației U.T.C.Care este din acest punct de vedere concluzia brigăzii ? „Munca și preocupările organizațiilor înregistrează și în prezent rămîneri în urmă, sfera activităților inițiate de ele este restrinsă, mulți tineri cooperatori rămîn în afara forței de în- riurire educativă a organizației, în majoritatea cooperativelor a- gricole în care a fost brigada organizațiile U.T.C. nu se manifestă ca adevărată forță politică în educarea tinerilor cooperatori în spiritul muncii, al îndeplinirii responsabile a obligațiilor ce le revin“.Oricît de neplăcută ar fi aprecierea, realitatea aceasta este. Argumentele brigăzii, după cum spunea și tovarășul Gheorghe Ichim, prim-secretar al comitetului județean al U.T.C., o îndreptățesc pe deplin. Nu vedem cum altfel s-ar putea vorbi despre munca unor organizații care nici măcar nu și-au propus să întreprindă ceva în direcția a- mintită. Afirmația nu este deloc gratuită, ea are la bază faptul că în nici una din cooperativele agricole ale comunelor cuprinse de brigadă, organizațiile U.T.C. nu aveau programe de activități proprii în adevăratul sens al cu- vîntuluî. Și dacă totuși trei-pa-

tru organizații și-au propus să facă cîte ceva, obiectivele au fost alese cu totul la întîmplare și nici măcar acestea nu au fost urmărite.Vorbindu-se pe larg de necesitatea unor programe de activități proprii, în timpul analizei s-a strecurat la un moment dat întrebarea dacă nu cumva brigada a scotocit prea mult la hîrtii ? Răspunsurile, argumentele oferite au demonstrat că nici pe departe nu poate fi vorba de așa ceva. Ori de cîte ori se a- ducea în discuție unul sau altul dintre aspectele organizației implicit se ajungea la programe. Și era firesc. Niciodată cauzele uneia sau alteia din nerealizări nu trebuie căutate, așa cum din păcate se mai încearcă de foarte multe ori, lăturalnic. Sondînd bine realitatea, cunoscînd exact împrejurările în care este nevoie să acționezi, trebuie să îți și propui să acționezi. Numai în funcție de ce urmărești poți să îți alegi și mijloacele și formele cele mai specifice.Forme și mijloace de acțiune pentru atragerea scopului propus — de educare prin muncă și pentru muncă — sînt destule, dar din păcate aici nu se uzează de ele. Și ce altă dovadă mai elocventă este în acest sens decît faptul că pe zece luni numărul mediu al adunărilor generale ale uteciștilor care ar fi trebuit să le aleagă, pe cele mai potrivite, este de numai trei. Asta în medie, pentru că în amănunt se ajunge la constatarea că organizații ale U.T.C. ca cele ale fermelor din C.A.P. Su- diți, Odobescu, Ceacu, Rasa, Cegani au ținut în 1971 doar între una și trei, adunări, iar altele cum sînt cele din Movila și Perieți nu au ținut nic .ina. Se mai poate întreba cinev; în aceste condiții de ce organizați



SCÂNTEIA TINERETULUI'' pag. 5 PROFESIA TA «PROFESIA

!

O profesiune pentru fete

EDUCA TO A

MARȚI N IANUARIE 7972

Marile satisfacții morale ce le oferă o muncă, încununată de succes, pentru formarea tinerelor generații, înalta responsabilitate socială ce revine celor care modelează ființele umane, statutul lor profesional și prețuirea de care se bucură din partea întregii societăți sînt factori hotărîtori de orientare a tinerilor spre profesiunea didactică. Fără îndoială că un rol însemnat îl au, în această privință, profesorii înșiși care, prin activitatea lor, prin pasiunea cu care slujesc țelurile școlii precum și prin întreaga lor comportare reprezintă pentru tineri modele demne de urmat.Pe fondul general al interesului deosebit al tinerilor pentru profesiunea didactică se manifestă însă un interes crescut față de liceele pedagogice de învățători asociat cu o oarecare rezervă a fetelor față de liceele pedagogice de educatoare. Am avut prilejul, de multe ori, să constat la concursurile de admitere o preferință deosebită pentru liceul de învățători față de cel care pregătește educatoare, după cum unele tinere, după ce au frecventat un an sau doi liceele pedagogice de educatoare își manifestă dorința de a se reorienta trecînd în unități similare de învățători. S-ar părea că nu e nimic deosebit. Dar, ceea ce merită să fie reținut este faptul că, în cele mai multe cazuri, asemenea preferințe nu sînt pe deplin justificate. Ele sînt urmarea necunoașterii rolului însemnat al muncii educatoarelor în educarea copiilor, locul acestora și al întregului învățămînt preșcolar în sistemul nostru formare a omului.
GRĂDINIȚĂ DE COPII — 

COMPONENTA A SISTEMULUI 
NOSTRU ȘCOLARNe-am obișnuit, de mult, să considerăm că instruirea și educarea copiilor și tinerilor, prin școală, începe la vîrsta de 7 ani sau, acum, de 6 ani și se încheie pentru unii la 14—15, iar pentru alții mai tîrziu. Expresia acestei opinii o constituie un anumit mod de a Înțelege structura sistemului școlar, la baza căruia ar fi școala elementară, iar la partea cea mai de sus, universitatea. Această credință este mult depășită de viața socială în general, de cerințele pe care știința și tehnica în rapidă evoluție le pun în fața oamenilor în vremea noastră.Dacă sîntem convinși de faptul că instruirea oamenilor, oricare ar fi domeniul în care ei lucrează, nu se încheie o dată cu terminarea studiilor ci con-

Cursuri
de pregătire
la Academia

de Studii
Economice

Academia de Studii Economice 
se aliniază institutelor de învă
țămînt superior care încep din 
luna ianuarie pregătirea viitori
lor candidați la concursul de ad
mitere. Ținînd seama de profi
lul său, pregătirea se va face la 
două discipline: Economie po
litică și Matematică.

Economia politică este o dis
ciplină cerută la concursul de 
admitere pentru aproape toate 
facultățile Academiei, adică la: 
Economia producției (secția de 
economia industriei construc
țiilor și transporturilor). Finanțe, 
Economie generală, Economia 
comerțului interior, Comerț exte
rior, Calcul economic și ciber
netică economică (secția sta
tistică). De aceea ne infor
măm cititorii asupra acestei 
discipline urmînd ca Intr-un nu
măr viitor să vorbim și despre 
matematică.

Cursurile încep miercuri, 19 
ianuarie și vor fi ținute de cadre 
didactice de prestigiu din cadrul 
Academiei, pe parcursul a 18 zile 
(eșalonate pînă la 15 mai). Scopul 
lor este să-i ajute pe candidați 
în înțelegerea transformărilor ce 
au loc în societate, a perspecti
velor obiective de dezvoltare a 
sa. Cîteva din temele cursului 
de pregătire :

Capital și plusvaioare ; Repro
ducția capitalului social; Domi
nația monopolurilor; Esența e- 
conomică a imperialismului; E- 
sența și locul istoric al capita
lismului monopolist de stat; 
Forme actuale de manifestare a 
capitalului monopolist de stat; 
Trăsăturile societății socialiste 
multilateral dezvoltate; Repar
tiția după muncă, lege eco
nomică a socialismului; Relațiile 
economice între țările socialiste 
și altele.

Cursul de pregătire nu va cu
prinde întreaga programă a dis
ciplinei „Elemente de economie 
politică" ci numai acele capitole 
care sînt mai greu de abordat 
de candidați. Aceasta presupune 
că elevii urmează să-și folo
sească timpul pentru parcurge
rea întregii programe în scopul 
unei complete pregătiri în ve
derea concursului de admitere.

M. V.

ION T. RADU 
director general 

în Ministerul Educației 
și Învățămîntului

La aceasta se adaugă funcția sa socială de sprijin acordat familiilor în creșterea și educarea copiilor.
VOCAȚIA DE EDUCATOAREtinuă pe tot parcursul vieții, tot atit de adevărat este și faptul că formarea omului, instruirea copilului nu încep cu școala e- lementară, ci mai înainte de aceasta.Se cunoaște că copiii se instruiesc, dobîndind cunoștințe, încă din primii ani ai vieții. Mai mult, sub aspectul formării bunelor deprinderi, anii dinainte de școală sînt hotărîtori, lasă urme pentru toată viața, influențează în însemnată măsură dezvoltarea ulterioară a copilului.Cercetările psihologice arată că vîrsta preșcolară se distinge printr-o mare receptivitate, copiii puțind asimila și păstra multe lucruri. De asemenea, sistemul nervos — caracterizat printr-o excepțională plasticitate — favorizează formarea u- nor trăsături psihice și a unor deprinderi de o deosebită însemnătate.Decurge din aceasta că rolul familiei, mal anteșcolară mai puțin al școlii.Cadrul nai în care irea și educarea copiilor la a- ceastă vîrstă este grădinița de copii.Prin aceasta se explică faptul că instituțiile preșcolare fac parte integrantă din sistemul școlar. Odinioară, aceste instituții de educație reprezentau un privilegiu al unui număr re- strins de copil. In prezent, în țara noastră cuprind jumătate din populația preșcolară, iar pentru anii următori se prelimina dezvoltarea lor astfel incit pînă în 1975 să cuprindă aproximativ 3/4 din copiii de vîrstă preșcolară, iar pină la sfîrșitul deceniului, aproximativ 80 la sută din aceștia. Deși nu este considerat învățămînt general-obligatoriu, in fapt, în- vățămîntul preșcolar va cuprinde cea mai mare parte din populația preșcolară.Mai mult decît atît, în cadrul populației preșcolare se urmărește cuprinderea prioritară a copiilor în vîrstă de 5 ani, an premergător școlarizării lor, ceea ce va permite înlăturarea diferențelor de nivel cultural și de dezvoltare intelectuală dintre copii la intrarea în școală.Prin aceasta, grădinița îndeplinește un rol important în pregătirea copiilor pentru școală.

ales în perioada a copilului, nu este important decît celorganizat înstituțio- se realizează instru-

în vederea acoperirii necesarului .sporit de educatoare, determinat de dezvoltarea rețelei grădinițelor de copii, în ultimii ani a fost extinsă și rețeaua liceelor pedagogice care pregătesc educatoare. în prezent funcționează 40 de unități. Din acestea, în două unități predarea se face în limba maghiară, iar într-un liceu în limba germană.Faptul că în marea majoritate a județelor funcționează un asemenea liceu, pe de o parte ușurează orientarea și frecventarea acestor școli de către absolventele clasei a VIII-a, iar pe de altă parte le oferă posibilitatea ca, după terminarea școlii, să poată lucra în a- celași județ, cît mai aproape de localitățile natale.Numeroase însușiri se cer celor care îmbrățișează profesiunea de educatoare și multiple sînt cerințele pe care aceasta trebuie să le acopere. Unele presupun o anumită înclinație, o vocație pentru această muncă, altele presupun pregătire temeinică, însușirea unei tehnici de lucru, a măiestriei pedagogice.înainte de orice, educatoarele pot găsi resurse pentru îndeplinirea misiunii lor numai atunci cind iubesc copiii, cind se simt atrase de viața și preocupările acestora.Totuși, măiestria de a instrui și educa, competența în această muncă extrem de gingașă și complexă de a stimula în cel mai înalt grad dezvoltarea intelectuală a copilului, formarea bazelor trăsăturilor viitoarei lui personalități se dobîndesc prin pregătire și prin exercițiu în activitate. De aceea, conținutul procesului de formare a educatoarelor cuprinde pe lîngă ample cunoștințe de cultură generală, apropiate de secția umanistă a liceului de cultură generală, cunoștințe de psihologie, pedagogie, literatură pentru copii, igienă și activități metodice, de practică pedagogică.Misiunea educatoarei nu limitează însă la educarea copiilor. Activitatea ei poate SCpulor. Activitatea ei poate fi încununată de succes numai in condițiile în care este sprijinită de o educație corespunzătoare a copiilor in familie. De aceea, munca sa, în mod necesar, trebuie să se extindă și . a- supra familiilor, inițiind pe părinți în probleme privind creșterea și educarea copiilor.
If - ’Hi* '- REȚEAUA

DE ÎNVĂȚĂMÎNT PEDAGOGIC
REȚEAUA LICEELOR 

PEDAGOGICE 
DE EDUCATOARE 

PENTRU ABSOLVENTE 
A 8 CLASE

1. Liceul pedagogic „Gh. 
Șincai” — Blaj, jud. Alba

2. Liceul „Bethlen Gabor" 
— Aiud — secție pedago
gică cu limba de predare 
maghiară — județul Alba

3. Liceul pedagogic — Arad, 
județul Arad

4. Liceul pedagogic — 
Cîmpulung, județul Argeș

5. Liceul pedagogic — Ba
cău, județul Bacău

12. Liceul pedagogic — Ca
ransebeș, județul Caraș-Se- 
verin.
13. Liceul pedagogic „Gheor
ghe Lazăr — Cluj, județul 
Cluj
14. Liceu! pedagogic — Cons
tanța, județul Constanța
15. Liceul pedagogic — Tîr- 
govlște, județul Dîmbovița

16. Liceul pedagogic — Cra
iova, județul Dolj
17. Liceul 
gri“ — 
Galați

pedagogic „C. Ne- Galați, județul
18. Liceul 
Jiu, județul Gorj

pedagogic — Tg.

6. Liceul pedagogio — Be 
iuș, județul Bihor

7. Liceul AI. Moghioroș — 
Oradea — secția pedago
gică ou limba de predare 
maghiară — județul Bihor

8. Liceul pedagogic — Boto
șani, județul Botoșani

9. Liceul pedagogio 
șov, județul Brașov

10. Liceul pedagogic 
Brăila, județul Brăila

cu19. Liceul pedagogic 
limba de predare maghiară 
— Miercurea Ciuc. județul 
Harghita

20. Liceul pedagogic — Deva, 
județul Hunedoara

21. Liceul pedagogic — Slo
bozia, județul Ialomița

Bra-

11. Liceul pedagogic — Bu
zău, județul Buzău

22. Liceul pedagogio — Iași, 
județul Iași

23. Liceul pedagogie — Giur
giu, județul Ilfov

24. Liceul pedagogio — Baia 
Mare, județul Maramureș

pe ser-

nostru parte. — a făcută

TINERE, ÎȚI CUNOȘTI J

VOCA ȚIA?

25. Liceul pedagogic — Turnu Severin, județul Mehedinți Vlahuță" — Bîrlad, județul Vaslui26. Liceu! gu-Mureș. pedagogic — Ttr- județul Mureș27. Liceul Asachi“ ■ județul Neamțpedagogic Gh. Piatra-Neamț,
28. Liceul pedagogic — Slatina, județul Olt29. Liceul pedagogic — Ploiești, județul Prahova30. Liceul pedagogic — Carei, județul Satu Mare31. Liceul pedagogic — Zalău, județul Sălaj32. Liceul pedagogic — Sibiu, județul Sibiu — cu limba de predare română și germană
33. Liceul pedagogic — Su
ceava, județul Suceava

34. Liceul pedagogic — Turnu 
Măgurele, județul Teleorman

35. Liceul „Eftimie Murgu" — 
secția pedagogică-Timișoara, 
județul Timiș

36. Liceul pedagogic — Tul- 
cea, județul Tulcea

37. Liceul pedagogic „Al.

38. Liceul pedagogic — Rîm- nicu-Vîlcea, județul Vîlcea39. Liceul pedagogic — Focșani, județul Vrancea40. Liceul pedagogic-Bucu- rești
REȚEAUA INSTITUTELOR 

PEDAGOGICE 
DE EDUCATOARE 

CU DURATA DE 2 ANI 
(PRIMESC ABSOLVENTE 

ALE LICEULUI, 
CU BACALAUREAT)CURSURI DEBistrița (județul Năsăud) : ZIBistrita-

cu limbaMiercurea Ciuc — de predare maghiară — (județul Harghita) ;GiurgiuSlatinaPloiești
(județul(județul(județul

Ilfov) ;Olt).Prahova)
FARAînvățămîntFRECVENȚASlobozia (județul Ialomița) ;Giurgiu (județul Ilfov) ;Ploiești (județul Prahova) ;

Munca productivă, creatoare de bunuri materiale și spirituale pentru noi și pentru societate, este principala cale de împlinire armonioasă a personalității, pe de o parte, și de îndeplinire conștiincioasă a rostului în societate, pe de altăDe aceea, alegerea ei profesiei deci — trebuie cu foarte multă grijă.Anume, ea trebuie făcută atit în raport cu interesele, aptitudinile, inteligența, firea și temperamentul nostru, cit și în raport cu nevoile societății.Prin vocație înțelegem dorința interioară a individului de a se manifesta în direcția aptitudinilor sale, pe măsura inteligenței sale și în acord cu firea, temperamentul și caracterul său. Prin urmare, ea nu definește numai aptitudinea, ci întreaga chemare a ființei, în care un cuvînt de spus are și societatea, care răsplătește individul măsura contribuției sale Ia viciile ei.Aptitudinea. Ia rîndul ei. finește gradul superior de voltare al unei funcțiuni. Operații matematice, de pildă, facem cu toții, precum cu toții desenăm. vorbim etc. De o aptitudine matematică, verbală sau Ia desen vorbim însă numai atunci cind gradul de dezvoltare al funcțiunilor, pe care ea se bazează, este de la mijlocul clasei în sus. A- cest fapt poate fi diagnosticat și după nota școlară, care în acest caz, trebuie să fie cel puțin de la 7 în sus, iar pe cit este posibil chiar superioară lui 8.Dacă nota la anumite materii este 10 și elevul simte nevoia să se ocupe de acestea și în afara obligațiilor sale școlare, atunci vorbim de talent.Talente nu au toți elevii, titudini într-o direcție sau au însă cu toții, numai că le au ții în nuale tuale identificăm adevărata aptitudine și să depunem toate eforturile de a ne dezvolta în direcția ei. Cu atit mai mare este obligația de a ne dezvolta în direcția talentelor deosebite.Dar vocația profesională și succesul în meserie nu depind totuși numai de aptitudine și de talent, ci și de gradul de dezvoltare a inteligenței. De aceea, în alegerea meseriei trebuie să ținem seama și de ea.

prof. univ. în direcția _ în

de- dez-

Ap-alta unii în direcția forței fizice, al-direcția dexterităților maori a proceselor intelec- etc. înțelepciunea este să

N. MĂRGINEANU
Universitatea Babeș-Bolyai-Cluj

Un talent deosebit la desen, dar fără inteligență superioară, poate face un bun zugrav sau pictor de reclame și firme, insă nu un bun pictor, care trebuie să aibă și o concepție superioară despre artă, pe care numai inteligența o face posibilă, desigur pe bază de instrucție și e- ducație asiduă.La fel, nu orice versificator ajunge poet. în acest scop, la potrivirea ritmului și a rimelor, el trebuie să adauge și o înțelegere deosebită a lumii, pe care tot numai inteligența și cultura superioară o pot da.Dar dacă nu poți fi inspirat decît în direcția aptitudinii și talentului precum și pe măsura inteligenței, aceasta nu înseamnă că inspirația vine de la sin“, fără efort, adică fără transpirația pe care o aduce disciplina muncii asidue. Talentul este înnăscut, iar caracterul se elaborează în proba de foc a vieții, cum spunea Goethe. Creația de valoare si îndeplinirea rostului nostru în viață și în societate le cere pe amîndouă, adică atît talent și inteligență, cit și disciplina asiduă a muncii, pe care caracterul o aduce.Inteligență superioară cu caracter inferior dă doar strălucirea isterică de la bar sau de la cafenea, spunea, regretatul meu dascăl, profesorul Spearman de la Universitatea din Londra. Profunzimea gîndirn, precum — as adăuga — și seriozitatea în viață, le-o aduce numai caracterul. După toată probabilitatea, el este mai important decît talentul. Oameni de talent, care nu fac treabă serioasă fiindcă nu au disciplina muncii, există destui. Oameni muncitori, care să nu facă treabă în viață, nu există.De aceea, vocația omului nu trebuie înțeleasă numai ca o Înzestrare de Ia naștere, care duce la roade fără disciplina muncii. Ea dă roade numai prin această disciplină. Mai mult, munca asiduă și sistematică poate crea în anumite limite vocația însăși cu condiția să avem cit de cît și aptitudine. în adevăr, cui îi place cu adevărat munca, îi place nu numai un anumit fel de muncă, ci mai multe soiuri de muncă. în acest mod, vocația nu e numai înnăscută, ci și făcută. Este însă fără îndoială mai bine ca disciplina muncii
Alexe Ștefania — Sitaru, jud. Ilfov : Te poți prezenta la liceul pedagogic de învățători din București — Șoseaua Panduri nr. 92. Cere la această adresă informațiile dorite. îți urez succes pe drumul deosebit de frumos pe care ți l-ai ales.Sava Gh. Ana — Pîraie — jud. Suceava ! Reoenta pagină pe care „Profesia ta“ a dedicat-o județului Suceava te-a lămurit desigur asupra posibilităților existente în județul dumitale. O șooală de nivel postliceal pentru bibliotecari funcționează în București. Este vorba despre Școala postliceală pentru cultură și artă, Șos. Străulești nr. 1, sectorul 1. Școli postliceale de dac- tilografie funcționează la București (str. .......................52—54) și nr. 105).

rea numărului profesorilor de economie politică, alegerea acestei profesiuni nu este impusă absolvenților. Dacă ai aptitudini corespunzătoare vei putea lucra în domeniul cercetării sau în alte domenii care solicită colaborarea economistului teoretician. Și care domeniu — de la tehnică și pînă la învățămînt — nu solicită astăzi această colaborare ?
Dan Nlcoleta tește răspunsul

în același timp, ei vor putea aplica în mod concret cunoștințele de pedagogie în cadrul predării limbii române la nivelul școlii generale. Durata studiilor este de 4 ani.
soarea dumitale îmi propune o adevărată șaradă : ceea ce îți este îngăduit nu te interesează, ceea ce te interesează nu-ți este îngăduit. Vorba poetului : pe o stradă lungă-scurtă, se ducea un

— Brăila: Ci- dat Anei Sava. POȘTA PAGINII

pleda în propriul dumitale proces ; mă refer la acel proces pe care l-ar intenta la tribunalul conștiinței generațiile de elevi pentru a căror educare ești pregătită în liceul pe care îl urmezi. înțeleg că ești în anul I sau II. Cum se faoe că, dorind să urmezi dreptul, ai ales totuși acest tip de liceu ? Denumirea lui : „pedagogic“ nu putea lăsa nici o îndoială asupra drumului pe care îl vor urma absolvenții săi. Alegîndu-1

mie, scris și oral. Data examenelor se va anunța în presă. Iți urez succes !

și obținînd un

Sfinții Voievozi nr. Craiova (str. CaracalU. — Focșani : Fa-Eugeniacultatea de istorie geografie a Institutului pedagogic din Bacău este prevăzută în îndrumătorul pe anul 1971, așa că informea- ză-te direct, scriind pe adresa institutului Bacău, Calea Mără- șești nr. 157, tel. 12417.
Kameniczi Iosif — Baia Mare — jud. Maramureș : Cred că alegerea este foarte bună. Deși facultatea pe care ți-ai ales-o contribuie substanțial la crește-

VIATA BATE LA UȘA!
Aș mai adăuga zenta absolvenți retic cu și fără cer, la examen, ratura română istorie (oral).

că se pot pre- ai liceului teo- bacalaureat. Se limba și lite- (scris și oral), de SEN ALEXANDRU

H.G.T. — București : Secția de pedagogie — secundar limba și literatura română pregătește specialiști cu un profil dublu. Ca licențiați în filozofie — cu specialitatea pedagogie, ei vor cunoaște problemele educației și învățămîntului sub toate aspectele, lucrînd ca cercetători, me- todiști, în domeniul organizării învățămîntului, educației adulți- lor, activității culturale de masă.

Maria G. jud. Arad : Nu o școală postliceală de geografie ci una de geologie îți va îndeplini dorința. Geografia, ca a- tare, se învață numai la facultatea de specialitate. La școala postliceală de geologie din București (str. Justiției nr. 5, sectorul 6), funcționează o secție de cartografie, adică tocmai specialitatea care te interesează. La aceeași școală mai funcționează secțiile de geologie, geografie, tipografie.Rusu Virgil — Vaslui : Sori-

om-venind ! Totuși, ca absolvent da liceu poți urma o facultate de subingineri care nu lipsește la Brașov. Dar ar fi poate mai bine sâ te califici într-o meserie precisă și abia după ce te lămurești pe dumneata însuți să urci pe o treaptă mai înaltă de învățămînt, asta ca să nu mai pățești ce ai pățit cu secția umanistică.Andreescu E. — Hunedoara :Facultatea se află la București și ea ți-ar fi utilă ca să poți

Ioc, ți-ai luat și Iată, aici, tema și mai ales a unu) rechizitoriu. Ce părere ai ? Alegerea drumului în viață nu poate fi confundată cu muzica ușoară.
un angajament, unei pledoarii

Ochiană Maricica — Borcea — jud. Galați : O școală profesională care să ceară cunoștințe de chimie și să aparțină Departamentului industriei alimentare, așa cum dorești dumneata, funcționează chiar la Galați (B-dul Republicii nr. 169, tel. 142 76). îți recomand următoarele profesiuni : preparator conserve, preparator produse lactate. Se dă examen la : matematici și chi-

Badiu Virginia — Focșani : Informația asupra căreia îmi ceri lămuriri este tot atit de reală ca și călătoria în pădurile ecuatoriale. La școlile postliceale de secretare stenodactilografe nu funcționează o astfel de secție, ci numai o specializare pentru stenodactilografia în limbi străine, care, însă, nu are o legătură directă cu comerțul exterior.Dar pentru că tot veni vorba despre geografie, am impresia că pentru dorința asta nu există decît o singură rezolvare rațională: pregătește-te temeinic și prezin- tă-te la facultatea de biologie- geografie (secția geografie) a Universității din Iași (Calea 23 August nr. 24), care îți va prilejui (pe hartă) toate călătoriile visate. O elevă oare nu a coborît sub nota 8 îi?i poate îngădui un asemenea vis, mai ales dacă nu se mulțumește să viseze, ci are și tăria de a-și înfăptui visele. Cît despre junețea excesivă pe oare ți-o ironizează cei din jur, acesta nu este un motiv de tristețe. Așa cum a observat un scriitor, tinerețea este o boală care se vindecă precis cu vremea. Din păcate !

să o exercităm __ ... care avem cit de cit aptitudine, iar nu in direcția lipsei ei. Cu alte cuvinte, transpirația trebuie făcută în direcția inspirației.Dar satisfacția muncii nu depinde numai de munca însăși, ci și de prețuirea socială a roadelor ei. Or, din acest punct de vedere, esie știut azi ca meaia superioara a muncitorilor calm- can cișuga mai Dine decît media inienoara a profesiunilor inie- lectuaie. Muncitorii calificați din atelierele oe producție ciș- tigă mai bine decu funcționarii cu studii medii din oirouri. E;, de asemenea, cișuga mai bine decît un Învățător, uneori chiar decît un proxesor, avocat etc.De aceea, in alegerea meseriei nu treouie sa ne lăsăm duși de prejudecățile din trecut, cind aeosemrea dintre munca manuala șl cea intelectuala era și o deosebire stupida de clasa, de condiție sociala. In orinduirea socialista toata lumea es,e egala, iar munca de orice lei este nu numai o datorie sociala și o cale de împlinire a individului, ci și o onoare. In consecința, a- legerea protesiunii treouie la- cuia numai m acord cu aptitudinile, inteligența, temperamentul, firea și caracterul nostru, pe de o parte, și in raport cu nevoile societății, pe de alta parte. Ea nu treouie făcută după moda și după prejudecățiAm amintit temperamentul și firea deoarece vocația profesionala depinde in parte și de ele. o fire introvertita, mai retrasă și închisa in sine, preferă munca izolată. Cea extrovertită a- lege munca în echipă. Temperamentul domol, mai lipsit de energie, nu e potrivit pentru muncile cu ritm rapid, iar temperamentul prea aprins nu are răbdare in muncile cu ritm prea domol.In atare condiții, vocația spre o profesiune sau alta nu exprimă numai aptitudinea sau talentul, ci și inteligența. Precum ea exprimă și caracterul, apoi firea, și temperamentul. Ea, de asemenea, nu exprimă numai dorința individului, ci și putințele pe care societatea le oferă, căci nu toți putem fi șoferi sau aviatori, medici sau strungari etc. Ea definește astfel sinteza tuturor acestor factori. Cum insă variate nu sint numai aptitudinile, ci și meseriile, o sinteză armonioasă poate fi totdeauna găsită, în așa fel incit munca să fie exercitată cu plăcere și randament deosebit, fiind astfel atît cale de împlinire armonioasă a personalității, cit și cale de îndeplinire conștiincioasă a rostului nostru în societate.Cum, pe de altă parte, alegerea profesiunii pe bază de vocație individuală și chemare socială este atît de complexă, sfă- tuirea elevului cu profesorii și părinții, e necesară. Părinții însă nu trebuie să sfătuiască copiii în raport cu dorințele lor, ci în funcție de putințele înșile ale copiilor. Judecata cea mai obiectivă asupra acestor putințe o au, desigur, profesorii. Cu sistematizarea judecății lor, precum și a judecății părinților și mai a- les a elevilor se ocupă azi în mod deosebit profesorul psiholog, consilier de orientare profesională, care nu consideră numai dorința elevilor și a părinților, ci și putințele elevului, judecata după notele elevului și rezultatele obiective ale fișei sistematice de observație și ale examinării cu teste și aparate.Obligatoriu, desigur, nu e nici sfatul său, deoarece decizia finală e tot a elevului. Nu este mai puțin adevărat că dacă elevul merge împotriva sfatului dascălului, el are nu numai toate șansele de a fi respins la examenele de admitere în învăță- mîntului superior sau în diversele școli profesionale, ci și neșansa de a fi un profesionist mediocru, fără satisfacția muncii și — de ce să n-o spunem — fără remunerație prea mare.



Sub semnul prieteniei
româno-cubaneze

ADUNAREA FESTIVĂ A TINERETULUI 
DIN PLOIEȘTI

La Ploiești, in aula 
Institutului de petrol a 
avut loc ieri, o manifes
tare de prietenie și soli
daritate frățească a ti
neretului din localitate 
cu tineretul cubanez, 
organizată cu prilejul 
celei de a 13-a ani
versări a Zilei eliberă
rii, sărbătoare națională 
a Republicii Cuba.

La adunare au participat 
cadre didactice, studenți ai 
Institutului de petrol, nu
meroși tineri. din rafinăriile 
ploieștene, tineri cubanezi 
aflați la studii în țara noas
tră. Au luat parte, de aseme
nea, reprezentanți ai ambasa
dei Cubei la București.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Victor Sorescu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Ploiești al U.T.C., 
care după ce a salutat pre
zența solilor tineretului cuba
nez la această adunare a ex
primat profundele sentimente 
de prietenie și solidaritate ce 
animă tineretul român față de 
munca și lupta eroică a po
porului cubanez. A luat apoi 
cuvîntul tovarășul Alexe Doru 
Cristache, președintele Consi
liului asociației studențești 
din Ploiești, care a evocat 
semnificațiile marii sărbători 
naționale a poporului cuba
nez, Ziua eliberării, relațiile 
trainice de sinceră prietenie, 
colaborare și solidaritate in- 
ternaționalistă dintre poporul 
român și cel cubanez, bucuria 
și satisfacția cu care tineretul 
român urmărește eforturile 
depuse de poporul Cubei 
pentru făurirea socialismului 
în patria sa. Vorbitorul a sub
liniat apoi dezvoltarea conti
nuă a legăturilor dintre tine
retul țărilor noastre, dintre 
organizațiile noastre de tine
ret revoluționare, expresie a 
solidarității militante și a co
laborării tovărășești

Sentimentele de simpatie și 
prețuire pe care tineretul ro
mân le nutrește față de tine
retul Cubei socialiste, le-a ex
primat în numele tinerilor 
rafinori ploieșteni Constantin 
Căpriș, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Rafinăria Plo
iești. Vorbitorul a relevat că 
deși țările noastre se află si
tuate la mare depărtare, rela
țiile dintre România și Cuba 
cunosc un permanent curs as
cendent, în interesul popoare
lor noastre, al luptei antiim- 
perialiste, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

în încheierea adunării fes
tive, primit cu vii aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Renio 
Diaz, reprezentantul Comite
tului Național al Uniunii Ti
nerilor Comuniști din Cuba. 
După ce a înfățișat lijifa 
eroică a poporului cuba
nez sub conducerea Partidu
lui comunist, în frunte cu to
varășul Fidel Castro, pentru 
înfăptuirea revoluției socialis
te în Cuba, profundele trans
formări economice și social- 
culturale petrecute în acești 
ultimi 13 ani, vorbitorul a 
subliniat relațiile tovărășești 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist 
din Cuba, contribuția lor re
ciprocă la lupta generală a 
popoarelor împotriva imperia
lismului, pentru pace și secu
ritate internațională. în tine
retul român — a spus vorbi
torul — tineretul și întregul 
popor al Cubei â avut întot
deauna un prieten sincer în 
munca și lupta eroică pe care 
o ducem pentru dezvoltarea 
economică și social-culturală a 
țării noastre. O expresie a bu
nelor relații dintre tinerii ro
mâni și cubanezi a constitui
t-o brigada „23 August-Româ- 
nia“ — din care au făcut

parte și tineri ploieșteni — 
care au participat la Zafra 
cubaneză. Sprijinul poporului 
român este adînc prețuit în 
Republica Cuba și exprimă 
sentimentele internaționaliste 
de care este animat Partidul 
Comunist Român, întregul po
por al României socialiste.

Adunarea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie, constituind o nouă ma
nifestare a relațiilor frățești 
care leagă cele două țări so
cialiste, tineretul român și 
tînăra generație a Cubei.

NICOLAE PÎRVUȚU
LAOS. — Moment de răgaz într-una din zonele eliberate. Un grup de tinere execută 

un dans laoțian

lui K. Waldheim
privind

Orientul ApropiatSecretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat. în cadrul unui interviu televizat, că baza oricărei reglementări a crizei din Orientul Apropiat ră- mîne rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. Waldheim a arătat că va examina, împreună cu reprezentantul său special pentru Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, posibilitățile reluării contactelor diplomatice în vederea depășirii impasului. El a menționat, în context, că este gata să meargă „indiferent unde, dacă acest lucru se va dovedi util“ și că are „unele idei noi privind modalitățile de facilitare a unei soluții politice“.în cursul interviului, Kurt Waldheim a susținut ideea „unei diplomații preventive menite să evite declanșarea conflictelor în lume“. El și-a exprimat intenția de a folosi din plin posibilitățile pe care le are secretarul general al O.N.U. „de a-și oferi bunele oficii în scopul e- vitării crizelor și războaielor. Secretarul general al O.N.U. — a menționat Waldheim — nu trebuie să aștepte izbucnirea crizelor pentru a încerca rezolvarea lor“.
• AMBASADORUL extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în R.D. Vietnam, Tudor Zamfira, a fost primit în vizită de prezentare de primul ministru al R.D. Vietnam, Fam Van Dong.De asemenea, ambasadorul român a făcut o vizită președintelui manent al a R.D. Chinh.Cu prilejul acestor vizite, au avut loc convorbiri desfășurate într-o atmosferă cordială, prietenească.

Comitetului Per- Adunării Naționale Vietnam, Truong

într-o emisiune televizată — anunță agenția France Presse — Paul McCloskey, candidat la învestitura Partidului Republican pentru a- legerile prezidențiale ale Statelor Unite, a declarat, duminică seara, că în centrul problemelor pe care Ie va a- borda în cursul campaniei e- lectorale se situează situația din Peninsula Indochina. Mc Closkey, prezent la alegerile preliminare de la 7 martie din statul New Hampshire, se pronunță pentru retragerea completă și imediată a tuturor trupelor americane din Indochina. El consideră, ca și senatorul George Mc Govern, că fixarea unei date limită de către guvernul a- merican pentru retragerea trupelor sale din Indochina ar provoca prăbușirea imediată a Administrației de la Saigon și, totodată, ar marca începutul eliberării prizonierilor de război americani.

afro-asiatice
CAIRO 10. — Coresponden

tul Agerpres, Nioolae N. Lupu, 
transmite : Luni s-a deschis la 
Cairo cea de-a V-a Conferință 
a Organizației de solidaritate 
cu popoarele afro-asiatice 
(OSPAA). Conferința va exa
mina probleme privind faza 
actuală a luptei împotriva im
perialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, lupta 
pentru consolidarea indepen
denței .naționale, mișcarea de 
eliberare națională din Africa 
și Asia, solidaritatea cu po
poarele din Indochina, Orien-

SOFIA: Hotărire in legătură 
cu organizarea întrecerii

eo

«

socialisteSOFIA 10. — Corespondentul Agerpres, Constantin Amariței, transmite : Presa bulgară a publicat hotărîrea comună a Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor Bulgare și a C.C. al Uniunii Tineretului Comunist- Dimitrovist privind organizarea întrecerii socialiste. Pornită din inițiativa fruntașilor în producție din județul Pernic, întrecerea pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor celui de-al șaselea plan cincinal de dezvoltare social-economică a R P. Bulgaria (1971—1975) a găsit un larg ecou în unitățile economice bulgare.Hotărîrea prevede sarcinile organizațiilor sindicale și de tineret pentru transformarea întrecerii într-o școală de educare a tuturor muncitorilor. O deosebită atenție se va acorda studierii, popularizării și introducerii rapide în practică a experienței avansate în producție.

unei atitudini înain- de colectivitate, de coși ajutor tovărășesc,cultivării täte față laborare ... dezvoltării controlului și întăririi simțului de răspundere pentru îndeplinirea la termen a angajamentelor reciproce și livrărilor de cooperare.Hotărîrea trasează sarcina ca fiecare colectiv de muncă să e- laboreze și să adopte planuri de măsuri complexe, pentru întregul cincinal și pe fiecare an în parte, pentru ca, pe baza rezervelor existente, să se obțină o creștere rapidă a productivității muncii. Planurile vor fi a- dopta.te în adunări generale ale muncitorilor și salariaților.
Moscova : ambasado
rul României primit de 

V. A. Kirillin

Cu prilejul Anului Nou Lunar, președinția Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam a emis o circulară în care se arată că, anul acesta, sărbătorile au loc în condițiile în care popoarele vietnamez, laoțian și cambodgian au obținut mari succese în lupta de rezistență față de agresiunea americană. Dar natura agresivă și reacționară a imperialismului american, care aplică politica de „vietnamizare“ și intenționează să prelungească războiul în Indochina, impune ca Anul Nou Lunar să fie celebrat intr-un spirit de rezistență față de agresiunea americană, pentru salvarea națională, se subliniază în circulară.Documentul cere populației și forțelor armate să-și sporească vigilența pentru a înfrînge inamicul în toate împrejurările, să-și îndeplinească exemplar sarcinile care le revin în spatele frontului, să depună eforturi pentru edificarea și apărarea nordului socialist.

LA 10 ianuarie, ambasado- extraordinar și plenipoten- al Republicii Socialiste Ro- Uniunea Sovietică,rul țiar mânia în _________Teodor Marinescu, a fost primit de V. A. Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică de pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., în legătură cu apropiata sa plecare definitivă în patrie.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

tul Apropiat și alte regiuni ale 
lumii, dezvoltarea economică 
și socială a țărilor afro-asia
tice. La lucrări iau parte 63 
de delegații reprezentînd co
mitetele naționale de solidari
tate, mișcările de eliberare, 
precum și observatori din 30 
de țări. Din România partici
pă o delegație condusă de 
prof. univ. Stanciu Stoian, se-, 
cretar general al Ligii româ
ne de prietenie cu 
din Asia și Africa.

Conferința a fost 
tă de premierul 
Mahmoud Fawzi, care a adre
sat participanților un cuvînt 
de salut. Au luat cuvîntul, 
apoi, președintele conferinței, 
Mohammad Abdessalam El 
Zayyat, prim-secretar al C.C. 
al Uniunii Socialiste Arabe, 
și Youssef El Sebai, secretar 
general al OSPAA. în conti
nuare, au. fost citite mesajele 
adresate conferinței de o serie 
de șefi de state și guverne, 
între care mesajul președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer.

Lucrările conferinței conti
nuă pînă la 13 ianuarie.

popoarele

inaugura- 
egiptean,

REALITĂȚI 
CAPITALISTE

GREVA
MINERILOR
BRITANICI

9 GUVERNUL Libiei a respins cererea britanică de a acționa ca mediator între Marea Britanie și Malta asupra datei pentru retragerea trupelor din insulă, informează agenția libiana de presă. Cererea de mediere fusese adresată guvernului libian de ambasadorul britanic la Tripoli. Guvernul Libiei, precizează agenția, a anunțat că refuză să joace acest rol, deoarece consideră că diferendul constituie o chestiune internă a guvernului maltez, singurul în măsură să se pronunțe in a- ceastă problemă.
Semicentenarul 
P.C. din Chile• DELEGAȚIILE partidelor comuniste și muncitorești care au participat la manifestările consacrate semicentenarului Partidului Comunist din Chile au avut o întîlnire cu Luis Figueroa, președintele Centralei Unice a Muncitorilor (C.U.T.), și cu alți conducători ai acesteia. A participat delegația Partidului Comunist Român, formată din tovarășii Petre Lupu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Teodor Co- man, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R.Luis Figueroa a vorbit oaspeților despre activitățile multiple desfășurate de sindicatele afiliate acestei organizații, cea mai

mare și mai importantă din țară și a expus, de asemenea, condițiile care se creează în prezent pentru o tot mai largă participare a oamenilor muncii chilieni la organizarea, planificarea și conducerea economiei.
întîlnirea 

de la Panmunjon• LA PANMUN.TON a loc cea de-a 14-a întîlnire liminară a reprezentanților cietăților de Cruce R.P.D. Coreeană și Sud. La întilnire,
avut preso- din deRoșie Coreea menționează

• GUVERNUL ecuadorian a autorizat reîntoarcerea în țară a liderului opoziției, Asaad Bu- caram, candidat din partea partidului „Concentrarea forțelor populare” la alegerile prezidențiale, prevăzute pentru prima duminică a lunii iunie a.c. Asaad Bucaram, fost guvernator al provinciei Guayas, fusese expulzat din țară de către guvernul condus de președintele Velasco Ibarra.

vederi cu omologul său britanic, Edward Heath. Convorbirile dintre cei doi premieri s-au referit la o serie de probleme ridicate de aderarea Norvegiei la Piața comună, legate în special de regimul preferențial cerut de guvernul norvegian în domeniul pescuitului.
• LA HOUSTON a început, luni, a treia Conferință internațională anuală consacrată problemelor Lânii. Participă nume-

s-a discutatagenția A.C.T.C., în legătură cu agenda de lucru a convorbirilor propriu-zise, dar nu s-a ajuns încă la un a- cord, din cauza părții sud-co- reene care, sub diverse pretexte, refuză să accepte propunerile rezonabile ale societății de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană ; a- ceste propuneri includ și problema libertății călătoriilor între nord și sud, care ar putea să ușureze suferințele compa- trioților ce trăiesc separați, să contribuie la reunificarea pașnică a țării.

roși oameni de știință din 18 țări ale lumii. Vor fi prezentate aproximativ 250 lucrări, bazate pe studierea mostrelor de rocă lunară aduse pe Pămînt de cele patru nave „Apollo“ care au a- selenizat și de stația automată sovietică „Luna-16“.Conferința va dura patru zile.

Referendumul 
din Togo• IN CAPITALA Republicii Togo au fost anunțate rezultatele referendumului în cadrul căruia 880 930 de alegători au fost chemați, duminică, să se pronunțe asupra prelungirii misiunii armatei de a conduce statul, precum și cu privire la reînnoirea mandatului de președinte al țării. deținut de generalul Etienne Evadema.Cu 868 941 de voturi — anunță agenția France Presse — generalul Etienne Eyadema a fost confirmat în funcția de președinte al Republicii.

Convorbiri 
anglo-norvegiene• PRIMUL ministru norvegian, Trygve Bratteli, aflat în vizită la Londra, a avut între-

• MUJIBUR RAHMAN, liderul partidului Liga Awami din Pakistanul de est, a sosit, luni, la Dacca. In drum spre Dacca, Mujibur cală la scurtă ministru dhi, asupra unor probleme interes mutual, anunță agenția Reuter.
Rahman a făcut o es- Delhi, unde a avut o întrevedere cu primul al Indiei, Indira Gan- de

Cea de a doua zi a grevei generale a celor 280 000 de mineri din Marea Britanie — cea mai importantă acțiune grevistă din industria extractivă din 1926 și pînă în prezent — nu a adus elemente noi în disputa dintre sindicatele de ramură și Consiliul Național al Cărbunelui — N.C.B. (Național Coal Board). După cum s-a mai anunțat, negocierile purtate timp de aproape trei luni intre reprezentanții muncitorilor și cei ai N.C.B., în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă, nu au dus la un rezultat acceptabil pentru mineri, care au declanșat duminică o grevă generală în sprijinul revendicărilor lor.Surse guvernamentale din Londra apreciau luni că greva ar putea dura cel puțin o lună. Activitatea a fost întreruptă în toate cele 289 de puțuri din minele de cărbuni.Minerii sînt hotărîți să continue acțiunea lor pînă ce le vor fi satisfăcute cererile. Pe de altă parte, reprezentanți ai unor organizații sindicale ale altor sectoare de muncă din Marea Britanie și-au exprimat solidaritatea cu minerii aflați în grevă.Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Marca Britanie a adoptat o declarație prin care salută și sprijină greva generală a minerilor, în care se spune: „Chemăm pe toți muncitorii din Anglia să-i mineri în lupta muncitorilor din și din industria să refuze săorice acțiuni care ar putea submina, în vreun fel, lupta minerilor".

sprijine pe lor și cerem transporturi energeticăîndeplinească

se spune pă- 
[BF mîntul binecu- 
II vintat pentru 
II că natura a -“■orînduit aici toate bogățiile sale, pentru că Sîr-Daria și Amu-Daria scaldă și fertilizează din belșug acest pămînt, pentru că oamenii săi au cultul muncii și al omeniei. I se mai spune pămîn- tul aurului alb pentru că în fiecare an spre sfîrșitul verii, cînd rodiile incendiază crengile pomilor, se pare că zăpezile veșnice coboară peste cîmpurile dintre cele două ape. E clipa miraculoasă a- tunci, în care întinsele plantații de bumbac se logodesc cu razele fierbinți și cîmpurile explodează în miriade de lumini, e clipa mult așteptată în care se anunță a- propiata sărbătoare, ritualul culesului. I se mai poate spune pămîntul soarelui ospitalier pentru că în miezul acestei ierni locurile pe care le străbăteam ne aminteau de luna mai, pentru că soarele ni s-a înfățișat pretutindeni în cale pe aceste meleaguri — în trandafirii pionierilor care ne așteptau la aeroport, in pepenii despicați în felii de faguri pe mesele îmbietoare, în bucuria și sinceritatea de pe chipurile gazdelor. Dincolo de aceste metafore 1 se spune: Republica Socialistă Sovietică Uzbekă.

Tașkent — 
pasărea 
Phoenix„Stimați pasageri peste a- proximativ 20 de minute vom ateriza pe aeroportul din Tașkent. Vă rugăm lega- ți-vă centurile de siguranță. Orașul se află în dreapta a- vionului“. Glasul stewardesei ne-a îndemnat să ne îndreptăm privirile spre ferestrele rotunde. Era aproape de miezul nopții și zburam la cîteva mii de metri altitudine. In orizontul îndepărtat cerul senin și înstelat al orientului , se prelungise parcă într-o fantastică curbură peste întunericul colinelor și văilor, o puzderie de artificii multicolore și strălucitoare căzuseră și încremeniseră pe pămint. Ardeau ferestrele rotunde ale avionului nostru în luminile orașului spre care zburam.„Marți dimineața la Tașkent a avut loc un cutremur de gradul 7,5. Se semnalează morți și răniți, au fost distruse numeroase clădiri vechi iar cîteva spitale, școli, instituții de stat precum și două fabrici au fost avariate...“ (ziarele din 27 aprilie 1966). Mai precis, după cum ne informează astăzi gazdele noastre, a fost distrusă un sfert din suprafața locativa a orașului.Au trecut de atunci cinci ani. Căutăm cu privirea — străbătind bulevardele largi și moderne, străzile înguste și întortochiate, pitorești fragmente ale orașului de a- cum cîteva sute de ani — urmele dezastrului. Ele n-au rămas decît în aducerile a- minte ale oamenilor, totul s-a reconstruit cum a fost sau poate mai frumos de cum a fost. Liniile drepte și energice, suple și îndrăznețe ale arhitecturii moderne se întîlnesc și îngemănează cu spiritul oriental, meditativ și liric, cu ideile ornamentațiilor stilizate și migăloase. Istoria se intilnește astfel și pe acest plan Ia Tașkent cu demnitatea prezentului, cu optimismul viitorului.Pentru reconstrucția orașului, reînviat din ruine ca pasărea Phoenix din pro- pria-i cenușă, au fost investite sute de milioane de ruble. Două mari și moderne uzine de panouri prefabricate au fost puse în același scop în funcțiune. Panourile complet finisate, gata pentru montaj, destinate blocurilor cu patru și nouă nivele, pleacă de pe benzile fabricii direct pe șantiere. Se lucrează intr-un ritm impresionant.— Am izbutit să construim din 1967 pînă în prezent — ne informează ing. Leonid Pak, secretarul Comsomolu- lui din combinatul de prefabricate — un întreg raion de locuințe cu 400 000 de locuitori. Multe alte blocuri au fost construite în celelalte cartiere ale orașului, în total 1 500 000 m.p. spațiu locuibil. Practic, problema locuințelor a fost rezolvată.Dar noua zestre arhitecturală a orașului trebuie admirată deopotrivă în monumentalele instituții socialculturale și administrative ridicate in această perioadă— palatul de cultură și teatrul, sediul președinției Consiliului de Miniștri și sediul Comsomolului, impunătoarea clădire a Muzeului Lenin și a spitalului orășenesc, institutele de invățămint superior și monumentele de artă— pentru ca măcar parțial să fie realizată imaginea frumosului oraș.
,,Pepita de aur“ 
pe rîul 
Circiîk„Nici un element din tabelul lui Mendeleev nu lipsește din subsolul nostru —

ne spune cineva — dar aurul este cel mai abundent, strălucește chiar și în apele noastre“...Urcăm pe riul Cerciîk în întîmpinarea vîntului rece care coboară de pe munții înzăpeziți și căutăm pepite de aur.— Nu prea dăm de ele !— Trebuie să aveți răbdare, ne povățuiește însoțitorul. Dar iată, deja puteți vedea ceva asemănător...De pe o platformă înaltă, stîncoasă, la picioarele noastre se întinde — apariție spectaculoasă și neașteptată — un lac imens, cu apa lim- pede-străvezie, un autentic smaragd în sălbăticia și ariditatea munților. Tînăra ingineră Lilia Slatkova ne vorbește de construcția barajului care zăgăzuiește de hidrocentrala kaia— una dintre mari din construită pe 1926 încoace, turbine sînt funcție. In final ea va avea o capacitate instalată de 600' Mw. Dar construcția prezintă

apele, Cervaks- cele mai republică, a 16-a acest rîu din Primele trei deja puse în
deopotrivă o importanță a- parte pentru colhozurile din jur, lacul furnizîndu-le zil-

U.R.S.S., colhoznicul Uzruk Adgia Usmanhadgiaev — despre epopeea zilelor în care s-a construit canalul Fer- gana. „Era în 1939. Pe atunci nu dispuneam de utilaje, de mecanizare pentru irigații, dar apa trebuia adusă cu orice preț în plantațiile de bumbac, în livezile de rodii. Guvernul hotărîse începerea lucrărilor. Pe șantier au.ve- nit 160 000 de oameni, adică tot atîția comsomofliști și necomsomoliști, fiecare cu unelte simple de m-înă, sape, lopeți, tirnăcoape. Dar fiecare era hotărît să muncească din toate puterile lui pentru bunăstarea colhoznicilor, a întregului popor. Se prevăzuse ca lucrarea să fie terminată intr-un an. Dar tinerii, toți participanții, au muncit eroic. Canalul, in lungime de 270 km, a fost terminat în numai 45 de zile. Fuseseră excavate în acest timp, cum zic, cu unelte de mină, peste 18 milioane m.c. de pămînt“.Acesta a fost începutul. Trei noi canale de irigații în lungime totală de peste 600 km au fost construite pînă acum, riurile Kara-Daria, Narin și Sîr-Daria revărsindu-și astăzi a-
PAMINTUL soarelui 

OSPITALIER

nic 2 milioane m.c. de apă pentru irigarea a peste 150 000 hectare.— Și, totuși, n-ati văzut încă hidrocentrala în toate dimensiunile ei — ne atrage atenția Sașa Nemcenko, secretarul Comsomolului.Ne-am dumirit de-abia cîteva clipe mai tirziu cînd dincolo de colina pe care o escaladam aveam să vedem orașul.— S-a construit un oraș pentru hidrocentrală sau hidrocentrala pentru oraș ?— O întrebare firească, pentru că intr-adevăr — ne spune Vasili Drîjak, secretarul comitetului de partid — orașul a luat o asemenea amploare incit nu mai pare de loc a fi o așezare de constructori aflați într-o continuă transhumantă. Totul a fost făcut să dureze...Școli de toate gradele, printre care două pentru tineretul de pe șantier și în care învață peste 300 de seraliști, un spital, două cinematografe, magazine, grădinițe și creșe, o casă de cultură cu numeroase formații artistice de amatori, iată foarte pe scurt dimensiunile acestei a- șezări de lingă hidrocentrala Cervakskaia.— Peste puțin timp — reia secretarul comitetului de partid — oamenii vor părăsi cu mic, cu mare orașul. Ne mutăm pe șantierul unei noi hidrocentrale a acestui cincinal. Ei se vor reîntoarce, totuși, aici in concediile de odihnă pentru că orașul va deveni o stațiune balneară.Nu i s-ar putea, intr-adevăr, prevede o destinație mai nimerită cu peisajul său, iar constructorii n-ar putea, intr-adevăr, reveni nicăieri, cu mai mare plăcere decît aici, unde prin munca și tinerețea lor au schimbat destinele locurilor, destinele oamenilor.
Epopeea 
din Valea 
FerganaPentru uzbeci Valea Fergana este un mit. O speranță. E ceea ce Nilul era și este pentru egipteni. Dar nu natura, ci oamenii au conferit acestor locuri frumusețe și fertilitate neîntrecută. încă acum mai bine de 30 de ani, la chemarea partidului, sute de mii de oameni au luat cu asalt terenurile aride ale a- cestei regiuni, tăind de-a lungul și de-a latul lor arterele vitalizatoare ale irigației. Este de-a dreptul impresionantă relatarea succintă a Eroului Muncii Socialiste din

pele lor pe aproape jumătate de milion de hectare. Sistemul de irigații Fergana a făcut posibilă obținerea unor producții record de bumbac — 2,7 tone la hectar media pe republică (Uzbe- kistanul dă 70 la sută din producția de bumbac a U.R.S.S.) — păminturile altădată neroditoare au făcut să înflorească rodii și meri, piersici și caiși, au adus belșugul in casele colhoznicilor.— Irigația este pentru noi o problemă de viață — ne spunea primul secretar al comitetului regional al Comsomolului. Tocmai de aceea se acordă o importanță atît de mare acestei lucrări. Numai in ultimul cincinal au fost construite cu masiva participare a tineretului, a altor oameni ai muncii, cu mari fonduri de investiții, șase noi sisteme de irigații, ceea ce a făcut posibil ca producția agricolă a republicii noastre să cunoască în ultinjii ani recorduri altădată nevisate, la toate culturile.
BazarulDar oricite frumuseți inedite ți-ar oferi aceste locuri, ele ar fi incomplete dacă măcar în trecere n-ai poposi și intr-un bazar. Pentru că nici căsuțele din pămînt nears cu curțile bine înconjurate între ziduri — la care uzbecii nu renunță încă în totalitatea lor — nici portul de sute de ani neschimbat — turbane, tichii, halate, cisme — nici un alt peisaj, nu-ți oferă o mai completă ideee despre tradițiile străvechi ale acestui popor cu existență milenară ca bazarul.11 cunoșteam doar din poveștile copilăriei, dar acum mă plimb prin mulțimea pitorească și gălăgioasă a- dunată aici, și sorb cu nesaț senzația unui timp pe care nu l-am trăit. Cu fiecare pas pe caldarîmul de piatră mă adincesc în istorie și basme. Cu fiecare pas mai departe, culorile și vibrația unui ev îndepărtat mă învăluie și mă farmecă. Greu te desparți de o asemenea panoramă în care parcă vezi istoria reînviind. M-am gîn- dit să-mi cumpăr ceva din acest bazar, să-mi umplu buzunarele cu tîrguieli mărunte, poate o sabie de pe vremea lui Timur, poate un pui de cămilă, poate un co- șuleț cu struguri sau cu rodii, o pasăre cîntătoare, un voal care cîndva acoperise soarele unei fecioare. Dar n-am luat nimic pentru că ceea ce vroiam nu se putea: parfumul poveștilor copilăriei.
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