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O hală cît toate zilele în cen
trul căreia agregatul principal 
așteaptă parcă oficierea panglicii 
inaugurale. Becurile din plafon 
dau de înțeles că momentul nu 
este departe, instalația de în
călzire, pe peretele lateral, de 
asemenea. Mici formații de lucru 
răspîndite pe lungimea sălii pun 
la punct ultimele amănunte.

— Sînt operații de finisaj care 
pentru noi înseamnă apropierea 
datei cînd va trebui să ne mu
tăm în altă parte. Mașina de 
carton ondulat din fața noastră 
va marca, prin intrarea ei în 
funcțiune, debutul industrial al 
noului combinat din Turnu Se
verin.

In spațiul halei echipa de zu- 
gravi-vopsitori condusă de Va- 
sile Sărăcin se agită, în ciuda 
condițiilor nu tocmai îmbietoare 
de lucru, sincronizînd efortul 
lor cu graficul montorilor, ast
fel îneît să poată fi respectat 
angajamentul constructorilor — 
demarajul producției în acest 
trimestru. Deocamdată, materia 
primă — masive rulouri de 
hîrtie dispuse în curioase aglo
merări geometrice — așteaptă 
în depozit în vederea semnalu
lui de începere.

în sala vecină, corpul viitoa
rei hale de confecții din car
ton ondulat. Pe spații largi ace
leași semne exterioare ale con
strucției „în lichidare“.

— Dacă veneați luni ne gă
seați altfel, se scuză ing. Ștefan 
Prună, șeful șantierului, în pos
tura gospodinei care în graba 
de a așeza fiecare lucru la lo
cul său a omis să măture... Ma-

SEMICENTENAR U. T. C
IN JUDEȚUL ARGEȘ a 
început 

academice“ 
tinerii din 
Topoloveni, 
cel. Curtea 
întîlni cu personalități 
vieții noastre științifice 
culturale. Le-au fost, pînă în 
prezent, oaspeți acad. Miron 
Nieolescu și acad. Miltiade 
Filipescu.

seria „colocviilor 
în cadrul cărora 
Pitești, Costești, 
Cîmpulung Mus- 
de Argeș se vor 

ale 
■Și

școlilor generale nr. 3 și nr. 
4 din Piatra Neamț. Ei se 
întâlnesc periodic la Casa de 
cultură cu muncitori fruntași 
din întreprinderile industria
le ale orașului care le înfă
țișează ipostazele concrete 
ale modului de viață comu
nist.

spicuim : evocările „Portrete 
de tinere uteciste-eroi“, de
dicate tinerelor fete din sec
torul 4 și „Procesul din Dea
lul Spirii“, dezbaterea tema
tică „întrebînd ne cunoaștem 
mai bine pe noi înșine“, pre
cum și simpozionul „Sensu
rile actuale ale spiritului re
voluționar“.

Sarichiol, Mihai Bravu, Ca- 
simcea, Stejarul, Izvoarele, 
Turcoaia, Greci și Topologu 
— județul Tulcea, tinerii au 
luat parte la desfășurarea u- 
nor medalioane literare de
dicate momentului creării 
organizației U.T.C., la dezba
terile în legătură cu obliga
țiile pe care le au față de 
înflorirea și propășirea co
munei natale și au discutat 
pe marginea expunerilor cu 
tema : „Sîntem schimbul 
mîine al societății“.

cuție în jurul mesei rotunde. 
Subiectul ales se înscrie în 
cea mai stringentă actualita
te : „Rolul și locul tînărului 
intelectual comunist în viața 
satului contemporan“.

liitîlnirca
tinerilor

de

„SA TRĂIM și să mun
cim în chip comunist“, 

iată tema generoasă a unui 
ciclu de convorbiri și dezba
teri la care participă elevii

■ DIN MANIFESTĂRILE
care au avut Ioc la clu

burile tineretului din Capi
tală. Universal-club, Clubul 
T 4, Ecran-club, Modern
club, Ateneul tineretului, 
precum și la Institutul de 
proiectări pentru construcții

■ IN COMUNELE Gilău
— județul Cluj, Atit, Co- 

runt, Joseni, Simionești și 
Suseni — județul Harghita, 
Vlad Țepeș, Ciocănești, Al
bești, Grivița, Lehliu și Dor 
Mărunt — județul Ialomița,

■ ÎNVĂȚĂTORII și profe
sorii, personalul medico- 

sanitar, inginerii, toți absol
venții institutelor de învăță- 
mînt superior care trăiesc și 
muncesc în comuna Prundul 
Burgăului, județul Bistrița 
Năsăud. s-au întîlnit la o dis-

■ sAptămîna care se în
cheie astăzi a fost decre

tată de către tinerii din Că
lări, județul Hunedoara, săp- 
1 amină a muncii patriotice. 
Ea continuă, astfel, șirul ce

lorlalte săptămîni 
contribuției record 
ducție.

apicultori

Proletari din toate țările, uniți-vă !

dedicate
în pro-

de la■ IERI, TINERII
Grupul industrial de chi

mie din Rîmnicu Vîlcea s-au 
intilnit cu Florian Dragne și 
Constantin 
din autorii 
din istoria

Bărbulescu, doi 
volumului „File 
U.T.C.“.

Timp de două zile în frumosul 
complex sportiv de la Siliștea 
Snagovului, 180 de tineri cres
cători de păsări din întreaga 
țară, din întreprinderi avicole 
de stat, asociații intercooperatis- 
te, cooperative agricole de pro
ducție, s-au întîlnit pentru a-și 
împărtăși metodele de lucru 
care s-au dovedit eficiente în a- 
nul care a trecut, pentru a chib- 
zui asupra a ceea ce trebuie în
treprins în actualul an de pro
ducție. Toate acestea, în cadrul 
prielnic oferit de finala con
cursului „Cel mai harnic și pri
ceput crescător de păsări“.

Consfătuirea se înscrie printre 
cele mai eficiente inițiative ale 
Comitetului Central al U.T.C., 
întreprinse în vederea antrena- 
rii unui număr cît mai mare de 
■tineri la activitatea productivă 
din toate ramurile economiei na
ționale, pentru sporirea contri
buției lor la realizarea sarcini
lor de plan, pentru permanenta 
perfecționare a măiestriei lor 
profesionale.

într-o primă parte a acestei 
întîlniri, specialiști de vază din 
unitățile de cercetare și de pro
ducție ale Trustului pentru 
producția avicolă au susținut, 
în fața reprezentanților celor 
peste 6 000 tineri crescători de 
păsări din țară, expuneri de
taliate, însoțite de un bo
gat material ilustrativ privind 
utilizarea judicioasă a resurse
lor furajere, principiile de or
ganizare a unei stații de incu
bație modernă, mijloace de creș
tere rapidă a producției de ouă 
și carne, cooperarea dintre Uț 
nitățile specializate de stat șl 
cooperativele agricole de pro
ducție, precum și sarcinile avi- 
culturii pentru anul 1972 și ur
mătorii ani ai cincinalului. Răs
punsurile date la numeroase în
trebări puse de participanți au 
elucidat o serie de aspecte din 
activitatea crescătorilor, confir- 
mînd dorința acestora de a afla 
și a aprofunda ultimele noutăți 
ale ramurii, de a înlătura greu
tățile ivite la fiecare loc de 
muncă. . . .Deosebit de utilă a fost vizi
tarea întreprinderii avicole de 
stat de la Crevedia, care a pri
lejuit tinerilor crescători ocazia 
de a cunoaște unul din cele mai 
moderne complexe de exploa
tare a găinilor ouătoare, dispu- 
nînd de tehnologia ce se va ex
tinde în cincinal — creșterea Ia 
baterii și de mijloace adecvate 
valorificării păsărilor pentru 
carne.Multiplele probleme pe care le 
ridică avicultura în actualul 
cincinal, sarcinile ce revin or
ganizațiilor U.T.C. ale lucră .6- 
rilor din acest domeniu în ve
derea sporirn contribuției tine
rilor la activitatea de produc
ție, au constituit subiectele am
plelor dezbateri din cea de a 
doua zi a consfătuirii, dezbateri 
asupra cărora vom reveni în- 
tr-unul din numerele noastre 
viitoare.

Cel mai palpitant moment l-a 
constituit desfășurarea finalei 
concursului „Cel mai harnic Și 
priceput crescător de păsări“. 
Dintre cei 19 finaliști — de fapt 
finaliste — cele mai bune s-au 
dovedit crescătoarele de păsări 
DUMITRA TRANECI, îngriji
toare la ferma nr. 3 a Stațiunii 
centrale de cercetări avicole 
Corbeanca, județul Ilfov, FLO- 
RICA BEL — de la ferma nr. 4 
a întreprinderii avicole de stat 
Craiova și NAZARICA BRlN- 
CEANU, îngrijitoare la ferma 
Apahida a întreprinderii avico
le de stat Cluj, care au ocupat, 
în ordinea citată, primele trei 
locuri, luînd și premiile oferite 
de către Trustul de producție 
avicolă.

OCTAVIAN MlLEA

Nr. 7061

PAGINI —30 BANI

SÎMBĂTĂ

29 IANUARIE 1972

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CONSTRUCTORILOR RAMINE
ACELAȘI

pastei de miezuri

U. NEAGU

în pag. a ll-a)(Continuare

Icăutare în producție ? I
I CINE SE ÎNSCRIE
I LA CUVINT?

I Reporterii noștri NEAGU 
UDROIU și GH. CUCU 

au cules

ANUL XXVIII, SERIA II

UNIVERSITAS
de A. I. ZĂINESCU

vină are barul
cînd dizeuza n-are glas?

ADINA VELEA
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mulți dintre cititorii 
noastre întrebarea cu- 
titlul anchetei de

surpriza 
abia în 
„Stimați 

pe

DEȘI TERMOMETRUL SE ARATA 
POTRIVNIC, OBIECTIVUL

TERMENUL
DE PUNERE IN
FUNCȚIUNE VA
FI RESPECTAT !

șinile așteaptă să terminăm noi 
cu pardoselile ca apoi să-și 0- 
cupe locul la montaj. Azi închi
dem lucrările și mîine, toată lu
mea, cu mic, cu mare, la cură
țenie.

Aici, nu peste multă vreme 
se va simți mirosul pătrunzător 
al utilajelor în mișcare, pe în
tinderea celor 14 000 de m.p. ai 
fabricii de carton ondulat, pri
mul din obiectivele combinatu
lui mehedințean. Nu la terme
nul stabilit, ci cu mult mai 
devreme. O devansare posibilă 
prin efortul constructorilor, au
torii acestui eveniment. Un eve
niment cu efecte dintre cele mai 
bune pentru șantier, pentru vii
torul combinat.

Turnu Severin rămîne pînă acum 
cea mai importantă.

— îmi făceam niște calcule. 
Noi avem lucrări importante la 
fabrica de hîrtie, foarte preten
țioase, destul de masive, la cote 
milimetrice. Dacă ne gîndim la 
ceva acum, aceasta este cum să 
terminăm cit mai repede, să 
predăm la montaj totul în ter
men de o lună.

— Și... cum veți face ?
— Așa cum vedeți. Lucrînd 

de dimineața pînă seara cu gîn- 
dul la ce am promis. Cum ne-am

descurcat pîna acum sperăm, 
sîntem convinși că vom reuși să 
avansăm în continuare. Avem 
în primul trimestru de rezolvat 
două chestiuni : intrarea în 
montaj complet la prespat și 
predarea la montaj a mașinilor 
la prepararea 
și capace.
- Și?

FRIGUL? 
ORICUM NE AȘTEPTAM 

SA VINĂ !

E aproape ora prînzului. La 
adăpostul soarelui, care sticlește 
fără pjJtere, gerul mușcă fără 
milă. Parcă cineva ți-ar pro
voca o rană, în joacă, zîmbin- 
du-ți. Ne strecurăm cu greutate 
printre numeroasele locuri din 
șantier în care concentrarea de 
forțe te obligă să aștepți pen
tru a-ți face drum înainte.

— La ce vă gîndiți, tovarășe 
Fleancu ?

Benedict Fleancu, șeful lotu
lui de constructori, ne conduce 
prin clădirea deocamdată, fără 
uși, fără ferestre, cu acoperișul 
prins deasupra ca pe un foișor 
temporar. Este ceea ce numim 
de obicei un „om al șantierului“. 
Biografia lui se intersectează cu 
devenirea biografică a nume
roase construcții din ultimii 20 
de ani. Mai mari sau mai mici. 
Aceasta, construcția Combinatu
lui de celuloză și hîrtie din
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0 PROGRESE? DA, DAR 
ÎNTREBAREA FUNDAMEN
TALA RĂMÎNE : PLANUL DE 
ȘCOLARIZARE ESTE ÎNTOT
DEAUNA STABILIT PE BAZE 
ȘTIINȚIFICE? e O SITUAȚIE 
CU TOTUL PARADOXALA : 
MINISTERE CARE INDICĂ 
LOCURI LIBERE ÎN ÎNTRE
PRINDERI CARE NU ȘTIU 
NIMIC DESPRE ELE 0' ÎN 
UNELE C.A.P.-URI OPTICA 
ASUPRA UTILITĂȚII ECO
NOMISTULUI CALIFICAT 
TREBUIE SCHIMBATĂ 0 
TINERI CARE AȘTEAPTĂ 
DE CÎTEVA LUNI SĂ LI SE 
SPUNĂ UNDE SÎNT CHE

MAȚI SĂ MUNCEASCĂ !

Prof. Alexandru Petcu, direc
tor al Liceului economic 
Brăila : Nu avem absolvenți 
repartizați în producție, cu 
cepția a doi tineri care au 
fuzat repartițiile oferite de 
recția județeană a forței

Un oraș de legendă
REPORTAJ SENTIMENTAL DIN PITEȘTI

din 
ne- 
ex- 
re- 
Di- 

v__ de
muncă.'’’Trebuie să remarcăm că, 
în ceea ce privește repartizarea 
absolvenților, lucrurile sînt a- 
cum mai bine puse la punct. 
Ministerul Finanțelor — forul 
nostru tutelar —. ne-a transmis 
numărul de locuri, care acope
rea 60 la sută din promoție, și 
locurile au fost repartizate de 
școală, prin comisii, d mă cri
terii echitabile, legiferate ase
mănător celor din învățămîntul 
superior. Restul locurilor au 
fost asigurate de Direcția jude
țeană a forței de muncă. Ș.'oala 
a colaborat cu această direcție 
sprijinind-o să soluționeze cere
rile elevilor de a fi mai aproape 
de casă, ori preferințele față de 
un loc de muncă sau altul.

Dar ca să răspund complet la 
întrebare, mă simt dator să mă 
situez 
selor 
punct

rința ca locurile de repartiție să 
fie transmise mult mai devre
me. Să explic : nu întotdeauna 
locurile afectate școlii cores
pund cu cerințele unităților. Am 
fost puși în situația să consta
tăm că în unele unități nu se 
știe de existența locurilor va
cante, anunțate nouă de minis
ter. Sigur, absolvenții au pri
mit în cele din urmă o repar
tiție pe un loc de muncă real. 
Dar în ce situație s-a aflat tî- 
nărul care s-a prezentat eu o 
repartiție dată de școală, para
fată cu șapte semnături ale 
membrilor comisiei, cînd la con
ducerea unității i s-a spus : 
„Cine te-a trimis, de unde ai 
venit, că noi nu te-am cerut ?“ 
Atitudinea trebuie judecată cu 
multă asprime. Activitatea pro
ductivă a tînărului nu poate să 
debuteze în felul acesta. Eu, 
dacă aș fi în locul conducăto
rului de unitate căruia i-a fost

VIAȚA DE 
ORGANIZAȚIE 
în cadrul dezbaterii

NOUA OPINII
DESPRE

UN SINGUR SUBIECT

EDUCAȚIA
5

pe poziția apărării intere- 
absolvenților. Din acest 
de vedere, formulăm ce-

LUCRETIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)
PENTRU MUNCĂ

Nu mi se pare a mai surprin
de pe cineva următoarea afirma
ție : Piteștiul reprezintă astăzi 
una dintre cele mai spectacu
loase explozii industriale și ur
bane petrecute la noi în tară în 
ultimii ani. Se pune următoarea 
întrebare: cine nu a auzit de 
stofele de la „Argeșana“, cine nu 
a auzit de multilateralitatea pro
duselor de la combinatul petro
chimic. cine nu a auzit de ves
titele autoturisme românești Da
cia 1 100 fi 1 300 ? Evident, lis
ta poate continua pe încă mult 
spațiu tipografic și, sînt convins, 
toată lumea știe aceste lucruri 
deoarece ultimii ani de existentă 
ai acestui oraș — teritoriu de le
gendă cu o nouă tinerețe — au 
propulsat vechiul tîrg de provin
cie în rîndul celor mai puternice 
centre industriale și civice de pe 
harta țării.

Se poate spune că Piteștiul — 
noul Pitești — este produsul ul
timului cincinal scurs. Și iată de

ce: sufletul orașului se sprijină 
pe trei piloni-mamuți: platfor
ma petrochimică, platforma con
structoare de mașini și platfor
ma industriei ușoare. In cifre, 
cele 17 întreprinderi republica
ne și cele 3 întreprinderi locale 
au realizat în anul 1970 — ulti
mul clin cincinalul trecut — 
o producție globală industrială 
de cinci ori mai mare decît în 
anul 1965 — anul de debut al 
amintitului cincinal. Desigur, a- 
nul 1971 a mărit procentul con
form planurilor stabilite.

Pe de altă parte, în cincinalul 
trecut, în municipiul Pitești s-au 
construit 10 000 de apartamente, 
ceea ce înseamnă că 10 000 de 
familii s-au mutat în casă nouă. 
Se afirmă că în ultimii ani, anii 
acestei impetuoase dezvoltări, 
populația orașului s-a mărit de

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Pentru 
rîndurilor 
prinsă în 
față e destul de familiară. Cine 
n-a fost, măcar pentru o seară, 
oaspetele unui restaurant sau 
al unui bar de noapte... Cu apro
ximație, la ora stabilită în pro
gram, dacă e, se ridică cortina, 
dacă nu, în fața microfonului 
apare prezentatorul care anunță 
cu gesturi largi și obrazul nu
mai zîmbet : „In seara aceasta 
cîntă și dansează pentru dv. !“

Ritualul e același și la Bra
șov, oraș turistic al tuturor a- 
notimpurilor — dar cu deose
bire iarna, cînd stațiunile mon
tane din împrejurimi/ patinoa-

rele și pîrtiile de schi luminate 
atrag în bătrînul burg de sub 
poalele Timpei mai mulți turiști 
ca de obicei, atît din țară, cît și 
din străinătate. Să pătrundem 
însă și dincolo de „ritualul“ ri
dicării cortinei ; deci, CINE, CE, 
CUM „cîntă și dansează pentru 
dumneavoastră“ ț

Ne-am ales, din restaurantele 
unde brașovenii și oaspeții lor 
sînt invitați să petreacă o „seară 
plăcută“ drept prim popas cu
noscuta cramă „Cerbul Carpa
tin", local ce și-a transformat 
de mult numele în renume. Am 
așteptat cu vădit interes pro
gramul artistic, socotit, pe bună 
dreptate, principalul punct de

atracție al serii, deși 
propriu-zisă e anunțată 
finalul spectacolului : 
oaspeți, programul artistic pe 
care ați avut prilejul să-1 a- 
plauclați, a fost interpretat de 
salariati ai complexului Cerbul 
Carpatin". Am spus „spectacol“ 
și nu am exagerat. Intr-adevăr, 
bunul gust își dă mîna cu o in
terpretare dinamică, plină de 
farmec și chiar ușoarele stîngă- 
cii, inerente unor artiști ama
tori, cuceresc tocmai prin sim-

Apar, în ultimii ani, în principalele centre universitare ale 
țârii, cîteva reviste studențești care pot fi urmârite cu un 
interes cel puțin profesional. Nu mă refer într-atît la condi
ția grafică sau la ținuta publicistică a acestora, cît mai ales 
ia pasiunea care poate fi intuită dincolo de cuvîntul scris 
și cules în pagină la mișcarea — să-i spunem — de idei în 
care studentul se angajează azi, înglobînd în spațiul cunoaș
terii și alcătuirii sale spirituale nu numai orele de curs și 
seminar ci și această fertilă activitate editorială dar, deo
potrivă, și de creație. Fiindcă orice s-ar spune, una este cu
vîntul văzut, caligrafiat prin stăruința și inteligența altora și 
alta este migala, dar și enorma, incomparabila satisfacție a 
literei gîndite și trecute prin filtrul memoriei și observației 
proprii. Fiecare îsi devine astfel, mai devreme sau mai 
tîrziu, obiect al exercițiului propriei sale gîndiri. în aceasta 
poate fi detectată de fapt și substanța însăși a dialogului 
cu sine, cu lumea materială și spirituală în continuă edifi
care, cu trecutul ca și prezentul acestei lumi, dar mai ales, 
prin adaosul propriu de experiență, cu viitorul ei. Dialogul, 
disputa si confruntarea de idei, clarificarea sînt trepte de 
cunoaștere dar și de autocunoaștere iar în acest viu și di
namic proces, cuvîntul, forța și acuratețea cuvîntuîui scris 
reprezintă, neîndoielnic, mijlocul fundamental de exersare 
tot astfel cum și lectura rămîne temeiul, prilejul încă funda
mental de informare și meditație. în contextul unor aseme
nea raporturi se înscrie, evident, și viața unei reviste fie 
ea și studențească, scrisă adică, simțită și gîndită de stu- 
denți, pusă în pagini și editată de ei. Valențele instructive 
ale unei asemenea preocupări sînt multiple și ele se con
fundă înfr-un fel cu actul însuși al inițierii în tehnica și arta 
cuvîntuîui scris. Urmăresc din acest punct de vedere cu 
multă emoție periodicul bucureștean Universitas și am, ca 
de altfel mulți dintre cei ce răsfoiesc paginile acestei re
viste, satisfacția de a rememora, cu nostalgie, desigur, datele 
unei succinte experiențe anterioare, cu finalizări mult mai 
modeste, nu însă mai puțin interesante. Apărea, acum abia* 
zece-doisprezece ani în urmă, în holul Facultății de filologie, 
pe niște imense cartoane și foi de placaj o revistă, „Căleîiul 
iui Achile“, care încerca să consacre o preocupare curentă 
azi, dar restrînsă pe atunci, izvorîtă doar din elogiul în
cercării de creație și pasiunea cîtorva entuziaști. Cuvîntul 
dactilografiat pe atunci se s'răduia să suplinească și să în
frunte cu stoicism eleganta de azi a cuvîntuîui tipărit. Dru
mul de la unul la celălalt e firesc, pare scurt, pare ușor 
dar, iată, el înseamnă nu numai un deceniu și ceva, nu 
numai timp adică ci și o așezare în noi condiții, înseamnă 
condiția însăși, nouă, identificată și din acest unghi, a stu- 
denfimii noastre actuale. Exemplul poate părea minor, dar 
și aceste lucruri aparent minore aruncă proiecții de lumină 
revelatoare asupra evoluției, atît în planul condițiilor mate
riale de care beneficiază tineretul român universitar, cît și 
în acela al eforturilor și preocupărilor sale spirituale. Căci, 
simbolic, și nu numai astfel, concret, și numai atît, o revistă 
gîndită, scrisă și tipărită de studenți poate fi actul, unul 
din actele specitice ae participare, dar și de formare și ar
monizare a orizontului vîrstei și profilului lor moral-politic și 
social înaintat, în rezonanță cu creșterea și destinul însuși al 
unei_ întregi generații.

■N
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a adresat tovarășului 
IOSIP BROZ TITO, președintele Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
următoarea telegramă :

în legătură cu catastrofa avionului Companiei iugoslave „IAT‘ 
de pe linia Copenhaga—Belgrad, vă exprim sentimente de 
profundă compasiune, iar familiilor îndoliate sincerele noastre 
condoleanțe

Președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Maxim Ber- 
ghi-anu, care a participat la lu
crările ședinței Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în 
domeniul activității de planifi
care, care a avut loc la Mos
cova, s-a înapoiat vineri dimi
neața în Capitală

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți membri ai 
conducerii C.S.P., precum și 
V. S. Tikunov, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Uniunii 
Sovietice la București.

Vineri după-amteză, a pără
sit Capitala delegația Partidu
lui Congolez al Muncii, condusă 
de Ange Edouard Poungui, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P C.M., ministrul finan
țelor și bugetului, care, la invi
tația C.C al P.C.R., a făcut o 
vizită în țara noastră.

Sub egida Academiei de Știin
țe Sociale și Politice și a Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu“, a 
avut loc 6 dezbatere științifică 
pe tema „Conducerea societății 
socialiste in condițiile revoluției 
științifice și tehnice“.

Lucrările au fost deschise dt 
prof. univ. Miron Constantines- 
cu', după care au prezentat re
ferate prof. dr. M. Drăgănescu, 
prof. dr. C. Vlad, prof. dr. E. 
DOhrescu, prof. dr. S. Tamaș și 
prof dr. inginer Valter Roman.

Tn încheierea dezbaterii a luat 
cuvîntul tovarășul Ștefan Voicu, 
vicepreședinte al Academiei de 
Științe Sociale și Politice.

Vineri dimineață a sosit în Ca
pitală ministrul comerțului ex
terior al R.P. Bulgaria, Ivan 
Nedev, care va face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de ministrul comerțu
lui exterior, Cornel Burtică, de 
ambasadorul R.P. Bulgaria 
București, Spas Gospodov, 
alte persoane oficiale.

la 
Și

Cu prilejul Zilei nationaleCu prilejul Zilei naționale a 
Indiei, vineri la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S. din Capitală a avut 
Ioc o seară culturală organizată 
de Institutul Român pentru Re
lațiile Culturale cu Străinăta
tea.

La Petroșani a început construcția unui liceu industrial care 
va pregăti specialiști pentru Valea .Jiului e La Orăștie a avut 
loc o acțiune interesantă ; „Dialog între generații pe teme de 
producție". Participanți : muncitori, conducători de unități eco
nomice, profesori • Locuitorii din Tălmaciu au executat lucrări 
de curățire a șanțurilor pe o distanță de 3 km. • încheind cu 
cinci zile mai devreme lucrările de reparații a mașinilor agricole, 
tinerii din S.M.A. și I.A.S. jud. Hunedoara, au economisit circa 
100 000 lei e Invitați ai elevilor Liceului „Nicolae Gane“ din 
Fălticeni, ing. Traian Domite și Brîndușa Lemne, maistrul Aurel 
Stas, de la Filatura de in și'cînepă, au vorbit despre frumu
sețea meseriei o La Casa agronomului din comuna Diosig, jud. 
Bihor, a avut loc faza finală a concursului profesional al me
canizatorilor 0 Din angajamentul luat de tinerii din sectorul II 
Uzinele „Unio“ din Satu Mare, privind colectarea fierului vechi, 
au fost expediate primele 15 tone 0 Alexandru Popescu, prim- 
secretar al Comitetului municipal Pitești al P.C.R. a prezentat 
tinerilor expunerea „Vîrsta răspunderilor“ 0 Din agenda cul
turală a tinerilor din județul Olt consemnăm : ciclul „Figuri 
de eroi uteciști“ deschis la Caracal, concursul literar de poezie 
„Tineretul 1 militant activ pentru înfăptuirea idealurilor comu
niste", concursul cultural-focloric pentru tinerii artiști amatori, 
albumul-ștafetă „Tinerețea și arta motivelor populare de pe 
Olt“ care străbate 5 zone 0 în holul Palatului culturii din Cl'ij 
elevii școlilor de artă plastică din Bistrița, Turda, Dej și Cluj 
au deschis o 'expoziție cu lucrări dedicate semicentenarului 
U.T.C. 0 în municipiul Brăila are loc concursul „Pagini de luptă 
din activitatea revoluționară a organizației de tineret“ 0 La 
inițiativa comitetului orășenesc al U.T.C., în orașul Brad a fost 
lansată chemarea „Fiecare tînăr un model în muncă și în acti
vitatea de organizație“ 0 200 de tineri din comuna Pristol, jud. 
Mehedinți s-au constituit într-un șantier de muncă patriotică. 
Ei vor feri de băltiri 50 ha lucerna, 100 ha destinate culturii 
zarzavaturilor și 25 ha vie 0 în ianuarie la I. M. Sadu s-au pro
dus suplimentar 50 de frigidere 0 Marile orașe ale județului 
Olt participă la concursul cultural-artiștic „Emblema orașelor“ 
0 Soli ai artei celor trei teatre timișorene s-au întîlnit cu tinerii 
de la întreprinderea „6 Martie“. S-a discutat despre repertoriu, 
s-au prezentat fragmente din piesele stagiunii 0 Studioul pentru 
elevi din cadrul Teatrului de stat german din Timișoara a 
prezentat premiera piesei „O noapte furtunoasă“

• Cea mai nouă ediție a „SCRI
SORII PIERDUTE” va fi prezenta
tă în premieră astăzi la Teatrul 
„Bulandra”, cu prilejul împlinirii 
a 120 de ani de la nașterea inega
labilului ei autor. Llviu Ciulei, 
regizorul acestei ultime reprezen
tații, propune o viziune nouă, 
după mărturisirea sa, cu totul 
intolerantă de viciile lumii

satirizate de Caragiale, viziune 
care umorul promite să coexiste
— fără a prima — cu un ascuțit 
spirit critic, îndreptat împotriva 
fondului veros al acestei lumi. 
Toma Caragiu, după declarațiile 
proprii, va realiza un Tlpătescu 
speculativ, extrem de primejdios 
în perspectivă, Petre Gheorghiu
— un alt Trahanache, ca de alt
fel și Dem Rădulescu (Farfuridi), 
Octavian Cotescu (Cațavencu), Au
rel Cioranu (cetățeanul 
tat) șl alții. Singurul 
mlnfn e interpretat

türmen- 
personaj fe- 

Rodica

LIVIU CIULEI 
regizor, scenograf, actor 
în „Scrisoarea pierdută“ 
de la Teatrul Bulandra

AL. GIUGARU 
din nou Trahanache 

în spectacolul Naționalului

Tapalagă, cu dorința, tot decla
rată, de a crea o Zoe cît mal 
autentică, deci cît mal apropiată 
de intențiile lui Caragiale. Llviu 
Ciulei, deține un cumul artlstic- 
reglzor, actor și scenograf; ca ac
tor joacă rolul lui Agamiță Dan- 
danache. Celui mal tînăr actor al 
teatrului, Mircea Diaconu, inte
grat în această valoroasă echipă 
1 s-a încredințat rolul Brînzo- 
venescu.
• A doua zl, duminică, la ora 

20 în sala Comedia, Naționalul 
hucureștean sărbătorește pe mare
le dramaturg prlntr-un spectacol 
comemorativ, precedat de o expu
nere a acad. Șerban Cloculescu, 
tot cu ,,O scrisoare pierdută“, în 
bine cunoscuta regie a Iul Sică 
Alexandrescu. Colectivul ' '
cesc întrunește „echipa _ ____
care a interpretat ani de-a rtndul 
această comedie : Radu Beligan, 
Costache Antoniu, Al. Giugaru, 
Ion Flnteșteanu, Marcel Angheles- 
cu, artiști al poporului și 
Carmen Stănescu, C. Bărbulescu, 
Dem Rădulescu, I. Henter, Emil 
Liptac, Mircea Cojan.

Tot Naționalul oferă joi, 3 fe
bruarie, la Casa de cultură din 
sect rut 8 (Bucureștii Noi) o re- 
pre: ntație alcătuită din două co
rnwall de Vasile Alecsandri și Ra- 
netti, unite sub titlul comun „Co
media paiațelor”. Sîmbătă, 5 fe
bruarie, la ora 15, în sala Come
dia „Săptămîna patimilor" de Paul 
Anghel se va juca exclusiv pentru 
elevi și studenți.

o Omagierea lui I. L. Caragiale 
are loc șl în alte instituții drama
tice din țară, de asemenea, prin 
prezentarea „Scrisorii pierdute”. 
Astfel, Teatrul de stat din Ora
dea anunță premiera acestei mari 
satire politice, miercuri, 2 februa
rie. Teatrul din Turda va juca joi, 
3 februarie, ca și la Inaugurarea 
sa, în 1948, „O scrisoare pierdută”, 
de data aceasta în regia lui Ion 
Dan șl în scenografia lui Mircea 
Matcabojl. Din distribuție : Puiu

actori- 
de aur”

INGINER! SI STUDENT!, 
AUTORI SI CC AUTORI, 

PĂRINȚI Șl COPII
în lunga listă a premiilor a- 

cordate de Ministerul Construc
țiilor Industriale la concursurile 
de' proiectare ale anului 1971, 
două colective ne-au atras aten
ția fiindcă in ele figurau și stu- 
de.nți. Care a fost contribuția 
lor reală ?

— Oricum aveam nevoie de 
un ajutor, ne-a spus conf. univ. 
ing. Radu Agent, de la Institu
tul de construcții din București. 
Am apelat la fiul meu, care e 
student în anul II la Arhitec
tură. El a desenat cele 14 plan
șe, a făcut o serie de calcule 
pentru devize. A fost astfel 
pentru el un contact util cu 
mecanismul alcătuirii unui pro
iect.

— Cum se face că l-ați trecut 
coautor deși, fiind fiul dv„ pu
teați considera ajutorul care vi 
l-a dat ca un sprijin firesc ?

— E munca lui ! A lucrat la 
nivelul unui tehnician proiec
tant I Chiar dacă e o contribu
ție ce nu depășește 10 la sută 
el. iși va încasa drepturile con
form cu această cotă.

Cum există încă in domeniul 
creației tehnice și științifice ca
zuri in care tinerii autori devin 
...coautorii unor specialiști mai 
vîrstnici, ni se pare demn de 
subliniat faptul că părinți nu 
consideră normal să-și însușeas
că — moral și material — con
tribuția, chiar modestă, a co
piilor lor intr-o colaborare de 
specialitate.

— Lucram tocmai la proiectele 
de concurs, ne spunea ing. Au
rel Ivanciu, și fiica mea, Doina, 
care e în ultimul an la Con
strucții uitîndu-se la ceea ce 
făceam mi-a dat o idee : ce-ar 
fi să înlocuim la contravîntuiri 
oțelul laminat cu oțel beton? Nu 
intru în detalii tehnice, țin doar 
să vă spun că soluția aceasta, a- 
plicată la construcția serelor le
gumicole din țară poate aduce 
economii de jumătate de milion 
de Ici anual. De altfel Doina a 
mai contribuit șl cu o serie de 
calcule de rezistență. Era abso
lut firesc ca ea să figureze ca 
unul dintre autorii proiectului ! 
(A. B.).

TINERII Marin și Alexandru 
Usurelu din Oltenița, ambii 
avînd antecedente ca scandala
gii (cîte o condamnare la 
închisoare contravențională) 
și-au dat din nou în petec : 
aflațl la bufetul „Pescărușul” 
din localitate au sărit din se
nin asupra unor consumatori, 
înjurîndu-i, lovindu-i și stri- 
cînd mobilierul. Reținuți ime
diat, ei vor fi judecați con
form procedurii de urgență.

RADU POP, unul din cores
pondenții voluntari ai ziarului, 
ne relatează fapta eroică a 
doi tineri din Baia Mare. La 
secția de xantogenați de sodiu 
a U.M.M.N. se crease un sur
plus de presiune pe conducte, 
existînd pericolul quasi-lmi- 
nent al unei explozii. înfrun- 
tînd primejdia. Eugen Hermă- 
nescu și Vasile Bogdan au iz
butit să deconpreseze conducta 
principală, salvînd astfel de la 
distrugere Instalațiile de sinte
ză. Ce cuvinte pot saluta oare, 
tinuta morală, bravura acestor 
tineri ?

MAI MULȚI salartațl ai Șan
tierului nr. 1 din Piatra 
Neamț descoperiseră o moda
litate proprie de a-și rotunji 
veniturile. Proflttnd de neaten
ția paznicilor și neglijența al
tor salariați, ei au sustras mari 
cantități de materiale de con
strucție. in special tablă zinca- 
tă, pe ' " ’"-”11 comercializat

prin Intermediul gestionarei 
Ioana Stîngu de la magazinul 
sătesc din Viișoara. Descope
rit!, loan Diaconu (27 ani, A- 
lexandru Olaru (25 ani). Petre 
Cucu (30 ani) șl Gheorghe Dă- 
dlță (22 ani) au fost condam
nați la diferite pedepse priva
tive de libertate.

Neagu, Constantin Mlron, Tltus 
Luca, Petru Bondoș, Smara Mar- 
cu, Slmon Salcă, Gh. Boiangiu,
• Pe scena teatrului „Ion 

Creangă“, o nouă premieră : 
„Școala din Humulețti-. de Ion 
Luca. Spectacolul intenționează să 
evoce lumea copilăriei lui Crean
gă (prin fragmente scenarlzate din 
„Amintiri”) șl, totodată, strădanii
le care au condus în veacul trecut 
la crearea școlii românești. Actua
la reprezentație marchează șl un 
debut : colaborarea dintre teatrul 
„Ion Creangă” și secția de teatru 
de la Palatul pionierilor, care au 
adus pe regizorul Ghebal Geor- 
gescu, pe scenografa Alice Popes- 
cu și, bineînțeles, un număr mare 
de actori — pionieri. în rolul prin
cipal, lonică din Humulești, copiii 
vor revedea un „coleg de genera
ție“, acum aproape profesionist — 
Valentin Zaharescu.
• „De viață, de dragoste”, e un 

spectacol de poezie și muzică, 
realizat de Teatrul Gluleștl la pro
punerea Comitetului U.T.C. al sec
torului șl a tinerilor spectatori 
care, cu prilejul unor consfătuiri 
inițiate de teatru, s-au declarat 
doritori să asculte aici versuri și 
muzică. Dorința le-a fost îndepli
nită : 20 de poezii, de la Emines- 
cu la Sorescu, bine recitate, inte
ligent prezentate de doi tineri ta- 
lentați actori — Teodora Mazanltls, 
Ion Colomieț — care fac liantul 
cu partea muzicală susținută de 
formația „Sincron”, plus „Venus", 
și Aurelian Andreescu. Cel mal a- 
propiat spectacol — matineu, du
minică, 30 ianuarie, ora 16.

în curînd, la Teatrul Gluleștl 
semicentenarul U.T.C. va ti sărbă
torit printr-un alt recital de ver
suri alese de doi actori ai tea
trului, Traian Dănceanu și Mihal 
Stan, recital intitulat „Ctntare 
României”, la care va participa, 
cum spune directoarea Elena De- 
leanu, „fruntea teatrului“, deci 
cei mal valoroși actori și, bine
înțeles, tn primul rtnd, cel tineri.

MERIDIAN
• A ÎNCEPUT concursul inter

național de tenis de la Omaha 
(Nebraska) dotat cu cupa „Ml- 
dlands“. În primul tur al probei 
de simplu, jucătorul român Ion 
Țiriac l-a învins cu 6—4, 6—4 pe 
cunoscutul jucător Frank Fro- 
ehllng. Țiriac a revanșat înfrîn- 
gerea suferită în fața lui Fro- 
ehling tn cadrul finalei „Cupei 
Davis”.

Ilie Năstase l-a întrecut în două 
seturi cu 6—3, 6—1 pe canadianul 
Mike Belkin. La dublu bărbați, 
cuplul român Năstase, Țiriac a e- 
limlnat cu &—3, 6—1 perechea 
Froehling. Brown (S.U.A.).

Alte rezultate ; Holecek — Con- 
nors 6—1, 6—3; Koch — Van
Dillen 7—6 7—5.

• IERI, în saia 
pltală, a început dubla întîi: 
internațională de tenis dintre

Încă o „experiență" turistică ?

NUMAI vigilența funcționa
rei de la ghișeul agenției 
C.E.C. nr. 1 din Tulcea a făcut 
ca loan Vasiiiu (23 ani) să fie 
prins și deferit justiției. Jefuin- 
tlu-și colegii de pe un șantier 
din Constanța, I. V. a sustras 
mal multe librete C E.C. șl 
buletine de identitate cărora 
le-a falsificat fotografiile. A- 
tentă, funcționara a observat 
însă schimbarea capsei de pe 
buletinul de identitate prezen
tat, anunțînd imediat organele 
de ordine...

DAR, nu toți funcționarii 
dau dovadă de vigilență. Nu
mai așa se explică ..reușita" de 
scurtă durată a hoților prezen
tați la punctul 3, numai așa se 
explică de ce Erszebet Szent- 
kiralv (28 ani), muncitoare la 
Fabrica de confecții din Ora
dea a 
puțin 
taloni 
Noroc 
cercat 
faptelor sale ilicite au avut o 
conștiință cetățenească mai ri
dicată decît paznicii fabricii, 
sesizînd miliția.

Steaua din Ca 
dubla întîlnlre 

____________ _  __ „ î se
lecționatele feminine de tineret 
ale României șl Ungariei.

După prima zi de întreceri te- 
nismanele românce conduc cu 2—0 
în ambele meciuri.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate : România (B)-Ungarla (B) 
2—0 ; Florența Mihai-Katalin Sze- 
man 6—4, 6—1 ; Adriana Călina- 
Agnes Szabo 6—8, 6—0, 7—5 ; Ro
mânia (A)-Ungaria (A) 2—0 : Vir- 
ginia Ruzlcl-Eva Rozyavolgy 6—4 
6—2 ; Mariana Simionescu-CIara 
Fodor 6—1, 6—4.

întrecerile continuă astăzi dimi
neață eu începere da la ora 9,00 
(echipele secunde) și după-amiază 
de la ora 16,00 (primele reprezen
tative).
• ÎN SALA Sporturilor din 

Cluj au început ieri întrecerile 
ultimului turneu de sală al cam
pionatului feminin de handbal, 
divizia A.

în primul meci s-au întîlnlt 
formațiile Voința Odorhel și Mu
reșul Tg. Mureș, victoria revenind 
cu scorul de 18—12 (10—7) handba
listelor din Tg. Mureș. în alte 
două partide disputate s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Textila Buhuși-Rulmentul Brașov 
17—15 (11—9) ; Universitatea Timi- 
șoara-Rapid București 15—9 (7—5).

Nimeni nu contestă utilitatea 
și, deci, necesitatea turneelor de 
pregătire a marilor și decisive
lor confruntări oficiale care-i 
așteaptă pe fotbaliști. Dimpotri
vă, ziariști și specialiști, antre
nori și jucători — cu toții iau în 
serios acest mijloc de reintegra
re în efortul competițional și — 
s-o recunoaștem, totuși — de re
compensare a celor care ne-au 
adus atitea satisfacții și de Ia 
care mai așteptăm incă atitea 
satisfacții. Tocmai de aceea, 
spre exemplu, este așa de dis
cutat și răsdiscutat turneul prin 
Mexic, Peru și, eventual Brazi
lia, anunțat pentru națională. 
Lumea fotbalistică a controver
sat și încă mai controversează 
componența lotului — lărgit și 
oarecum remaniat — mulți din
tre noi manifestîndu-ne, silen
țios ori public, nedumerirea că 
Răducanu este lăsat acasă dis
ciplinar (a doua sau a treia 
sancțiune usturătoare pentru un 
singur gest necugetat!), că Do- 
mide este trecut la Olimpici, că 
Neagu e ocolit ș.a.m.d. Evident, 
am avea și noi ceva de spus în 
aceste probleme deloc minore, 
dar ni se pare că mai întîi 
și-ntîi de toate ar trebui să ne 
gindim cit de necesar și util ar 
fi un asemenea turneu acum. 
Noi opinăm că a pleca tocmai 
peste Ocean în această perioa
dă ar fi cu totul și cu totul ne
avenit Să ne explicăm...

Lotul nostru național de fot
bal a mai trecut Oceanul de 
două ori pînă acum: în 15*68 și 
în 1970. Departe de noi inten
ția de a zice că n-au fost nece
sare sau că n-au fost eficiente 
aceste două turnee. Dar sînt atît 
de lungi, atît de extenuante (fi
zic, dar mai ales nervos), incit 
unii specialiști găsesc pe hună 
dreptate de cuviință că și în a- 
cest sens ce-i prea mult strică.

Nu, aceste rînduri nu sînt in
spirate cîtuși de puțin de acel 
0—12 cu care Steaua ne-a cam 
făcut de pomină pînă acum pe 
terenurile braziliene. Nu, fiind
că, oricum, naționala nu ne-ar 
compromite și fiindcă, Ia o adi
că, nu numai ai noștri sînt ciu- 
ca bătăliilor pe-acolo. Vedem 
bine că și alți fotbaliști, mai cu 
pretenții decit cei ai lui Valen
tin Stănescu, echipe reprezenta
tive chiar, o încasează în serie.

și de la echipe mai puțin fio
roase.

Sîntem Ia sfîrșitul lunii ia
nuarie. în 30 aprilie ne așteap
tă un meci destul de dificil pe 
„Nepstadion“, lotul nostru își în
cepe pregătirile la 1 februarie 
și nu știm cit de folositor ar li 
ca acum, cu trei luni înainte de 
sferturile Cupei Europei, să tri
mitem băieții peste mări și țări 
și oceane să cutreiere cu vafiza 
în spate locuri atît de îndepăr
tate, pe o caniculă atît de crun
tă incit — după cum scriu zia
rele — au ajuns să se îmbolnă
vească Ori să moară de insola- 
ție pînă și unii localnici. Tur
neele din ’68 și din ’70 au <1c-

APROPO
DE TURNEUL

4
NAȚIONALEI

PESTE OCEAN
monstrat că — în pofida unui 
util contact cu fotbalul de pes
te Ocean, contact pe care noi 
l-am realizat deja — daunele de 
ordin fizic și nervos sînt mai 
însemnate și scot pe unii jucă
tori din bocanci pentru o lună, 
două, de zile. Amintiți-vă, de 
exemplu, că — în afară de titu
larizarea lui Dumitru și a lui 
Neagu — turneul de Ia Lima și 
din Brazilia ne-a adus destule 
neplăceri Primul care n-a re
zistat climei și nervilor a fost 
atunci însuși antrenorul națio
nalei — care a plecat calm și 
cumpănit, cum il știam, și s-a 
întors nervos și irascibil. 
Dar nu numai antrenorul, 
ci și cîțiva jucători au suportat 
greu sau foarte greu vicisitudi
nile unui astfel de turneu, incit 
și-acum ne mai aducem aminte 
că a fost nevoie de ceva timp 
pentru ca suflura morală a clu
bului tricolorilor — slăbită zdra
văn peste Ocean — să fie refă
cută si întărită.

Poate, peste vreun an, doi, trei 
să fie necesar a mai efectua un 
turneu îndelungat prin țările de 
peste Ocean, pentru a nu pier
de contactul cu un fotbal care 
progresează evident. Dar chiar 
așa. din doi în doi ani, e prea

des. Și-apoi, acum avem nevoie 
să pregătim cu seriozitate și in
tensitate — din toate punctele 
de vedere, fizic, moral-volitiv, 
tactic — unsprezecele de la 30 
aprilie. Nu avem timp să ne 
permitem o călătorie de expe
riență mai mult turistică, de pe 
urma căreia băieții să aibă ne
voie de o perioadă de refacere. 
Din aceste considerente — și din 
altele, pe care le-ar putea in
voca o serie de antrenori, me
dici și psihologi — considerăm 
că ar fi înțelept și binevenit ca 
lotul național de fotbal să re
nunțe la proiectatul turneu — 
menit să asigure peste Ocean 
pregătirea unor meciuri în... 
CUPA EUROPEI.

Ceea ce nu înseamnă, bineîn
țeles, să se renunțe la ideea pre
gătirii prin turnee. Dar sînt și 
mai pe-aproape țări cu fotbal 
bun și cu temperatură omeneas
că în luna februarie, țări egre 
ne-ar putea opune și formații 
mai puternice (cu un joc mai 
apropiat de cel al reprezentati
vei maghiare), decît Mexicul, 
Peru sau Brazilia — atît de a- 
saltate de vizitatori în acest se
zon. Diriguitorii soccerului nos
tru, antrenorul și medicul na
ționalei pot găsi împreună o so
luție mult mai bună și mai efi
cientă, o soluție care să asigure 
intrarea treptată a jucătorilor in 
forma sportivă și nu extenuarea 
și irigarea lor. Nu ne îndoim că 
propunerea noastră va avea au
diență și va fi luată în discu
ție.
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ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Patria (orele 10, 12.30; 16; 18,30; 
21), Flamura (orele 9; 11,15; 13,30: 
16: 18,15: 20,30).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; “
val (orele 8,45; 16,45; 
16.45; 19: 21).

MIRII ANULUI II ; 
Gloria (orele 9; 11,15; 
18,15; 20,30), I" ’

la Luceafărul (orele 9;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Festi-

12,45; 14,45;

rulează la 
o, xj.,xa; 13,30;

. . . .. Modern (orele
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21), — premieră.

LOVE STORY rulează la Pa
tria (ora 9), Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14: 16.15; 18,30; 20,45), Fero
viar (orele 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 20,45), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), Melodia 
(orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18.30;
20,45).

COPACII MOR ÎN PICIOARE : 
rulează la Favorit (orele 9,15;

16; 18,15; 20,30), Au- 
’ " ' 13.45; 15,45:

16; 
9;

1

Teatrul „Ion Vasilescu” : ÎN
TR-UN CEAS BUN — ora 19,30; 
Teatrul Țăndărică (Str. Acade
miei) : CARTEA CU APOLODOR 
—ora 17; Studioul „Casandra" al 
I.A.T.C. : CINTICELE COMICE ; 
TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT — 
ora 20; Teatrul Evreiesc : ADAM 
ȘI EVA — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" : ROATA MORII — ora 
9,30; SNOAVE CU MĂȘTI — ora 
16; Circul Globus : 72 CIRC 72 — 
orele 16 șl 19,30.

DUMINICA, 30 IANUARIE 1972

Pronosticurile noastre

G. MITROI

la concursul 
PRONOSPORT 

(din 30 ianuarie)

1. Atalanta—Inter 2
2. Bologna—Sampdoria 1
3. Catanzaro—Juventus x2
4. Lanerossi—Roma 1
5. Milan—Varese 1
6. Napoli—Fiorentina lx
7. Torino—Mantova 1
8. Verona—Gagliari X
9. Genoa—Perugia 1x2

1«. Lazio—Bari 1
11. Livorno—Taranto lx
12. Modena—Foggia x2
13. Novara—Ternana X

izbutit să fure nu mal 
de 15 perechi de... pân
de la locul de muncă, 
că oamenii cărora a în
să le vîndă „produsul"

în

a-

rulează
11,30: 13,45; 
rora (orele 9; 11,15; 
18: 20.15)

VAGABONDUL : rulează la Fla
căra (orele 10,30; 15,30; 19).

DECOLAREA rulează la Bu- 
zeștt (orele 15,30; 18; 20.30).

WATERLOO rulează la Lumi
na (orele 0—18 în continuare), în
frățirea (orele 15,30; 19), Lira (o- 
rele 15.30 19).

ABEL FRATELE TAU ■ rulea
ză la Drumul Sării (orele 15.30; 
17.45: 20).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 
rulează la Popular (orele 15,30; 
19), Central (orele 9; 12,30; 16: 
19,30). Unirea (orele 16; 19).

SĂ CUMPĂRAM O MAȘINA DF. 
POMPIERI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare) ; 
PROGRAM DE DOCUMENTARE 
(ora 20,15).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Bucegi (orele 10; 15,45, 
18; 20,15, Miorița (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30) Gluleștl (o- 
rele 15.30. 17,45; 20).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Grivița (orele 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
9.15: 11.30: 13,45; 16: 18.15: 20,30), 
Tomls (orele 9; 11.15; 13,30: 15 45: 
18.15: 20.30).

LIVADA DIN STEPA : rulează 
(orele 15.30; 17,45: 20). 

rulează la Floreasca 
18; 20,30). Arta (orele

(Urmare din pag. I)
— Sperăm să le terminăm în 

timp record.
Cu o zi în urmă, ieri doar, 

timpul se arăta îngăduitor cu 
constructorii. Nu cald, nu peste 
măsură de ,dulce“. Oricum, 
pentru ianuarie cînd pe șantier 
în mod obișnuit troienele stă- 
pînesc autoritare întinderea 
schelelor, o temperatură neaș
teptat de blîndă. Astăzi gerul 
mușcă. Au apărut sobele im
provizate lci-colo, doar, doar 
mîna trecută prin dreptul flă
cării va reuși să poarte la fel 
de bine în continuare unealta 
de lucru.

— Dacă de astăzi ar începe 
iarna, în toată puterea cuvîntu- 
lui ?

— Frigul, oricum ne așteptam 
să vină Sîntem de acum pre
gătiți pentru orice.

— Dar dacă venea din sep
tembrie ?

— Era mai greu, într-adevăr. 
Conform graficului, aveam însă 
pregătite condițiile obișnuite 
pentru lucrul pe timp de iarnă. 
Reușisem să închidem halele și, 
ce facem acum am fi făcut ori
cum. Tn alt ritm desigur.

Intervine în discuție tovarășul 
inginer Ștefan Prună :

— Situația climaterică favora
bilă a avut fără îndoială o in
fluență pozitivă. Am putut prac
tic să ne desfășurăm activitatea 
ca și în perioada de vară.

— Cum se exprimă concret a- 
cest lucru ?

— Efectul bun de care vor
beam se reflectă nemijlocit în 
faptul că unele lucrări au putut 
fi date în avans la montaj. Este 
cazul, dacă doriți un exemplu, 
al halei de prespat a cărui 
montaj a început în a doua ju
mătate a lunii noiembrie. Pe 
această bază tn primul trimestru 
se apreciază realizarea a 27 la 
sută...................... '

Tn
mai

din totalul planului anual, 
capătul halei un bărbat — 
era nevoie de spus ? — în

pufoaică, suflă cu putere 
palmele înroșite de ger.

— Frig ?
— Cît este hala închisă și 

vem caloare...
Caloarele sînt aceste sobe 

părute peste noapte din loc
a- 

r____  r___  ... în
loc. Dumitru Dincă, șeful bri
găzii de dulgheri, a trecut de 
prea multe ori prin iarna șan
tierului ca să se teamă de ea 
Ne arată, pentru convingere, 
spre oamenii care lucrează ală
turi în apropiere de noi ; Grigor 
Sorga, Mircea Popescu, Gheor
ghe Fior. Ca și cum n-am fi la 
peste minus zece grade. Ceva 
mai încolo, fierar-betoniștii lui 
Gheorghe Mitroi. Unii cu mai 
multă, alții cu mai puțină expe
riență, toți sînt absorbiți acum 
de trecerea cu bine prin cleș
tele termometrului vitreg. La 
capătul unei scări de lemn ce 
pare că nu se mai termină, „la 
etaj“, ne iese în drum un tînăr 
brunet, înalt. Tremură vargă.

— Trebuie să terminăm urgent 
tencuiala începe montajul.

Ca el, ca Marin Prunaru, zi
dar de meserie sînt destui. O 
bună parte au lucrat mai întîi 
la construcția combinatului vecin 
de prelucrare a lemnului. Acum, 
aici. Apoi, după, cum ne declară, 
pe următoarele șantiere ale Me
hedinților.
CUM S-A ÎNCETĂȚENIT 

EXPRESIE NOUĂ : 
„FABRICAT PE ȘANTIER“

O

— Priviți 1
Degetul tovarășului Fleancu 

se îndreaptă autoritar spre pla
fonul halei.

— Acoperișul acesta făcut din 
prefabricate a fost realizat de 
numai 12 oameni. O singură e- 
chipă a reușit să-l monteze în- 
tr-un timp record, circa o lună 
și jumătate

Nu era singura dată cind 
eram atenționați asupra meto
dei de utilizare în șantier a 
prefabricatelor din beton. Dar

nu acest lucru ne-a reținut 
primul rînd atenția. Pentru 
se știe, în structura oricărei 
construcții prefabricatele dețin 
o pondere însemnată. Deci nu 
acest lucru, utilizarea lor, ci cu 
totul altceva.

— Vedeți dacă este pregătită 
armătura ? Se ridică în poziția 
normală și se toarnă pe loc.

— „Pe loc“ « „fabricat pe șan
tier“. O expresie încetățenită în 
limbajul constructorilor, deve
nită curentă în practica celor 
ce înalță la marginea orașului 
Turnu Severin importantul com
binat de celuloză și hîrtle.

Grinzile și chesoanele vin din 
întreprinderile specializate. Dar 
toți stîlpii și grinzile pentru 
planșee sînt făcute în șantier. 
La secția de miezuri și capace 
tot ce se vede, aproape 400 de 
stîlpi monolit sînt făcuți astfel. 
Numai la cota zero se estimea
ză lucrări de aproape cinci mi
lioane lei.

Insist asupra avantajelor a- 
cestui avansat sistem de indus
trializare a lucrărilor pe șantier 
— la dimensiunea, la urgențele 
combinatului mehedințean.

— Utilizarea sistemului 
prefabricate atît la structura 
de rezistență cît și la închide
rea halei a constituit o impor
tantă opțiune pentru devansa
rea graficului de execuție, ne 
explică inginerul Ștefan Prună. 
Anul trecut, în cursul vizitei 
făcute pe șantier, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a reco
mandat să continuăm extinde
rea procedeului de prefabricare 
în poligonul nostru. Avantajele 
și din punct de vedere tehnic 
și organizatoric sînt în afara 
oricărui dubiu

Constructorii severineni au 
create condiții ca în anul 1972 
să obțină în activitatea lor re
zultate bune Planul de aprovi
zionare tehnico-materială s-a 
întocmit deja cu un semestru în 
urmă. Comenzile de prefabri-

GHEORGHE BUZATU BENEDICT FLEANCU Ing. ȘTEFAN PRUNA

de

nu
ren
de ja

cate și confecții, de asemenea. 
Documentația pentru întregul 
an e asigurată în proporție de 
85—90 la sută în încheierea a- 
cestei succinte prezentări 
este omisă precizarea :

— La prefabricatele ce le 
Iizăm noi, am început 
turnarea.

Afară, fără să ia în . seamă 
frigul, oamenii, tineri și vîrst
nici, continuă treaba. Unii, la 
săpăturile de fundații. Alții, 
chiar la pregătirea armăturilor. 
Cîțiva așteaptă începerea turnă
rii.

— După 1 ianuarie am început 
lucrările la „cartoane duplex“. 
Secție mult mai mare decît cea 
de alături. O vom ridica cu 
două luni mai devreme. Aco
perișul, sperăm să dureze cel 
mult 25 de zile.

Un optimism molipsitor dar 
nu ferit de suspiciune.

— Pe ce vă sprijiniți afirma
ția ?

Șeful de lot, Benedict Flean
cu zîmbește.

— Am avut grijă să deschi
dem în lanț frontul de lucru 
pentru a putea să se mun
cească în continuare. în plus, 
turnarea prefabricatelor se rea
lizează pe sistem de flux teh
nologic. Și apoi, ne cunoaștem 
oamenii...
DACĂ E NEVOIE DE EL UNDE
VA, ACOLO RĂMÎNE, BĂTUT 

ÎN CUIE

— Vă deranjez ?
— Te rog.
— Pentru angajare.

— S-a făcut.
Tînărul se retrage fără a-șl 

ascunde cîtuși de puțin satis
facția. La rmdul nostru nu ezi
tăm să ne arătăm surprinde
rea. Așa, dintr-un foc, fără o 
cît de cît prealabilă prospectare 
a celui în cauză ?

— Un băiat minunat acest Ma
rin Petcu îl cunosc de multă 
vreme și nu mai era nevoie 
să-1 întreb altceva. A lucrat 
detașat pe alt șantier și acum 
a venit înapoi. Conduce o e- 
chipă de tineri. Toți ca unul. 
„E sarcină ? Facem orice !“.

„Un băiat minunat“. Am au
zit în numeroase rînduri această 
caracterizare ia adresa unuia 
sau altuia dintre cei cunoscuți 
în drumul făcut împreună eu 
maistrul Fleancu, pe întinderea 
șantierului.

— Minunați. Cum adică ?
în locul răspunsului așteptat 

de noi, cîteva nume culese din
tre atîtea altele la îndemînă : 
zidarul Marin Prunaru, șeful de 
brigadă Dumitru Dincă, maistrul 
Constantin Raicea, șeful de e- 
chipă Gheorghe Buzatu

— Uite, de exemplu, Gheor
ghe Buzatu. Este șeful unei e- 
chipe de dulgheri. Toți numai 
tineri. Un băiat dezghețat și 
disciplinat. Dacă ai nevoie de el 
undeva, acolo rămîne bătut în 
cuie. Oriunde și orieînd. De 
fapt și rezultatele pe care le 
obține i se datorează în bună 
măsură: îi ține foarte bine în 
mină.

se- 
a 

de 
că

Astăzi, Gheorghe Buzatu, 
cretarul organizației U.T.C. 
lotului se dovedește destul 
greu de găsit. Ti spunem 
l-am căutat la „duplex“ Trimiși
în altă parte l-am găsit la anexa 
de la prespat. „De fapt noi lu
crăm cam peste tot", ne spune 
Buzatu la adresa căruia califi
cativele nu se mai opreau. I.a 
rîndu-i nu face decit să ne 
transfere explicația lor în serio
zitatea de care dau dovadă bă
ieții în orice împrejurare, oricît 
de dificilă. Cu cîțiva facem 
chiar cunoștință, cu cîțiva nu
mai dintre cei destul de mulți 
cuprinși în caracterizarea gene- 
ral-pozitivă a șefului de lot : 
Petre Enășescu, Ion Bănică, Eu
gen Poenaru, Lonică Luca, Ni- 
colae Bălăceanu.

— Am oameni noi dar și mulți 
cu experiență, cu care lucrez de 
ani de zile. Sîntem aici unul 
lingă altul și nu-ți trebuie prea 
mult timp să vezi cu cine ai 
de-a face. Mare lucru să știi că 
te poți bizui pe muncitori de 
prima mînă, cu răspundere față 
de meseria lui. Cine nu dove
dește răspundere, acela nu este 
om. La noi este important chiar 
cum așezi o „mustață“. Prin 
asta deosebești oamenii de nă
dejde de ceilalți. Constructorul 
trebuie să vadă lucrarea gata 
înainte de a fi gata, să vadă în 
perspectivă pentru a-și putea 
organiza activitatea. Avem des
tul de mulți asemenea construc
tori ca să nu fim siguri că ce 
ne-am propus vom și realiza.

la Moșilor 
TRENUL: 

(orele 15.30; 
10.30). .

SORGUL . ____
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

AEROPORTUL . rulează la Pa
cea (orele 15.45: 19).

NEÎNFRICATUL GHYULA : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15: 
13,30: 16. 18.30; 20.45).

ARTICOLUL 420 ■ rulează la 
Ferentari (orele 10; 15,30; 19), Lu
mina (orele 9—12 în continuare: 
15,15; 18,30).

DUEL STRANIU : rulează
Vitan (orele 15.30: 18; 20,15). 

MARELE PREMIU rulează 
Crîngași (orele 15.30: 19).

GARA bielorusa rulează
Rahova (orele 15.30: 18: 20.30).

FLOAREA DE CACTUS ■ rulea
ză la Viitorul (orele 15.45: 18;
20.15) .

PĂDUREA DE MESTECENI : 
rulează la Progresul (orele 15,30: 
18: 20.15)

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la Cosmos (orele 15.30: 18:
20.15) .

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Doina (orele 
11,30; 16; 19,30), Arta (orele 16; 19).

OLTVER : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 18,30).

ROȘU : rulează la

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 11 ; NUNTA ÎN CAR- 
PAȚI — premieră, NASTA- 
SIA — ora 19,30; Teatrul de Ope
retă : SECRETUL LUI MARCO 
POLO — ora 10,30; CONTESA 
MARITZA — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale” (Sala 
Comedia) : COANA CHIRIȚA — 
ora 10,30; CUI I-E FRICĂ DE 
VIRGINI A WOOLF ’ — ora 15,30; 
O SCRISOARE PIERDUTA — ora 
20;'(Sala Studio) : MOARTEA UL
TIMULUI GOLAN — ora 10,30; SA 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARA — ora 15,30; PRIMA ZL 
DE LIBERTATE — ora 20; Teatrul 
,,C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 10; BUNĂ 
SEARA, DOMNULE WILDE — 
ora 15,30; OMUL CARE... — ora 
19,30; (Sala Studio) : SUS PE 
ACOPERIȘ ...ÎN SAC — ora 
10,30; GAIȚELE — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : O SCRISOARE
PIERDUTA — ora 10; LEONCE ȘI 
LENA — ora 15; PLAY STRIND- 
BERG — ora 20; (Sala Studio) : 
SPECTACOL DE POEZIE SI 
MUZICĂ — orele 10 și 20: DOM
NIȘOARA DE BELLE-ISLE — ora 
15; Teatrul de Comedie : NICNIC
— ora 10,30; RECITAL DE POE
ZIE UMORISTICA și piesa „TN- 
TÎLNIRI” — ora 15,30; DISPARI
ȚIA LUI GALY GAY - ora 20; 
Teatrul Mic : PISICA SĂLBATI
CĂ — orele 10,30 și 19,30; Teatrul 
Gluleștl : FREDDY — ora 10; 
NUNTA LUI FIGARO — ora 19.30; 
Teatrul ,.C. Tănase” (Sala Savoy): 
B1MBIRICĂ — ora 19,30; (Cal. 
Victoriei) : GROAPA — ora 11; 
VOX BOEMA — ora 19,30; (la Sala 
Palatului) : ȘI FETELE JOACĂ 
FOTBAL — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : CÎND REVOL
VERELE TAC — ora 10; ÎNTR-UN 
CEAS BUN — ora 19,30; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : O 
POVESTE CU CÎNTEC — ora 11; 
(Str. Academiei) : DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA — ora 11; 
Studioul „Casandra” al I.A.T.C. : 
CÎNTICELE COMICE ; TREI 
CRAI DE LA RĂSĂRIT — ora 
10,30; SÎNZIANA ȘI PEPELEA —
— ora 20; Teatrul Evreiesc : 
DOUA NUNȚI ȘI UN DIVORȚ — 
ora 11; PE PLACUL TUTUROR
— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean
gă” : SNOAVE CU MĂȘTI — ora 
10; CARAGIALE, O SOACRA ȘI... 
ALȚII — ora 16; Circul Globus : 
72 CIRC 72 — orele 10; 16 șl 19,30.

la
la
Ia

SIMBATA, 29 IANUARIE 1972

Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN — ora 19,30; Tea
trul de Operetă : CONTELE DE 
LUXEMBURG — orele 15 și 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia
le" (Sala Studio) : JOCUL DE-A 
VACANȚA — ora 19,30; Teatrul 
„C. I. Nottara” (Sala Magheru) ; 
FÎNTÎNA BLANDUZIEI (cedat) — 
ora 10; FÎNTÎNA BLANDUZIEI — 
ora 19,30: (Sala Studio) : SCHIM
BUL — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” (Schitu Măgu
reanu) : O SCRISOARE PIERDU
TA (premieră) — ora 20; (Sala 
Studio) : SPECTACOL DE POE
ZIE ȘI MUZICĂ — ora 20; Tea
trul de Comedie: CROITORII 
CEI MARI DIN VALAHIA — ora 
20; Teatrul Mic : APE ȘI o- 
GLINZI — ora 19,30; Teatrul Glu- 
lești : FREDDY — ora 19,30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
BIMBIRICĂ — ora 19,30; (Cal. Vic
toriei) : VOX BOEMA — ora 19,30; 
(Ia Sala Palatului) : ȘI FETELE 
JOACA FOTBAL — ora 19,30;

rj'<
S1MBÄTÄ, 29 IANUARIE 1972

16,30 Emisiune în limba germa
nă. 18,15 Ritm, tinerețe, dans. 19,00 
Efigii lirice. Versuri inedite în 
lectura autorilor Vlrgil Teodores- 
cu, Nicolae Tăutu, Nicolae Ioana. 
19.15 Publicitate. 19,20 1001 de seri: 
Băiețelul de pe afiș. Cum a fost 
lipit un afiș peste... băiețaș. 19.30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Săotă- 
mîna internațională. 20,15 Tele- 
enciclopedia. 21,00 Film serial 
„Invadatorii“ (XI). 21.50 Tele-di- 
vertlsment. Dicționar mnzlcal-dis- 
tractiv — litera S. 22,50 Telejurna
lul de noapte. Sport, 23,00 Seară 
de romanțe — cu Arta Florescu, 
Lucia Țibuleac și Dan Iordăches- 
cu. Conducerea muzicală Ionel 
Budlșteanu.

DUMINICA, 30 IANUARIE 1972

muzica.
Eml- 
14.00 
18,00 
Pla-

PROGRAMUL I
8,15 Gimnastică pentru toți. 8,30 

Cravatele roșii. 10,00 Viața satu
lui. 11,10 Să înțelegem
12 00 De strajă patriei. 12.30 
siune 
Sport. 
Film : 
neta | 
viață 
19,20 
Telejurnal. 20.00 Reportajul săptă- 
mînii. Bijutierii. Realizator Nico
lae Holban ; imaginea Mihai Ro- 
mascu. 20,20 Retrospectivă : Walt 
Disney. 21,20 Spectacol de divertis
ment : Muzică și umor. 22,40 Tele
jurnal. Sport.

în limba maghiară.
16.00 Postmerldlan. 

serial pentru tineret : 
giganților. 18,50 Cîntece de 

nouă. 19,45 Publicitate.
1001 de seri. Indienii. 19,30

PROGRAMUL II
20,00 Reîntîlnire cu persoane în

drăgite de copii. Lolek și Bolek. 
20,30 Opera în concert Forța des
tinului. 21.40 Buletin de știri 21,45 
Săptămîna culturală bucureșteană. 
22,00 Noutăți științifice șl tehnice 
din lumea întreagă. 22,10 Film se
rial : Invadatorii (X) — reluare.
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CINE SE

ÎNSCRIE

LA CUVINT

Nouă opinii culese de la Combi

natul siderurgic Reșița, in cadrul 

anchetei noastre, abordează un EDUCAȚIA
singur subiect :

PETRU SFERCOCIA

RUSALIN TOLTIȘ

TUDOR LOPATIȚA

AUREL LAȚCU

PRIN MUNCĂ,
PENTRU MUNCA

Ce și cit poate face
organizația

Secția noastră de reparații 
siderurgice este alcătuită 
în cea mai mare parte din 

tineri. Rezultatele secției expri
mă în esență nivelul la care se 
desfășoară activitatea tinerilor. 
Greutățile, neîmplinirile ivite 
în rezultatele secției trădează 
în mod evident și slăbiciunile 
din munca tineretului. Pornind 
de la această relație directă, 
precis determinată, noi înțele
gem că a milita pe frontul edu
cației prin muncă și pentru 
muncă înseamnă același lucru 
cu a-i determina pe tineri să 
participe, pe măsura forțelor

lor, la realizarea planului, să 
se achite la cel mai înalt nivel 
de exigență de sarcinile ce le 
revin la locul de producție. 
In sprijinul afirmației mele pot 
fi trecute unele sub altele 
destule acțiuni, mai reduse sau 
de mai mare întindere, desfă
șurate în ultima perioadă și 
cred că orice secretar U.T.C., 
indiferent de domeniul său de 
activitate, ar putea face același 
lucru. Problema este ce și cit 
poate face organizația U.T.C. 
în această direcție? Cum pot 
fi dozate forțele sale, limitate 
totuși de bugetul de timp limi

tat și el al membrilor comite
tului U.T.C., al uteciștilor din 
secție ? După părerea mea a- 
ceastă situație, realistă, depar
te de a fi un stîlp la adăpostul 
căruia să se reducă de la o pe
rioadă la alta munca educati
vă a organizației U.T.C., obli
gă la intensificarea eforturilor, 
la dozarea mai cu pricepere a 
activității de organizare pro- 
priu-zisă. Secretul constă, cred 
eu, în capacitatea de a discer
ne mai bine reperele muncii 
concrete desfășurate într-o anu
mită perioadă de timp.

Se poartă insistent discuții în 
ultima vreme pe marginea con
cursurilor profesionale pențru 
tineret. N-aș dori să insist a- 
supra acestui lucru. Vreau să 
subliniez numai că ne-am nu

mărat printre cei care au or
ganizat astfel de concursuri pe 
diferite meserii și putem apre
cia, la nivelul secției noastre 
cel puțin deosebita lor utilitate. 
Oferindu-le tinerilor o biblio
grafie, organizîndu-le deci și 
studiul de specialitate ei s-a. 
pregătit mai temeinic din punct 
de vedere teoretic. Angajat 
fiind în concurs, fiecare a cău
tat să scoată piesa de cea mai 
bună calitate, s-o facă și repede 
și bine, aducîndu-și direct con
tribuția, mai mare decît în con
dițiile obișnuite, la realizarea 
planului de producție.

RUSALIN TOLTIȘ 
lăcătuș 

secretarul comitetului U.T.C. 
al secției reparații siderurgice

PAVEL J1VANOVICI

Navetiștii? De ce n-am 
încerca și astfel?

A ți face datoria,
și nu numai

Iată o expresie pe care o 
auzim aproape zi de zi, 
fie ca îndemn din partea 

unora, fie ca angajament din 
partea altora. Cînd poți spu
ne însă, concluziv, „mi-am 
făcut datoria" ? Cred că în 
legătură cu această chestiune 
lucrurile se pun la fel și 
în cazul tinerilor, al uteciștilor 
și al nostru, al celor din orga
nele de conducere U.T.C. Evi- 
tînd pericolul de a face teorie 
inutilă sau de a spune lucruri 
știute cu aerul de noutate, vreau 
să rețin atenția asupra diferen
țelor pe care o seamă de tineri

le introduc deliberat în sensul 
expresiei amintite. Pentru unii 
este de ajuns că au venit la ser
viciu, mai exact, că au trecut la 
ora stabilită pragul secției. 
Alții, nemulțumiți cu atît, își 
stabilesc criteriul în altă parte, 
își „fac datoria" în măsura în 
care au răspuns conștiincios la 
ce Ii s-a cerut. Dar mai de
parte 1 Or, tocmai cu atît, nu
mai cu atît, nu mi se pare că 
trebuie să fim de acord, tntr-un 
colectiv de muncă se nasc, se 
frămîntă probleme care depă
șesc nivelul obișnuitului. De la 
o zi la alta, celor existente li

se adaugă altele noi. Cum 
reacționează tinerii ? Cum îi fa
cem noi, organizația U.T.C., să 
le recepționeze ?

Urmărind să dăm un răspuns 
onorabil acestor întrebări mai 
mult decît firești, am căutat ca 
din capul locului programul de 
activități să exprime prin con
figurația sa rezolvarea acestor 
cerințe, începînd cum era nor
mal, prin acțiuni de cunoaștere 
aprofundată de către toți ute- 
ciștii secției a planului, a obiec
tivelor importante trasate co
lectivului în perioada respecti
vă. Furnalul nu este însă un 
strung. După un sfert de oră, 
după o oră, la strung poți ve
dea deja ce ai făcut. Cu cit 
te miști mai repede cu atît poți 
reduce și timpul de lucru. 
Ce s-ar întîmpla dacă fur- 
tialiștii n-ar face decît să se a- 
chite de datoria de a turna în

furnal cocs cu nemiluita, fără 
efortul de a-1 economisi la 
maximum ? Cocsul e scump. De 
aceea grija pentru drămuirea lui 
începe sus, la încărcare, la 
elaborare. Am dezbătut în mai 
multe rîndurl aceste probleme, 
referitoare la gospodărirea ma
teriilor prime. In adunările ge
nerale ale organizației sînt in
formați tinerii cu rezultatele ob
ținute de la o etapă la alta. La 
gazeta de perete sînt afișate as
pecte din preocuparea colecti
vului secției. Și aceasta nu nu
mai într-o zi, într-o săptămînâ. 
Cred, deci, că a-ți face datoria 
presupune și cunoașterea pro
blemelor care frămîntă întregul 
colectiv, în imediată actualitate 
ca și în perspectivă.

TUDOR LOPATIȚA 
furnalist

Procesul începe cu primii

pași în uzină

Cred că nu voi fi rău în
țeles atunci cînd spun că 
de regulă dacă organiza

ția noastră U. T. C. a fost 
nevoită să intervină mai des 
și mai prompt în legătură 
cu participarea Ia muncă a ti- 
nerilor „aceasta s-a întîmplat în 
mod special în cazul noilor ab
solvenți ai școlii profesionale. 
Intenția mea este de a reține 
atenția asupra necesității ca în

mod constant, cu priceperea și 
insistența de care a dat și tre
buie să dea dovadă, în afara a- 
celui călduros „bun venit 1“, 
rostit Ia început, organizația 
să-și includă în programele sale 
de activitate pregătirea pentru 
muncă a celor mai tineri mun
citori însoțindu-i cu seriozitate 
și consecvență pe distanța urmă
toarelor luni, mai ales a prime
lor luni de activitate productivă.

Acești băieți — în cazul nostru, 
numai băieți — se pregătesc în 
anii de școală profesională prin 
muncă, în ateliere, mai tîrziu 
chiar în uzină, pentru munca de 
după obținerea atestatului de 
calificare. După absolvire însă 
parcă sosesc din altă lume. Și 
eu nu m-aș referi în primul rînd 
la indisciplina, oricum previzi
bilă și relativ ușor de îndreptat 
într-un timp nu prea îndelungat. 
Am în vedere, îndeosebi, aspec
tele legate de randamentul în 
producție pe seama pregătirii 
propriu-zise în meserie. Dar nu 
pentru că nivelul de cunoștințe 
dobîndite în ucenicie ar fi deri
zoriu, școala profesională ofe
rind prin structura sa actuală 
o bună bază teoretică — mai

ales — și chiar practică. Demn 
de reținut este, cred eu, 
că nimeni altul nu poate inter
veni mai direct și mai puțin... 
birocratic decît organizația 
U.T.C. Am avut și noi aseme
nea situații șf a trebuit să inter
venim mai ales în cazul absol
venților proveniți din alte cen
tre profesionale. S-a stat de 
vorbă cu tinerii respectivi, am 
organizat întîlniri lucrative cu 
ei, au fost invitați s-o facă și 
muncitorii mai în vîrstă. „Aco
modarea“ a căpătat astfel forma 
unei intrări în ritm dorită și de 
o parte și de alta, cu urmări 
dintre cele mai bune pentru 
producție.

AUREL LAȚCU
oțelar

0 categorie de uteciști cu 
care, greu organizația reu
șește să stabilească re

lațiile bilaterale firești — 
de la utecist la organiza
ție și invers. Poate că vina ar 
trebui împărțită pe din două 
Cert însă că eforturilor noastre 
de a asigura cuprinderea nave
tiștilor la acțiunile organizate, 
pe de o parte, de a simți activ 
prezența lor în diferitele pro
bleme care ne frămîntă, pe de 
altă parte, li se opun destul de 
numeroase piedici și nu întot
deauna neînsemnate. Ne-am în
trebat și ne întrebăm: cum să 
facem ca uteciștii-navetiști_ să
nu rămînă în afara organizației, 
să nu-și rezume prezența doar 
la plata cotizației, să participe 
doar — cu mare greutate — 1« 
adunările generale U.T.C. Am 
regăsit întrebarea și în chestio
narul întocmit de ziar în cadrul 
rubricii „Cine se înscrie la cu- 
vînt?“ și nu mă îndoiesc că ex
plicația trebuie căutată tocmai 
în dificultatea de a găsi un răs
puns.

Eu mă gîndesc că ar merita 
să încercăm un lucru. Măcar 
pentru navetiștii ce călătoresc 
pe distanțe mari în raport cu 
uzina, consider oportună luarea 
lor în-evidența organizațiilor 
U.T.C. din localitatea de domi
ciliu, ei urmînd astfel să se în
scrie prin întreaga lor activita
te în preocupările acestora. Ar
gumentul principal al sugestiei 
mele îl constituie realitatea că 
aproape întreg timpul disponibil

din afara producției, exceptind 
vremea necesară deplasării, a- 
cești oameni și-l petreo acasă, 
în cele mai multe din cazuri în 
comună. în fond, de ce n-am 
ține seama de realitatea situa
ției ? O dată cu activitatea tutu
ror uteciștilor s-ar înfăptui prin 
acest transfer și un deziderat 
la fel de important — întărirea, 
organizațiilor U.T.C. din med'ul 
sătesc, extinderea paletei lor a? 
preocupări, intensificarea acțiu
nilor politice, cultural-educati
ve, distractive pentru tinemț. 
Participînd la viața organizației 
U.T.C. din comună tinerii se vor 
lega astfel în mai mare măsu
ră de preocupările, de viața și 
problematica celor în mijlocul 
cărora trăiesc, avînd totodată 
posibilitatea de a participa în 
mod direct la viața satului. Ei 
nu vor mai considera că alții 
trebuie să se ocupe pentru a le 
crea condițiile de care au ne
voie, le vom putea pretinde o 
atitudine angajată în această di
recție. Se va pune pe bună drep
tate întrebarea : bine, bine, dar 
cum și în ce fel mai putem a- 
tunci să operăm pentru a corija 
abaterile tinerilor în producție? 
O legătură strînsă și permanen
tă între organizația U.T.C. din 
localitatea respectivă și noi, or
ganizația uzinală, e de natură 
să soluționeze aceste probleme.

MATEI SCHINTEIE 
secretarul comitetului U.T.C., 

secția oțelărie

lin argument cu greutate:
exemplul personal

ION VIȘAN ION BELCEA AUREL MICLAU

Trebuie să dai înainte 
de a cere

Inchipuiți-vâ că un tînăr 
specialist sosește într-o 
secție a uzinei, la oțelă- 

rie de exemplu, la oțelăria 
combinatului siderurgic reși- 
țean. Primul său contact cu 
producția înseamnă de fapt 
contactul cu oamenii din jur, cu 
tinerii în mijlocul cărora va lu
cra, implicit cu uteciștii, cu or
ganizația lor. Este foarte impor
tant după părerea mea, ca fu
ziunea tînăr-organizație să se 
producă încă din acest punct, pe 
coordonatele esențiale determi
nate pentru momentul respectiv, 
în mod paradoxal, se uită că și 
inginerul este tot un proaspăt 
candidat la porțile producției și 
că prima obligație a uteciștilor 
între care va lucra de acum în
colo este de a-1 atrage, de a-1 
ajuta să depășească problemele 
legate de debutul său profesio
nal. Altfel, neglijat seu poate 
chiar ignorat, tînărul rămîne în 
afara ariei de existență a orga
nizației, cu rețineri de partea 
sa în privința apartenenței la 
viața internă, la preocupările de 
fiecare zi ale uteciștilor. Pe 
mine unul, organizația U.T.C. 
m-a atras foarte repede și prin 
interesul lor, al tinerilor, pen
tru mine, am fost obligat să 
ofer la rindu-mi.

In mod necesar, utecistul-spe- 
cialist trebuie să se înhame cit

mai serios la schimbul de idei, 
să comunice din cunoștințele lui 
celorlalți, să promoveze fără în
cetare sugestii utile oamenilor, 
utile producției. Te poticnești 
uneori chiar tu în exercitarea 
atribuțiilor repartizate. Așa însă 
ți-e mai lesne să depășești 
momentele de criză. La noi am 
organizat cu toți muncitorii ti
neri dezbateri pe teme luate din 
realitatea imediată, am desfășu
rat scheme pe care am discutat 
funcționarea mașinilor și utila
jelor, am procedat la recapitu
larea tehnologiilor. întîlnirile 
dintre ingineri și tineri relativ 
la calitatea producției au repre
zentat mereu puncte de atrac
ție în activitățile organizate pe 
linie de U.T.C. Noi, specialiștii, 
am avut sarcina de a pune la 
punct concursurile profesionale, 
cu mare priză la tineri.

Organizația U.T.C. poate să 
ceară tinerilor specialiști, ca 
uteciști, o participare cit mai 
susținută la acțiunile sale, din 
faza de elaborare pînă la cea de 
organizare propriu-zisă. în afară 
de aceasta, însă, tot atît de ne
cesar este să le ofere, pe măsu
ra posibilităților, activități ast
fel croite încît să răspundă ne
voilor, aspirației acestor..

ION VIȘAN 
inginer, secția oțelărie

Antidotul indisciplinei : 

acțiunile preventive
Prin muncă înseamnă 

din interiorul ei

Vreau să mă opresc asupra 
unui aspect legat di
rect de eficiența mun

cii desfășurate la nivelul or
ganizației, în cadrul secțiilor 
de producție : dimensionarea 
realistă a acțiunilor pe care 
ni le trecem în programele 
de activități. Trebuie să fim de 
acord că un rol decisiv în suc
cesul acestor activități îl are 
felul cum ne mobilizăm în pri
mul rînd noi, cei din organele 
alese să conducem activitatea 
organizației. Probleme sînt mul
te, ele țin și de disciplină, și de 
pregătire, și de mobilizare la 
muncă, cer și timp, cer și com
petență, deci alt timp pentru a 
te pregăti la rîndu-ți. Cind să 
le facă pe toate secretarul sau 
locțiitorul, și la urma urmei de 
ce numai ei ? Colaborarea între 
membrii comitetului, efortul de 
a rezolva totul operativ și efica
ce reprezintă, după părerea mea, 
o primă condiție ca educația 
pentru muncă să părăsească 
coperțile dosarelor devenind 
realitate, cu obligația însă ca 
în continuare să fie antrenați 
la treabă toți uteciștii organi
zației respective. Noi ne-am 
propus de exemplu să elabo
răm șarje ale tineretului, prin
tr-o astfel de muncă exact cîn- 
tărită să putem determina o ac

tivitate cu randament superior 
în schimburile obișnuite de 
producție. O îmbinare, după 
părerea mea, a celor două la
turi inseparabile ale educației 
încredințată nouă, prin muncă, 
pentru muncă. Am făcut la 
„elaborare“, vrem să le extin
dem și în secțiile de „pregăti
re" și „turnare“. Scopul — să 
întărim răspunderea tinerilor 
pentru operațiile încredințate, 
să le dezvoltăm dorința de a 
lucra mai bine. Am considerat 
că cel mai bun exemplu l-am 
putea da tocmai noi, membrii 
organelor alese. Eu unul m-am 
oferit să conduc aceste schim
buri de onoare. Un exemplu 
care dovedește că nu trebuie 
să cauți cu luminarea pîrghiile 
pe care să apeși cînd e vorba 
de a face ceva concret in spri
jinul educației muncitorești a 
tinerilor, și nu e nevoie să aș
tepți din altă parte soluții. Ele 
sînt aici, lîngă noi. Să știm 
numai a le folosi cu pricepere.

PAVEL JIVANOVICI 
oțelar 

secretarul organizației U.T.C. 
din schimbul I

Orice s-ar spune, indisci
plina rămîne un dome
niu în care oricît de 

mult am face, totdeauna va 
trebui să ne punem proble
ma cum să procedăm în conti
nuare pentru a consolida dis
ciplina la locul de muncă. Nu 
am în vedere cînd spun acest 
lucru cîtuși de puțin disciplina 
impusă, transmisă și rezolvată 
pe cale administrativă. Mă re
fer, bineînțeles la disciplina so
cialistă a muncii, în toată 
complexitatea ei, detașată de 
viziunea simplistă a absențe
lor nemotivate, care au impor
tanța lor desigur, dar care nu 
exprimă tot ceea ce e necesar 
să înțelegem prin aceasta.

Spuneam că oricînd este loc 
pentru mai bine și mă gîndeam 
că stă în putința organizației 
U.T.C. să asigure la tineri, prin 
mijloacele sale, prin metode 
operative și eficiente o atitudi
ne general favorabilă întăririi 
disciplinei. Nu în primul rînd, 
sau în orice caz nu numai prin 
discutarea situațiilor ivite, ci 
mai ales prin prevenirea unor 
asemenea situații. Cum, s-ar 
putea spune, de vreme ce nu 
cunosc numele celor care pot să 
ignore disciplina, cui aș putea 
să mă adresez ? Cui ? Tuturor, 
bineînțeles, tuturor tinerilor,

tuturor uteciștilor, antrenîn- 
du-i la acțiunile cu caracter 
profilactic, făcîndu-i să înțe
leagă consecințele actului pe 
care, oricare dintre ei l-ar co
mite, urmările ar fi aceleași. 
Să priceapă cit se poate de 
exact rolul și locul lui în pro
ducția întreprinderii. Aș re
curge Ia exemplul unui tînăr a 
cărui misiune este aceea de a 
dirija fierul vechi spre oțelărie. 
De el depinde în mod practic 
ritmicitatea cuptoarelor, pro
ducția și productivitatea aces
tora. Ce s-ar întîmpla dacă am 
aștepta să-și neglijeze a- 
tribuțiile, foarte precis, mili
metric delimitate, și abia după 
aceea să-i explicăm despre ce 
este vorba ? Sau, referi ndu-ne 
la acei tineri care au în mînă 
responsabilitatea alimentării 
combinatului cu energie elec
trică. Cind să intervenim dacă 
nu înainte de a fi „reușit“ să 
dea peste cap munca a sute de 
oameni, punîndu-le poate în 
pericol viața printr-o simplă 
mișcare fără răspundere ?

ION BELCEA 
maistru 

secretarul comitetului U.T.C. 
al secției termotehnică

In perioada care urmea
ză și noi reșițenii și 
celelalte organizații U.T.C. 

din țară sînt preocupate să 
raporteze în anul semicen
tenarului organizației de ti
neret din țara noastră, reali
zări cît mai însemnate pe șan
tierele muncii voluntar-patrio- 
tice. Cum însă aceste rezultate 
nu vin de la sine, ci se leagă 
nemijlocit de organizarea supe
rioară a lucrului, mi-aș îngădui 
în cele ce urmează să sugerez 
cîteva date în acest domeniu. 
Mie personal mi se pare că încă 
de la începutul anului e nevoie 
de o planificare cît mai exactă 
a obiectivelor prevăzute a se în
făptui, repartizînd foarte precis, 
pe organizații, pe număr de ti
neri, volumul de lucrări ce ne 
revin. Procedînd așa va exista 
posibilitatea de a încărca rațio
nal organizațiile de bază cu sar
cini ce provin din planul de ac
tivități județean, municipal, oră
șenesc etc. și totodată ne este 
permisă și nouă eșalonarea în 
timp a forțelor de care dispu
nem, preîntimpinînd șocurile da; 
torate muncii în asalt, solicitării 
în pripă, programării de Ia o 
zi la alta. Cît privește obiecti
vele de lucru propriu-zise, mi. 
s-ar părea normal ca ele să fie 
pe cît posibil încredințate unui

anume colectiv de uteciști pen
tru a le executa. Sînt convins că 
și forța de mobilizare a tinerilor 
este alta cînd îi convoci pe șan
tierul viitoarei piețe din centru] 
Reșiței de exemplu, ansamblu 
arhitectonic care va rămîne 
peste ani cu amintirea eforturi
lor tineretului și altfel cînd îi 
obligi să se calce pe picioare la 
curățarea gunoaielor de pe mar
ginea șanțurilor, duse acolo de 
oameni negospodari.

Ar mai fi de luat în discuție 
o veche propunere făcută și de 
noi și de alți tineri din diferite 
organizații U.T.C. In brigăzile de 
muncă patriotică își dau întîl- 
nire uteciști de diferite profesii, 
cu experiență îndelungată în 
meseria lor. Nu este păcat oare, 
ca ei să fie lăsați să presteze 
muncă necalificată la săpături 
sau transport de materiale cînd 
prezența acestora pe șantier ar 
putea mult mai rațional folo
sită ? Bănuiți desigur, că am în 
vedere studierea posibilității de 
a-i utiliza, acolo unde este ne
voie de mînă de lucru califi
cată, în meseria de bază. Foloa
sele ar fi, sînt convins, deose
bite.

AUREL MICLAU 
secretar al comitetului U.T.C. 
întreprinderea de construcții 

și montaje metalurgice

Pornind de la realitățile 
locului de muncă

Ca în orice colectivitate, a- 
vem printre noi numeroși 
tineri cu care împărțim zi 

și noapte treburile ce le avem 
de rezolvat, bucuriile rezultate
lor bune, nemulțumirile de care 
nu sîntem scutiți uneori. Unii 
dintre ei băieți buni, alții mai 
puțin buni. Unii strălucitori prin 
voința lor de a se remarca în 
producție, de a se detașa pe 
frontul muncii în tot ce are mai 
frumos, alții, fie începători fie 
chiar mai vechi în meserie, re- 
zumîndu-se doar să execute fi
zic ceea ce primesc de făcut. 
Discutînd despre ce și cît pu
tem face pe linia educării tine
retului pentru muncă, ce putem 
face noi toți, mai în vîrstă sau 
mai tineri, conducători sau nu, 
cred că trebuie să pornim de 
aici, de la această realitate, de 
la existența unor diferențieri în 
pregătirea, în comportarea, în 
rezultatele celor tineri. Este 
știut doar că într-un fel se lu
crează cu unii, cu cei receptivi, 
altfel cu ceilalți, în cazul tine
rilor încă neadaptați exigențe
lor la locul de muncă, a celor 
ce ne fac greutăți avînd datorii 
mult mai mari.

La întrebarea ce și cît poate 
face organizația U.T.C. în aceas
tă direcție, eu aș răspunde că 
poate face foarte mult. Trebuie

să facă foarte mult. Să se în
scrie ca principal factor în dis
ciplinarea tineretului, în ordo
narea lui pe durata procesului 
de producție, ca și dincolo de 
cele opt ore de program. Să-I 
pună să învețe, cît poate, să în
vețe mai ales singur. Să-i for
meze convingerea de a vrea să 
facă mai mult

Eu cred că dacă cineva își 
propune să fie convingător cînd 
se ocupă de educația muncito
rească a tinerilor, va trebui în
ceput prin a-i ajuta să cunoas
că foarte bine meseria, cerințele 
pe care le presupune. Nu poți 
avea pretenția de la un om să 
dea tot ce e în stare, să mun
cească cu dăruire, cu pasiune, 
atîta timp cît nu l-ai pregătit 
îndeajuns pentru aceasta. După 
părerea mea ar fi și un act de 
nesinceritate. Au trecut atîția 
tineri prin mîna mea și îmi dau 
seama că succesul operației di
ficile de a-1 face să cunoască și 
să-i placă meseria stă în capa
citatea celor ce se ocupă de e- 
ducația lui de a-i fi aproape. De 
a-1 determina să muncească nu 
din obligație, ci din convingere

PETRU SFERCOCIA 
prim-maistru furnalist

Erou al Muncii Socialiste

I
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Budu Emilian, str. Bă
răgan nr. 4, Constanța : 
„Sînt un tînăr în vîrstă 
de 19 ani. Lucrez ca labo
rant chimist și sînt origi
nar din Călărași. Vă scriu 
și eu o poveste. M-am 
născut la 18 octombrie 
1952 în comuna Dragali- 
na, jud. Ialomița. Părinții 
mei, Maria și Ion Budu, 
s-au despărțit din motive 
pe care nu le cunosc prea 
bine atunci cînd eu aveam 
trei ani, iar sora mai mică 
un an. In urma lor am ră
mas doi copii. Sora mea a 
fost înfiată de o familie 
de oameni săraci. Eu am 
fost dat tot de tata la 
mama dînsului, la bunica. 
La doi ani după aceea 
tata s-a recăsătorit cu o 
altă femeie (Budu Floren
tina) care avea o fată mai 
mare cu un an ca mine.

faptul că am plecat de 
acasă. In tot timpul școlii 
am fost de cîteva ori pe 
la ei pentru că îmi pro
miteau mereu că se va 
sfîrși cu aceste situații ne
plăcute. Dar acestea se 
iveau iar, pentru că la 
brutalitatea „mamei" se 
mai adăuga și pasivitatea 
tatălui. In vara anului 
1970 am căutat-o pe ma
ma mea adevărată, crezînd 
că este ceva firesc, ceva 
uman. Dar acea vară a 
fost mai dureroasă ca ori
care alta. După lungi cău
tări, am găsit-o în orașul 
Oltenița. După cincispre
zece ani de despărțire, 
după zile de căutare, în 
care i.„ 
dorm și 
după multe insistențe la 
organele în drept, cînd am 
găsit-o, mama mi-a spus-

nu aveam unde să 
ce să mănînc,

neri care nu știu să-și 
prețuiască părinții".

★

„Îmi cer scuze pentru 
faptul că scrisoarea mea 
vă poate răpi un timp pre
țios, dar cred că aceasta 
nu va fi în zadar.

Eu sînt un băiat de 19 
ani (împliniți acum cîteva 
zile), blond, înalt, dar nu 
asta interesează. Datorită 
„grijii“ părinților mei, am 
avut o copilărie cum nu 
au avut alți copii. Să vă 
dau cîteva exemple : cînd 
am intrat în clasa a 5-a, la 
Școala 99 din București, 
părinții mei, foarte ambi
țioși în privința mea, au 
vorbit cu cineva care avea 
multă trecere în fața di
recției, astfel că, la cît 
știam, se adăugau cîteva 
puncte (1, 2 sau chiar 3), 
astfel că am fost printre

o chema Corina. Ea stă
tea în aceeași bancă cu 
mine, eu învățam diminea
ța, iar ea după-amiaza. 
Am cunoscut și pe colega 
ei de bancă, o chema Doi
na, și cred că am iubit-o 
cu adevărat. Neavînd timp 
să ne întîlnim, fiind ocu- 
vați mereu cu învățătura, 
care și mie îmi solicita tot 
timpul disponibil, am ho- 
tărît să ne scriem bilele pe 
care să le lăsăm în bancă. 
Eu știind părerea părinți
lor despre relațiile cu per
soanele de sex opus, în 
special, am căutat să mă 
feresc de ei. Biletele pe 
care le primeam nu mă 
înduram să le arunc, le 
strîngeam, însă le țineam 
intr-un loc ascuns. Intr-o 
zi, mama a găsit aceste 
bilete, și a urmat ceea ce 
știam că va urma. Bineîn-

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ
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De la OM la OM
de ION BÂIEȘU

Intre timp a mai apărut 
un frate. Am fost adus și 
eu în Călărași, pentru că 
de acolo era noua mea 
mamă. Aici am început 
adevăratele zile negre. 
Pentru că nu eram copilul 
dînșii. pentru că nu avea 
acel suflet de mamă pe 
care trebuia să-l simt și eu 
ca toți ceilalți copii, eram 
pedepsit groaznic. Pri
meam bătăi care îmi lăsau 
urme pe corp și suflet, 
urme cu care îmi era ru
șine să merg la școală, cu 
toate că colegii și profeso
rii mei cunoșteau situația 
mea de acasă. Induram 
totuși pentru că speram 
că va veni un timp fericit, 
în casa acestor oameni 
eram pur și simplu o slu
gă, un valet al casei. In 
fiecare zi trebuia să fac 
tot felul de treburi și apoi 
în timp de o oră sau două 
să-mi pregătesc temele 
pentru școală. Am termi
nat clasa a VlII-a. Am 
dat examen la liceul mili
tar din Breaza, dar din 
diferite motive întemeiate 
nu am reușit. Din acel 
moment situația mea avea 
să devină și mai compli
cată. M-am întors atunci 
în casa unde aveam să 
îndur iar capriciile lor 
(dacă le pot spune așa) 
pînă cînd nu am mai pu
tut suporta și am plecat 
de acasă în ziua de 11 au
gust (sîmbătă) 1961 în o- 
rașul Constanța, acolo 
unde nu cunoșteam pe 
nimeni. Eram conștient de 
faptul că voi întîmpina 
greutăți mai mari, dar 
eram fericit să plec din 
mijlocul lor. Aveam doar 
14 ani și trebuia să merg 
la servici, să mă pregătesc 
pentru examen la școala 
pe care am absolvit-o în 
orașul Suceava, să mă 
gospodăresc singur. Aveam 
ambiția să nu mă mai în
torc de unde am plecat, 
cu toate că erau zile cînd 
nu aveam unde să dorm. 
Cu toate acestea am reu
șit la școală și atunci a 
fost prima zi fericită a 
mea. In acel timp, părin
ții nu au vrut să știe de 
mine, cu toate că i-am 
anunțat și le-am spus și 
lor marea bucurie a mea. 
Cît de greu am putut 
pleca la școală atunci cînd 
banii pe care-i aveam e- 
rau puțini și mie îmi tre
buiau destule lucruri. In 
trei ani de zile 
primit la 
de lei și scrisori 
care mă amenințau pentru

am
școală 650 

în

să plec pentru că îi creez 
dificultăți. Și dînsa era 
recăsătorită și avea un co
pil. Am plecat dar atunci 
am avut un moment de 
halucinație, de demorali
zare pentru că în acea iar
nă a aceluiași an o cunos
cusem și pe sora mea din 
orașul Slobozia, tot după 
15 ani și tot după lungi 
căutări, dar părinții 
adoptivi îi interziceau 
ce 
terminat școala. Eram 
nou fericit pentru că 
făcusem singur un viitor. 
M-am dus din nou in 
Călărași, crezînd că părin
ții mei vor fi acum mul
țumiți, dar iarăși au în
ceput discuțiile. De data 
aceasta pentru un motiv 
cit se poate de stupid. Am 
fost prieten cu o fată din 
orașul Luneni. Am 
prieteni timp de 5 ani, 
apoi ne-am despărțit din 
motive puerile, copilărești. 
Pentru această despărțire 
au început din nou discu
țiile, certurile, rudele din 
partea tatălui m-au părăsit 
și ele, mă simt acum ca un 
punct mic într-un univers 
atît de mare. Toată lumea 
din jur îmi pare rea și de 
aceea tot timpul stau re
tras cu toate că sînt con
știent de faptul că există și 
oameni cu suflet bun.

Amintirile, singurătatea 
mi-au provocat o astenie 
nervoasă, poate prea tim
purie dar firească, cred, pe 
care însă nu mi-o crede 
nimeni. Poate nu este un 
lucru firesc, dar simt ne
voia unei „mîini" care să 
mă scoată din această 
„groapă“ în care mă afund 
mereu, dar nu o găsesc. Aș 
vrea să scriu o carte des
pre acest trecut și, dacă 
nu sînt prea optimist, cred 
că am să reușesc. O carte 
în care să scriu despie 
mine, despre acești pă
rinți cărora nu știu cu ce 
le-am greșit. Sînt multe 
cazurile în care văd pă
rinți ai unor tineri fără 
cupație plîngîndu-se, în- 
cercînd să facă ceva. Co
piii lor greșesc, dar ei 
plîng pentru că, oricum ar 
fi acești tineri, ei sînt co
piii lor. Aș vrea să primesc 
scrisori de la tineri din 
toată țara, să primesc sfa
turi de la ei, să pot crede 
că nu sînt singur.

In încheiere, aș dori 
dacă îmi pot permite, ca 
aceste rînduri să fie o mo
destă lecție pentru acei 
părinți indiferenți față de 
copiii lor și pentru acei ti-

^OttOi II • /«i—< w wv» 
legătură cu mine.

ei 
ori- 
Am 
din 
îmi

fost

elevii fruntași. In același 
timp, acasă mă puneau să 
învăț tot timpul, sub devi
za „cine se gîndește la în
vățătură nu aie voie să 
aibă timp liber“. Eu mă 
gîndeam la învățătură, ni
mic de zis, dar mă gîn
deam și la faptul că toți 
colegii mei se distrau și 
învățau foarte bine, fără 
ca una să fie afectată de 
cealaltă. Acest fapt a fă
cut ca gîndurile mele să se 
îndepărteze treptat 
pe alte căi. Vă între
bați, desigur, ce a ur
mat. Nu ieșeam din 
casă decît rar și numai în
soțit de părinți; în conti
nuare, învățătul constituia 
ocupația ce-mi 
timpul, dar dacă în clasa a
6- a eram al doilea, într-a
7- a eram între primii 5. 
iar într-a 8-a între primii 
10! In vara anului 1968, 
am dat examen la Liceul 
„Gh. Șincai“ și om intrat 
(cred că de astă dată fără 
relații) cu media 8. A ur
mat clasa a 9-a, pe care 
am terminat-o în aceleași 
condiții ca ți școala ele
mentară. A urmat apoi 
clasa a 10-a tot la Șincai, 
clasă pe care am absolvi
t-o abia toamna, avînd c<>- 
rigență la fizică. In clasa 
a 10-a am cunoscut la 
școală o fată, la care poate 
că am ținut puțin. Am în
cercat să le spun părinți
lor că am și eu o prietenă. 
Dar mai bine tăceam, căci 
a urmat un lung monolog 
al mamei, urmat de unul 
la fel de lung al tatălui, 
prin care mi se interzicea 
sub orice motiv să vorbesc 
cu o fată. Atunci am în
cercat să-i păstrez priete
nia fără știrea părinților. 
Dar părinții m-au surprins 
odată vorbind cu ea și, la 
sfîrșitul clasei a 10-a, 
m-au mutat la Liceul 
„I. Creangă" ca să nu 
mai am contact cu „fata 
aia care îți ia mințile“. 
Astfel s-a terminat cu pri
ma mea prietenie. Cred că 
observați, nu spun „prima 
prietenie cu o fată", ci 
pur și simplu „prima prie
tenie". De ce ? Pentru că 
aceiași părinți mi-au inter
zis să leg prietenie cu 
colegi sau vecini, sub mo
tiv că toți sînt „golani". 
Ca urmare, am trăit me
reu foarte retras de co
lectivul claselor din care 
făceam parte.

In clasa a Xl-a, la Liceul 
„Ion Creangă", am făcut 
cunoștință, datorită unui 
coleg, cu o elevă pe care

lua tot

țeles scandaluri care au 
durat mai mult decît pu
team îndura. Nu am mai 
putut învăța, cu școala 
mergea tot mai greu. Ma
ma s-a dus la școală cu 
biletele și a cerut directoa
rei liceului s-o cheme pe 
domnișoara în cauză la 
cancelarie și să o facă de 
rîs. Toate s-au întîmplat 
întocmai. După ce am că
pătat o astfel de faimă, 
părinții m-au retras de la 
școală înainte de sfîrșittil 
anului școlar, sub motiv că 
„fata aceea mi-a împuiat 
capul cu prostii" și că mai 
bine să pierd un an de 
școală decît să continui a 
vorbi cu ea. Și pe lista de 
sfîrșit de an stătea scris : 
„retras, considerat an de 
repetenție“. Din mai, cînd 
m-au retras de la școală, 
și pînă la 15 iulie am stat 
în casă, fără să vorbesc cu 
nimeni absolut. Nimeni 
nu-mi dădea telefon, ma
ma a interzis unui vecin, 
fost coleg, să vorbească cu 
mine, sub motiv că el este 
capul răutăților. Ca să scap 
de situația disperată în 
care eram, în iulie mi-am 
luat servici. De atunci lu
crez la o întreprindere po
ligrafică. Și nu pot spune 
că nu este bine. Urmez în 
același timp liceul teoretic

la seral, astfel că sînt din 
nou ocupat toată ziua. Și, 
ca întotdeauna, nu am voie 
să întîrzii nici cinci minu
te, căci am scandal. Vă- 
zîndu-mă trist, părinții 
mi-au cumpărat un aparat 
de radio, dar mi-au spus : 
„Ți-arn luat radio, acum să 
nu te mai aud că vrei dis
tracții". Nu știu dacă am 
fost vreodată la vreo ono
mastică, iar filmele pe 
care le-am văzut se pot 
număra pe degete. Nu pot 
spune că acasă îmi lipsește 
acum ceva. Părinții mi-au 
pus la dispoziție totul ca 
să pot învăța, să nu am 
greutăți. Dar intervine altă 
dilemă. Eu vreau ca atunci 
cînd 
la 
însă 
mia 
care 
titudini. Toate cele arătate 
au făcut din mine un bă
iat fără îndrăzneală, fără 
voință, ce nu se poate a- 
propia de nimeni, care se 
încadrează în colectivul în 
care lucrează doar prin 
disciplină. Dar mă simt 
extraordinar de singur. Nu 
am nici o prietenă, nici un 
prieten, nici un suflet cu 
care să împart bucuriile 
și durerile vieții. Am 
avut ocazia să vorbesc cu 
o fată, dar nu am știut 
cum să fac. Am fost invi
tat la banchetul dat cu 
ocazia aniversării între
prinderii, dar nu m-am 
dus ca să nu mă fac de 
rîs, nu știu să dansez sau 
să mă port cu o fată. Am 
ajuns în situația că zilele 
trecute o elevă și-a bătut 
joc de mine, punînd pur
tarea mea pe seama pros
tiei probabil, căci altfel nu 
se explică. Oare sînt nor
male toate aceste lucruri ? 
Unde am greșit ? Dar pă
rinții, pe lîngă calitățile de 
necontestat, nu au nici o 
vină ? Cum să mă port 
de acum înainte ? Să stau 
mai departe închis în casă, 
să fug de lume, să mă izo
lez în lumea mea perso
nală ? Căci desigur că po
ziția părinților mei, așa 
cum a rezistat, va mai re
zista. Oare la 19 ani nu 
am dreptul să am o prie
tenă ? Oare este o crimă 
să te plimbi cu o fată ? 
Oare părinții mei nu au 
fost tineri niciodată ? A- 
cestea sînt întrebările care 
m-au împins să vă scriu 
acest răvaș, care probabil 
nu va trece neobservat. Vă 
fac o propunere : publi
cați o listă de adrese ale 
tinerilor care vor să co
respondeze, lucru care vi. 
s-a mai propus. Pentru ti-< 
neri ca mine este o nece
sitate să putem corespon
da cu cineva, să legăm 
prietenii"

termin liceul să dau 
matematică, părinții 
susțin să urmez chi- 

industrială, pentru 
însă nu am deloc ap-

care mi-au atras atenția săpIată două scrisori triste, care mi-au atras atenția săp' 
tămîna aceasta. Sînt rîndurile unor oameni singuri, care 
din motive diferite, nu au cunoscut bucuriile pe care 1< 
oferă prietenia, cu tot ce are aceasta neasemuit în ea 
Nu discutăm acum împrejurările care i-au adus aic: 
(fiecare poveste are vinovății ei). Consider însă că ci
titorii noștri pot că creeze acestor tineri sentimentul că 
nu sînt singuri, că în jurul lor există o realitate bogatl 
și efervescentă pe care merită să o cunoască, să st 
bucure de ea. Acum sîntem convinși că rubrica noastră 
trebuie să ușureze legăturile dintre tineri, posibilitatea 
cunoașterii, a schimburilor de gînduri, impresii, vederi 
cărți etc. De săptămtna viitoare, deci, o adendă pentru 
amatorii de corespondență.
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• DUPĂ CUM informează 
corespondentul Agerpres la 
Cluj, Ludovic Roman, în a- 
ceastă localitate a fost dat în 
folosință spitalul de pediatrie 
nr. 3, care deservește județele 
Cluj Bihor, Sălaj și Satu 
Mare Dispunînd de 24 de sa- 
loan=. de spitalizare, de cabi
nete medicale șl laboratoare 
moderne, această unitate asi
gură asistența și tratamente 
pentru sugari, copii preșcolari 
și școlari cu deosebire în bo
lile renale, în diabet șl hema
tologie. Pe lîngă spital func
ționează o secție-școală pentru 
asistentele de pediatrie și este 
In curs de organizare un cen
tru de dispensarizare a copi
ilor diabetici din întreaga 
Transilvanie. In același timp, 
sub egida noii unități medica
le, funcționează un curs de 
perfecționare a medicilor pri
mari și specialiști și un curs 
de lungă durată pentru pre
gătirea medicilor secundari de 
pediatrie. Tot aici fac practică 
studenții din ultimii ani ai Fa
cultății de medicină generală 
a Institutului de medicină și 
farmacie din localitate.

Absolventul liceului
(Urmare din pag. I)

repartizat un tînăr pe un loc 
inexistent sau ocupat între 
timp, în nici un caz nu i-aș 
spune „cine te-a trimis, du-te 
înapoi la școală“. Funcția de 
conducător, deci și de om poli
tic, cere tact și grijă față de 
om, mai ales de omul tînăr. Aș 
încerca să rezolv problema, 
chiar dacă va trebui să-1 trimit 
la altă unitate, nu l-aș face să 
simtă că n-avem nevoie de el. 
Nu e nici o exagerare în sub
linierea atenției' pe care trebuie 
s-o manifeste conducătorul de 
unitate. Să nu uităm că absol
ventul, după acest prim contact 
cu conducătorul, intră în rela
ție cu ceilalți salariati, și nu de 
puține ori se lovește de lipșâ 
de sprijin ori de șicane din 
partea unora. O asemenea „pri
mire“ poate să-l dezarmeze și 
sa se trezească după cîteva luni 
de muncă cu un calificativ pe 
care nu-1 merită. Am avut anul 
trecut o situație neplăcută ; o 
absolventă a noastră a /rut să 
lucreze în comuna natală și 
exista un loc acolo, la coopera
tiva de consum. A fost refu
zată însă fiindcă nu aveau in
teres să apară ta comună un 
economist calificat. Fără inter
venția noastră direct la Centro- 
coop nu s-ar fi rezolvat situația.

Optica asupra tînărului eco
nomist trebuie schimbată. Altfel 
vom mai asista la practici car? 
fac deservirii educației și pro
ducție. E de neînțeles, de pildă 
de ce atunci cînd au loc 
restructurări ale aparatului ad
ministrativ într-o anumită în
treprindere, — datorită unor ce
rințe obiective — să fie înde
părtați tocmai absolvenții liceu
lui economic, reținîndu-se lu
crători fără studiile necesare. 
Se motivează că tinerii, fiind 
calificați vor fi ceruți în alte 
locuri de muncă. Bineînțeles că 
vor fi ceruți, dar oare așa tre
buie ousă problema ?

Prof. Cornelia Manoliu, direc
tor al Liceului economic din 
Constanța : Dacă prima promo
ție de absolvenți, însumînd 
două clase, a fost repartizată 
în condiții bune, din cea de a 
doua, un efectiv de șapte clase, 
ne-au rămas neolasați pînă la 
ora actuală 25. Vina aparține fo-

rului tutelar, noi fiind o școală 
a Consiliului popular. Acesta 
ne-a trimis o listă cu locurile 
repartizate, dar nu acopereau 
nici pe departe numărul absol
venților. Din acest motiv, nu 
pot spune că repartiția s-a des
fășurat într-un cadru perfect 
legal : afișarea locurilor a fost 
o treabă formală pentru că nu 
se punea problema să alegi din 
mal multe variante. A fost re
partizat primul eșalon în ordi
nea mediilor — 40 în loc de 273 — 
iar pentru restul păstram zilnic 
legătura cu Direcția județeană 
a forței de muncă și unde se ivea 
un post, repartizam un absol
vent. Ne-am extins zona de re
partiție și în județul Tulcea, 
care nu are liceu economic. 
N-am sentimentul că, în toate 
cazurile, repartiția absolvenților 
s-a făcut onorabil. Și atunci 
îmi pun următoarea problemă 
(care s-ar putea să fie valabilă 
numai pentru Constanța) : pla
nul de școlarizare nu este sta
bilit pe baze profund științifice. 
Am încercat de doi ani să fun
damentez oarecum științific 
propunerile privind planul de 
școlarizare. Am cerut Direcției 
muncii și Direcției de statistică 
să-mi precizeze un necesar de 
cadre pentru anii următori - 
de merceologi, de contabili. 
N-au putut să-mi dea acest 
necesar. Și atunci, pe ce bază 
propun planul de școlarizare, 
ce punct de reper îmi iau ? 
Școlarizarea în funcție de spa
țiul de învățămînt al liceului, 
de numărul de profesori ? Soco
tesc că problema repartizării 
trebuie rezolvată începînd cu 
un plan de școlarizare care să 
concorde cu nevoile de cadre 
din acest domeniu.

Prof. Ioan Rusu, directe,’ al 
Liceului economic din Cluj : Și 
în școala noastră repartizarea 
absolvenților s-a făcut cu greu
tăți, dat fiind numărul lor 
mare. Dar, de fapt, alta e pro
blema : în județul Cluj ,sînt 
două licee economice, iar în îm
prejurimi, pe O rază de 150 ki
lometri, alte patru. Sînt licee 
economice, deci în Cluj, Dej. 
Cehul Silvaniei, Alba lulia și 
Orăștie. Mă îndoiesc că produc
ția justifică o asemenea densi
tate a liceelor economice.

în altă ordine de idei soco-

Desene de
ȘT. COCIOABA

— Așa nu intră, 
șefule...

— Ba așa să in
tre, tovarășe 
Manole!

tesc că Ministerul Muncii în co
laborare cu Ministerul de Fi
nanțe trebuie să depisteze din 
vreme necesarul cadrelor de e- 
conomiști cu pregătire medie și, 
mai ales, să trimeată din vre
me școlilor locurile de reparti
zare. S-ar elimina astfel multe 
din greutățile ce se ivesc in 
procesul de repartizare.

Prof. Aurelia Stroe, director 
al Liceului economic 
București : în cele din 
problema repartizării absolven
ților și cererile pe care ni lo 
adresează unitățile productive 
depășește simplul cadru legal — 
ce-i drept, mai bine pus la punct 
decît atunci cînd am repartizat 
prima promoție. Este și o ches
tiune de prestigiu a liceului, 
dacă a știut să-și pregătească 
astfel elevii, îneît să aibă cău
tare în producție. Rezolvarea 
fericită a repartizărilor depinde 
și de conducerea liceului, dacă 
acesta se preocupă să obțină nu 
orice fel de locuri ci cele mai 
potrivite nivelului de pregătire 
al absolvenților săi, situației fa
miliale a tinerilor.

în primul rînd. prin practica 
în producție, ne facem cunoscut 
liceul și elevii, îneît ajungem în 
situația de a ni se cere nominal 
repartizarea absolvenților. Tre
buie să știi să faci pro
pagandă pentru liceu. îmi 
este cunoscut că unele licee au 
greutăți de repartizare. L-am 
intîlnit, de pildă, pe directorul 
Liceului economic din Caracal 
și am discutat cu el acest as
pect. A rămas surprins că am 
repartizat absolvenți chiar și in 
Caracal, pentru că acolo domi
ciliau, pe cită vreme liceul e- 
conorhic din localitate nu a pu
tut să-și repartizeze toți absol
venții. Sîntem în corespondență 
cu diverse întreprinderi din 
localitățile de unde avem elevi, 
pentru a le putea solicita, la 
absolvire, locuri în județul lor.

Nu Socotim încheiate raportu
rile noastre cu elevii o dată ce 
au fost repartizați. După două, 
trei luni stabilim un contact 
prin corespondență cu foștii 
noștri elevi și cu beneficiarii 
lor. în felul acesta aflăm ce este 
bun în pregătirea lor și ce este 
mai puțin bun, care sînt nevoile 
pe mai departe ale producției. 
Uneori sintem nevoiți să inter
venim pentru soluționarea unor 
nereguli privind încadrarea ti
nerilor în producție. Această 
legătură este foarte importantă 
pentru tînărul aflat la primii 
pași în carieră, el simte că 
școala îi este și pe mai departe 
îndrumător.

Prof. Elena Bărănescu, direc
tor al Liceului economic nr. 3, 
București ; Ca tehnică de repar
tizare a elevilor, în liceul nos
tru nu sînt deosebiri față de 
celelalte licee aparținînd Minis
terului Finanțelor. Mi se pare 
stimulativ să-1 lași pe absolvent 
să-și aleagă locul de muncă, cei 
mai buni avînd satisfacția prio
rității. Noi nu începem repar
tiția pînă ce nu ne confirmă 
întreprinderile că locurile res
pective sînt disponibile. Preve
nim astfel necazurile pe care 
le aduce după sine o repartiție 
pe un loc care nu există. Con
sider pozitiv faptul că avem ce
reri mai multe decît absolvenți. 
Astăzi putem găsi 
pacte, formate 
ții școlii, lucrînd 
stituții. E pozitiv 
solvenți și pentru instituții, 
o echipă cu „antecedente" 
anii de școală, lucrează ca 
chipă și în producție.

PUTEM GĂSI 
PE FOSTUL DV. ELEV 

ÎN AMFITEATRELE 
ÎNVATAMÎNTULUI SUPERIOR 

' ECONOMIC?

nr. 1, 
urmă.

colective com- 
din absolven
ta diverse in
și pentru ab- 

că 
în 
e-

Am formulat această între
bare, întrucît elevul liceului e- 
conomic are, la absolvire, două 
posibilități : încadrarea în pro
ducție și abordarea studiilor 
superioare. Din anchete anteri
oare, știm că învățămîntul supe
rior economic și-a pus mari spe
ranțe în promoțiile liceelor e- 
conomice. întîi, pentru că aș
tepta un candidat cu formație 
de economist și, doi : cuprinde
rea absolvenților liceelor" de u 
profil era de natură să echi'' > 
breze compoziția socială a stu - 
denților, știut fiind că elevii a- 
cestui tip de licee provin, în 
majoritate, din mediul muncito
resc și din mediul rural.

La întrebarea de mai sus, in
terlocutorii au exprimat punc’e 
de vedere comune. Tînărul care 
optează pentru liceul economic 
o face din dorința lui, sau a fa
miliei, să dobîndească o profeție 
și să se încadreze imediat în 
producție pentru a putea trăi 
pe propriile lui picioare. Ceea 
ce e o atitudine constructivă și 
de apreciat. Dar școala nu-i lasă 
să rămînă doar la atît, să se 
plafoneze : le cultivă interesul 
pentru studii superioare. Și în
tîlnim în învățămîntul superior 
economic — la secțiile serală și 
fără frecvență — mulți absol
venți ai liceelor economice.

în ultimii doi ani se înregis
trează însă un aflux mai mare 
al absolvenților liceelor econo
mice la concursurile de admi
tere ta învățămîntul superior 
pentru cursurile de zi. Liceul 
clujean a dat, astfel, anul trecut 
35 de absolvenți dintre care 18 
au obținut media 10 la lucrarea 
de matematică. Dar nu toate 
liceele se pot lăuda cu asemenea 
rezultate. Caracteristica genera
lă privind prezentarea absolven
ților liceelor economice la ad
mitere are un aspect negativ ; 
acești candidați s-au dovedit 
slab pregătiți la matematică, iar 
dacă lucrarea de specialitate — 
contabilitate — a fost în conți
nut superioară celor prezentaie 
de restul candidaților, a avut 
în schimb minusuri de realizare 
— expunere, ortografie, putere 
de sinteză.

De apreciat că liceele își fac 
reproșuri în sensul acesta și au 
adoptat o atitudine activă. S-a 
găsit un mijloc de a atrage ele
vii sure această țintă, de a-i 
pregăti pentru a furniza facul
tăților candidați cu șanse de re
ușită. Aceasta în ceea ce pri
vește liceele la care ne refe
rim. Mijlocul include o prese
lectare a elevilor celor mai do
tați, muncă de convingere a lor 
și a familiilor lor, și constituirea 
unor grupe în liceu, cu posibî-« 
Iii candidați la studenție, oen-* 
tru o pregătire suplimentară la 
discipline’e de concurs. F. o me
todă notabilă, care poate fi ge
neralizată pentru meritul de a 
direcționa absolvenții liceelor 
economice spre facultăți, pe 
baza unor calități deja testate 
de școală, soluție care micșo
rează, în același timp, riscurile 
unor candidaturi la studenție 
sortite eșecului.

Prima 
intitulată 
economic 
dem?“ a 
din 27 ianuarie a.c.

parte a articolului 
„Pregătește liceul 
un economist mo- 
apărut în nr. 7059

Brașov 1942. Cu pas vioi, cu 
privirea iscoditoare, un elev de 
liceu, cu șapca așezată ștrengă
rește pe cap, pe brațul sting 
purțînd matricola Liceului „Dr. 
Meșota“ se strecura pe una din 
străzile Scheiului.

Era fiul unui cunoscut profe
sor și neînfricat comunist bra
șovean, ziarist militant care în 
numeroasele lui articole răspîn- 
dite prin mai toate revistele și 
ziarele democrate, demasca a- 
devărata față a fascismului, a 
războiului început de naziștii 
germani. După arestarea tatălui 
său pierduse legătura cu tova
rășii de luptă ai acestuia. Acum 
căuta. Un tînăr atent la ce se 
petrece împrejur, îl urmărea ca 
o umbră, pas cu pas și cînd ni
meni nu era prin preajma lor, 
i-a vorbit încet :

— Te caut de mult ; mergi 
alături de mine ca și cum m-ai 
cunoaște.

...Și firul s-a reînnodat. Nu 
era ușor. Dar fiul profesorului 
Ilie Cristea știa să fie perseve
rent. Mai întîi i-a selectat, din
tre colegi, pe cei în care avea 
mai multă încredere. Ianu Ale
xandru, unul din cei mai buni 
elevi din clasa a 7-a, fiul unui 
muncitor de la calea ferată din 
localitate, nu a stat nici un mo
ment pe gînduri. Fără teama 
că el sau familia lui ar avea 
de suferit din partea poliției, a 
pus în slujba Partidului, a Uni
unii Tineretului Comunist, cei 
mai frumoși ani ai vieții, anii 
adolescenței. Grupul se mărea. 
Safirescu Gheorghe, un tînăr 
visător, cu o inteligență vie, pă
trunzătoare, era fiul președin
telui Curții de Apel din locali
tate. El s-a atașat grupului de 
uteciști, detașîndu-se de origina 
sa socială.

încep să se adune în camera

lui Safirescu. Unde era mai 
bine ca aci? Unde erau mai bine 
păziți ca în casa omului care 
împărțea „dreptatea“ după le
gile burgheziei. Tatăl nu știa 
nimic. Era firesc ca fiul său să 
aibă prieteni, să discute cu ei, 
să-și facă lecțiile împreună aju- 
tîndu-se unu! pe altul. Venea 
aici și Pop Virgil, tot din clasa 
lor. Dintr-un început a stat la 
îndoială, dar apoi a devenit ani
matorul grupului.

Se închegase un nucleu destul 
de hotărît la Liceul „Meșota“. 
Ideile însă trebuiau extinse și 
către celelalte licee. Au început 
cu „Șaguna“, unde șveau un 
prieten, Mircea Grama, apoi Ia 
Liceul Industrial, unde învăța 
elevul Achim Săniuță.

Nici unul nu-și punea între
barea cine e cel care le aduce 
cuvîntul U.T.C.-ului. Aveau în
credere deplină în el. Stînd cu 
ei de vorbă pe iarba dinspre 
imașurile Poenii, punea în cu
vinte accente pline de blîndețe, 
de omenie, iar ceea ce îi îndem
na să facă vedeau că este pen
tru binele patriei lor, al oame
nilor care se zbateau în mizerie. 
Au început să acționeze intens. 
Camera lui Safirescu o trans
formaseră într-o casă conspira
tivă. Aci țineau tot materialul 
pe care-1 aducea legătura lor 
precum și cel care scăpase de 
la comunistul Ilie Cristea, după 
ce fusese arestat. Tot aci pu
neau la cale toate acțiunile. Im- 
prăștierea de manifeste, citirea 
de broșuri, strîngerea de sume 
pentru deținuții din închisori și 
din lagăre, ajutorarea prizonie
rilor sovietici aflați într-un la
găr de lîngă Gara Dîrste. Șapi- 
rografiau diverse manifeste. La 
una din acțiunile uteciștilor 
muncitori de la diferite uzine, ac
țiune petrecută în Cartierul 
Scheî și îndreptată împotriva ti

nerilor fasciști înrolați în 
Hitler-Jugend, care mărșăluiau 
cîntînd pe ulițe, grupul de elevi 
a sărit în ajutorul tinerilor 
muncitori care au împrăștiat 
demonstrațiile fasciste.

în nopțile întunecoase se 
strecurau pe furiș printre va
goanele de cale ferată, fie în 
gara de la Dîrste, fie în gara 
Centrală, deschideau cuzineții 
de la roți și presărau nisip. 
Aveau grijă să facă acest lucru 
numai la vagoanele de marfă 
care transportau alimente și 
muniții pentru front.

Pregăteau și o altă acțiune : 
minarea podului de cale ferată 
care ducea către București. Nu 
au apucat însă să o ducă la în
deplinire pentru că poliția, 
prinzînd de veste, a strecurat 
printre ei un trădător : fiul șe
fului de post din comuna Te- 
liu, care fusese și el elev la 
Șaguna și acum își dădea exa
menele în particular. De altfel 
iată o circulară a Chesturei Po
liției Brașov adresată Inspecto
ratului Poliției București care 
confirmă cele de mal sus : 
„CHESTURA POLIȚIEI BRA
ȘOV. Către INSPECTORATUL 
GENERAL AL POLIȚIEI 
BUCUREȘTI. La ordinul Dv. 
Nr. 13 752 din 12 Octombrie a- C- 
avem onoare a raporta că ele
vul Ianu Alexandru de la Li
ceul „Dr. Meșota“ din Brașov 
este cunoscut de noi și ținut în 
supraveghere. La liceele „Dr. 
Meșota“ și „Andrei Șaguna“ a 
fost identificat de organele 
noastre un nucleu comunist 
compus din elevii Ianu Alexan
dru, Cristea Marcel și Pop Vir
gil, care au legături cu Săniuță 
Achim, elev din clasa a 7-a, Li
ceul Industrial din acest oraș. 
Activitatea acestui nucleu este 
supravegheată de organele noas
tre deja de mai multă vreme Și

s-a constatat că țin legătura în
tre ei. Pe cale informativă s-a 
mai aflat că intenționează să 
strîngă ajutoare pentru cei în
chiși șl internați în lagăre. Ele
vul Cristea Marcel este fiul pro
fesorului Ilie Cristea, cunoscut 
comunist din Brașov care se 
află internat în lagărul de Ia 
Tirgu Jiu încă din 1941. Mai 
posedăm informațiunea că ele
vii menționați mai sus au le
gături și cu un individ cu nu
mele conspirativ de Max care 
insă pină in prezent nu a putut 
fi identificat. Orice noi consta
tări le vom raporta la timp“.

Simțindu-se urmăriți, au în
ceput să se adune mai rar în 
casa lui Safirescu. începuseră 
să se întîlnească prin desișurile 
de sub Tîmpa, la Ianu acasă 
sau la Pop Virgil. Activitatea 
nu înceta însă nici o clipă. Pu
seseră la cale scoaterea unui 
ziar sau a unei reviste în cadrul 
Liceului „Meșota“, care să aibă 
caracter literar și informativ, 
dar în care să poată strecura 
articole și versuri cu tendință 
antifascistă și antirăzboinică. 
Bani pentru scoaterea acestei 
publicații s-ar fi putut strînge 
prin colectă de la ceilalți colegi, 
dar se opunea conducerea liceu
lui, precum și cenzura presei 
care era sub directa conducere 
a elementelor fasciste. Nu înce
tau să șapirografieze manifeste 
pe care le răspîndeau noaptea 
prin curțile de la periferie unde 
locuiau majoritatea muncitorilor 
brașoveni, să confecționeze flu
turași pe care îi lipeau pe stîlpi 
și pe garduri. Șapirograful îl 
ascundeau în noptiera de la pa
tul lui Safirescu peste care pu
neau rufe murdare.

★
Erau la vîrsta cînd tinerețea 

își reclama drepturile ei, cind 
plimbările, florile, dragostea

merg mină în mină cu tinere
țea, dar absorbiți de munca lor 
politică uitaseră de toate aces
tea. Mai ales că cercul în jurul 
lor se strîngea din ce în ce mai 
mult. Poliția nu-i scăpa din ochi 
nici un moment. Marcel Cristea 
și Ianu Alexandru aveau în 
permanență agenți cu schimbul 
care se țineau scai după ei. La 
cîteva luni de la începerea 
cursurilor școlare este încunos- 
tiințată de către poliția locală 
și conducerea liceului „Dr. Me
șota“. Este chemată la școală 
mama lui Cristea Marcel. Soția 
comunistului care zăcea în la
gărul de la Tirgu Jiu și care era 
zilnic supravegheată fie la Bra
șov, fie cînd pleca la neamuri 
în București, femele călită, cu 
perchezițiile, arestările dese ale 
soțului, procesele și apoi con
damnările, nu s-a mirat că fiul 
ei este un demn urmaș al tată
lui și nu i-a reproșat nimic. 
Grijulie pentru soarta fiului ei, 
se mută însă la București, pe 
Strada 11 Iunie 67. iar Marcel 
se transferă la Liceul „Titu Ma- 
iorescu".

★
La Brașov, evenimentele se 

precipită. Este arestat mai întîi 
Pop Virgil ; urmează ceilalți. 
Ultimul — Safirescu Gheorghe. 
Unul dintre agenții care au ve
nit să-1 ridice de acasă l-a a- 
postrofat :

— Asa educație îți dă tatăl 
tău, măi lichea ?

A intrat în cameră și bătrînul 
președinte al Curții de Apel 
care, de altfel, nu prea se a- 
mesteca în treburile particulare 
ale fiului său. Știa că învață 
foarte bine și asta era de-ajun-, 
Văzînd harababura din cameră 
și pe cei trei .agenți care cotro
băiau peste tot. bătrînul I-a în
trebat pe fiul său :

—' Ce este, ce s-a întîmplat 
Georgică ?

— Nimic tată, nu șkiu nimic. 
M-am pomenit cu dînșii că dau 
buzna peste mine și că îmi co- 
trobăie peste tot. Eu învățam 
la istorie.

— Dar ce istorie !... Să trăiți 
domnule președinte, numai 
d-aia care scrie despre comu
nism. Să ne iertați că nu v-am 
avizat pînă acum, dar băiatul 
dv. este urmărit de mult timp 
ca făcînd parte dintr-un nucleu 
comunist.

— Așa George ?
— Domnule președinte, vă 

rugăm să ne lăsați să ne facem 
treaba și vă vom dovedi că este 
așa cum spunem noi.

— Bine George, nu aveai tu 
acasă tot ce-ți trebuie ? Iți lip
sea ție ceva ?

— Nu tată, dar hrana sufle
tească, spirituală nu am găsit-o 
acasă, ci printre colegii mei.

— EI. dacă este așa luați-1 și 
dați-i hrana pe care o caută să 
știe și el cum este la poliție. Vă 
rog chiar să nu-1 menajați de
loc.

Și nu l-au menajat. Lunile de 
zile cît a durat ancheta a sim
țit, pe pielea lui toată ura și fu
ria zbirilor poliției din locali
tate.

★
La ora 11 dimineața, în Gara 

princinală din Brașov trenurile 
înțesate intrau și plecau. Va
goane încărcate cu pasageri și 
cu ostași care plecau către 
front. Din trenul care abia so
sise din București, coboară un 
elev legat cu mîinile în cătușe. 
Din cauza grabei cu care l-au 
ridicat de acasă uitase să-și ia 
căciula și cu șapca de liceu îi 
înghețase urechile. Trecătorii îl 
priveau fără să se mai mire. 
Se-ntîmplau atîtea de la un , 
timp, așa că un elev arestat nu
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120 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI

CARAGIALE
Aniversarea marilor scriitori tre

buie să fie, de fapt, o dublă a- 
niversare. Una este aceea pe care 
o datorăm, desigur, importanței 
operei lor, trăiniciei pe care ea o 
dovedește. Cealaltă se leagă de 
procesul înțelegerii mature a com
plexei opere a scriitorului. Intr-o 
anumită măsură opera critică de
dicată acestuia reflectă stadiul, la 
un nivel mai general, al pătrun
derii scriitorului și creației lui în 
conștiința națională ca un factor 
activ. Astfel încît, faptul că li
teratura română cuprinde pe lin
gă „fenomenul“ Eminescu și

Foto : AL. PRUNDEANU

Inteligența lui Caragiale se găsea însă pe 
tărîmul propriu în intuirea oamenilor cu 
discrepanțe între aparență și esență. Afi

lierea literară la „Junimea" și desăvîrșirea ope
rei în spiritul junimist, chiar după emanciparea 
bruscă, se lămurește psihologic prin afinitate 
intelectivă cu principiile ei conducătoare. N-a 
fost adeziune teoretică, ci orientarea firească a 
unei inteligențe concrete. Caragiale a văzut ca 
un junimist, nu a gîndit ca un junimist. Materia- 
lizîndu-și viziunea în oameni caricați, a atacat 
„prostia", noțiune vagă, cu sensul inadecvării 
între pretenții și realitate. Inteligențele abstrac
te ca Maiorescu și Eminescu urmăresc efectele 
în cauzalitatea lor, pe care o denunță dialectic. 
Prin ereditate și formație, Caragiale este un ob
servator direct și un auditiv care sintetizează 
prin gest și vorbire structura tipic socială a per
sonajelor. Inaine de a redacta, e urmărit de 
cuvinte și gesturi caracteristice, mimate și rosti
te de dînsul cu un dar neîntrecut al imitației. 
Cite unii caută să-i reducă rolul de artist la 
copierea realității nemijlocite. Aici intervine 
însă rolul hotăntor al inteligenței creatoare : 
spiritul autocritic discerne și cerne elementele 
semnificative, eliminînd neesențialul. Crud pînă 
la neomenie, slobod pînă la ingratitudine, 
nerușinat pînă la cinism scriitorul ridică respec
tul formal la treapta unui adevărat cult reli
gios, mistuitor. Spontaneitatea geniului verbal 
mistificator, proteismul histrionic, interpretai

de sentimentali ța un semn de romantism, se 
anulează prin puterea suverană a voinței ca- 
re-și impune cu severitate disciplina. Fraza se 
organizează încet, cuvîntul propriu răspunde cu 
greutate, printr-o gestație din cele mai mun
cite“. (Viața lui I. L. Caragiale).

Orice operă satirică este expusă învinuirii 
de lipsă de patriotism și acest proces s-a 
deschis și aiurea împotriva mai multor 

scriitori și artiști. Din perspectivă satirică, este 
firesc ca artistul să selecteze laturile negative 
ale aspectelor vieții sociale și să omită pe cele 
pozitive. Nu e însă mai puțin adevărat că, prin 
ricoșeu, înfățișarea sistematică a deficiențelor 
de ordin moral a unei societăți are un efect 
pozitiv, împlinind nu numai o operă de ecari
saj. dar și de redresare etică. Este de ordinea 
evidenței că nu puțin a contribuit opera lui 
Caragiale la autentificarea procesului de gîn- 
dire și de rostire, că ea a redus, treptat-treptat, 
numărul și prestigiul Venturienilor, al Cațaven- 
cilor, al Caracuzilor și altor specimene de 
„moftangii", și că prin aceasta a fost un im
portant factor al progresului moral. O aseme
nea operă nu poate fi decît rodul patriotismu
lui luminat, care nu s-a sfiit să se ridice împo
triva falsului patriotism și să-i înfrunte fulgere
le". (Patriotul, România literară nr. 5/1972).

In cabinetul de științe sociale al Liceului nr. 25 din București

mai însemna cine știe ce eve
niment. Au ieșit către fabrica 
Nivea și de aci spre piață, către 
Penitenciarul Central. Aci și-a 
întilnit toți tovarășii de luptă. 
Cu hainele rupte, cu cămășile 
însîngerate, cu părul smuls, cu 
obrajii învinețiți, cu trupurile 
tumefiate de bătăi, tinerii elevi 
uteciști din Brașov, după ce 
erau scoși seara tîrziu de la an
chetele pe care le făcea poliția, 
erau vîriți în celulele mucede 
ale Penitenciarului de lîngă 
piață. Aproape că nu i-a mai 
recunoscut. Cei mai crunt bătuți 
erau Ianu, Max și Pop Virgil. 
Două luni încheiate a durat an
cheta la Siguranță și la Curtea 
Marțială care se afla în incinta 
Regimentului 41 Artilerie de 
lingă biserica Bartolomeu.

Dimineața, îi legau doi cîte 
doi și, însoțiți de patru gardieni, 
parcurgeau cale de trei kilo
metri tot centrul orașului și 
asta în fiecare zi. Tot timpul 
erau însoțiți de manifestații de 
simpatie din partea colegilor și 
a trecătorilor. De altfel, Direc
ția de Siguranță a orașului re
proșează Poliției locale faptul 
acesta prin următoarea adresă: 
„SIGURANȚA ORAȘULUI 
BRAȘOV. Către POLIȚIA ORA
ȘULUI BRAȘOV. Vă aducem Ia 
cunoștință că din lipsă de mij
loace de transport, grupul de 
elevi comuniști sint trimiși pe 
jos prin centrul orașului la 
Curtea Marțială și pe tot traseul 
sînt însoțiți de manifestații de 
simpatie, fie din partea colegi
lor, fie spontan din partea tre
cătorilor. Oamenii dv. nu-și fac 
pe deplin datoria, privind cu 

Viața lui Eminescu de G. Căli- 
nescu, pe lingă „fenomenul“ Ca- 
ragiale fi Viața lui I. L. Cara
giale de Șerban Cioculescu, ne 
apare profund semnificativ și 
pentru nivelul general al recepti
vității poporului însuși, în toate 
straturile și categoriile sale.

Așadar, cînd aniversăm un mare 
scriitor nu ne gîndim doar la o- 
pera lui ca la un moment în sine 
tulburător dar și la acele admi
rabile lucrări ce, dincolo de ta
lentul ori geniul autorilor, expri
mă în ultimă instanță gradul a- 
deziunii, al receptivității fi chiar 
al necesității acelui scriitor în

Trăiască frumoasa și cumințea limbă româ

nă ! Fie în veci păstrată cu sfințenie această 
scumpă Carte-de-boierie a unui neam călit la 

focul atîtor încercări de pierzare.

I. L. CARAGIALE

UN MECANISM CARE 
ÎNTREȚINE DILETANTISMUL

indiferență aceste manifestări 
care aduc serioase prejudicii 
prestigiului autorității. Luați 
măsuri ca pe tot timpul anche
tei, fie să-i însoțiți de o gardă 
puternică, fie să-i găzduiască 
unitatea de artilerie în incinta 
căreia își exercită funcțiunile 
Curtea Marțială. Raportați de 
executare“.

Anchetatorii și cu Marcel au 
dus-o greu. Nu scoteau nimic 
de la el, cum de altfel nu sco
seseră nici de la ceilalți Cunoș
teau însă faptele din relatările 
informatorului lor.

★
Ancheta de la procuratură a 

durat mai toată luna ianuarie 
1943. Așteptau să vină o minune 
de pe front, o schimbare a lu
crurilor care luaseră o nouă în
torsătură. în zadar, ofensiva 
armatelor sovietice începuse pe 
toate fronturile. Se dezlănțuise 
ca un uragan și nu mai putea 
fi oprită de nimeni.

Ultimele interogatorii înainte 
de a se trece la concluzii. Căpi
tanul procuror stă mult de vor
bă cu Marcel Cristea. De data 
aceasta nu mai este bătut. Pînă 
la urmă elevii sînt scoși din cau
ză cu concluziile procurorului 
de a fi exmatriculați din toate 
școlile din țară.

★
Au trecut de-atunci aproape 

30 de ani Documentele vremii 
m-au îndemnat să pornesc pe 
urmele lor, pentru a afla ce ros
turi au în viața nouă pe care o 
trăim. De curînd m-am întîlnit 
cu trei din ei care locuiesc în 
București. Trei bărbați în plină 
maturitate, dominați de satis

conștiința maselor. Putem deci 
aprecia și din acest unghi că ne
cesitatea fi puterea de receptare 
a operei lui Caragiale sînt mari, 
ceea ce mai înseamnă, între alte
le, că accesibilitatea unui scriitor 
izvorăște în chipul cel mai intim 
din însăși importanța lui. Opera 
care se naște ca operă necesară 
nu poate să fie inaccesibilă. Din 
toate aceste motive, cu prilejul a- 
niversării marelui nostru drama
turg am găsit că este potrivit de 
a ne reaminti pagini remarcabile 
ale celui mai autorizat exeget ai 
său, criticul Șerban Cioculescu.

*

facția visurilor împlinite. Ală
turi, pe un colț de masă, foto
grafii înfățișîndu-i elevi, cu 
șepcile așezate ștrengărește pe 
cap, iar pe mînecile hainelor 
matricola Liceului „I. Meșota“ 
din Brașov.

Sint medicii Marcel Cristea, 
Gheorghe Safirescu și inginerul 
Alexandru Ianu. Fiecare își 
deapănă amintirile acumulate 
în decursul anilor. Vorbesc mai 
mult despre ceilalți tovarăși, 
care lucrează în țară. Deși tră
iesc în localități diferite, au ră
mas prieteni și se întîlnesc pe
riodic. Pop Virgil este procuror 
la Caransebeș, Mircea Grama, 
medic legist la Deva, Achim Să
niuță, inginer silvic în Carpații 
Răsăritenl, iar I. Schmidt (Max) 
activist de partid la Brașov. 
După Eliberare, în anii studen
ției, și după absolvire, la locu
rile de muncă, și-au continuat 
activitatea politică, muncind cu 
abnegație, ca membri de partid 
și ca specialiști, pentru edifi
carea socialismului în țara 
noastră.

TUDOR ȘTEFĂNESCU

F. S. în timp ce pregăteam a- 
cest material, cu cîteva săptă- 
mîni în urmă, am aflat de 
moartea fulgerătoare a Iui 
Gheorghe Safirescu, tînărul me
dic de la Spitalul „Fundeni“. 
Un gînd pios pentru el și în
treaga lui activitate.

In aceste zile la Salonul cărții.

Vă invit să vizionăm împreu
nă o expoziție — să zicem — 
de artă. Sala: Dalles, mai exact 
holul sălii de conferințe a Uni
versității populare (care, se-n- 
țelege, o șl girează). Autor : 
Maria D. Dima. Titlul : „Emi
nesciana“, căci avem de-a face 
cu acuarele inspirate din lectu
ra versurilor lui Eminescu.

Fiecare imagine poartă drept 
titlu, firește, un vers sau un 
fragment de vers din opera poe
tului. De pildă, un cap de pisi
că zîmbind cochet cu două buze 
atent conturate ca-ntr-o reclamă 
de rouge poartă drept titlu un 
vers din „Cugetările Sărmanu
lui Dionis“. „Ce idei se-nșiră 
dulce în mițeasca-i fantezie?“. 
Scrisoarea a III-a inspiră au
toarei un ochi, un singur ochi, 
un ochi pur și simplu. („Dară 
ochiu-nchis afară, înlăuntru se 
deșteaptă“). O spoială informă, 
un fel de nori scămoși, sau în 
altă ipostază o clepsidră mîn- 
gîiată „simbolic“ de vreo jumă
tate de duzină de mîini, în 
transcrierea cărora penelul in
sistă, mai ales asupra ma- 
nechiurii ni se propun drept 
echivalente plastice ale Glos- 
sei („Ce e val ca valul tre
ce“ și, respectiv, „Vremea tre
ce, vremea vine“). Un băiețel ro- 
zuliu, frumușel, bun numai de 
reprodus pe capacele cutiilor de > 
fondante ni se destăinuiește : 
„Mama-mi spune citeodată, de-o 
întreb a cui-s mamă?“... ș.a.m.d. - 
pe versuri din Călin (file de 
poveste). Cred că e inutil să 
continui. Nu voi vorbi nici de 
lipsa oricărui har în culoare, 
nici despre desenul inexpresiv, 
nici despre tonul dulceag, mai 
bine zis zaharisit, căci orice în
cercare de analiză eșuează în 
ridicol. Ne aflăm în fața unui 
caz tipic de diletantism. Autoa
rea nu e interesantă sociologic 
vorbind, nici măcar sub acest 
aspect. Ca orice diletant, se a- 
seamănă artistului autentic prin 
vanitate și se diferențiază de ei 
prin neputința exprimării.

Făcînd aici o paranteză, mă 
simt îndemnat să repet că el, 
diletantul, are un fel de instinct 
natural în macularea temelor 
mari, a operelor sau a persona
lităților devenite în conștiința

(Urmare din pag. V 
plitate și autenticitate. Am a- 
plaudat, alături de ceilalți con
sumatori — români, dar și mulți 
străini — „dansul oșenilor“, fai
moșii „călușari”, „Fecioreasca“, 
dansuri populare ale naționali
tăților conlocuitoare, interpre
tate cu aceeași naturalețe. Și, 
fără îndoială, costumele, minu
natele costume populare (auten
tică paradă a portului tradițio
nal) au contribuit — creînd o 
notă definitorie specifică unei 
crame amenajată în stilul popu
lar — la succesul unui specta
col agreabil, plăcut.

Cu aceeași bunăvoință ne-am 
dus să urmărim și „spectacolul 
de varietăți“ (cel puțin așa a 
fost anunțat) ce se desfășoară 
pe ringul de dans al restauran- 
tului-bar „Capra Neagră“ din 
stațiunea Poiana Brașov. Cînd 
luminile s-au stins au fost a- 
prinse reflectoare colorate și in 
cadrul prologului au apărut 3 
fete îmbrăcate de ștrand care, 
în ritm frenetic de tobe și chi
tare electrice, s-au agitat în le
gea lor timp de vreo 3—4 mi
nute. Apoi un tînăr îmbrăcat 
în ținută de stradă a cîntat 
„ceva“ într-o englezească a- 
proximativă, apoi tot „ceva” în- 
tr-o românească greu de price
put, a mai fost și un dans apaș 
(sau... cam așa ceva), cîțiva os
pătari au strigat „bravo“ ! Mai 
spre sfîrșit nu putea lipsi și un 
dans țigănesc interpretat la in
spirație de o balerină care s-a 
zbătut de una singură în mij
locul ringului. întregul program 
dovedește sărăcie coregrafică 
și o acută lipsă de inspirație 
scenică. Cîteva aplauze au mai 
smuls acrobații și solista vocală 
Tania Radu, ce-și fac meseria 
corect și cu conștiinciozitate. 
I-am , spus responsabilului cu 
probleme artistice din cadrul 
O.N.T. „Carpați“-Brașov, LIVIU 
GRECU, părerea noastră. Știind 
și dînsul programul „cam slă
buț“ ce se prezintă în fiecare 
seară la „Capra Neagră“ ne-a 
asigurat că în acest restaurant- 
bar se va petrece în curînd o a- 
devărată schimbare la față o- 
dată cu premiera noului specta
col aflat acum în faza finală a 
repetițiilor.

— Dar n-ațî fost la „barul de 
noapte“, unde avem un program 
educativ-instructiv-comercial și 
decent. Sînt cîteva numere 
chiar reușite, interpretate foarte 
bine, după un libret original.

L-am dezamăgit pe tovarășul 
Grecu : vizionasem și programul 
pe care mi-1 recomanda cu atîta 
însuflețire. Și, iertați să fim, 
principala carență e tocmai a- 
colo unde responsabilul cu pro
bleme artistice descoperă cali- 

națiunii instituții. Nu e de mi
rare că preferințele sale, mani
festate individual sau coopera
tivizări se îndreaptă către opera 
lui Eminescu, Arghezi, Blaga, 
Brâncuși (din ale cărui opere 
reclama comercială s-a înfruptat 
copios, a cărui Masă a tăcerii 
din arbuști, nichel și zahăr ars 
mi-a fost dat s-o văd ornament 
de parc, scrumieră și cofet). 
Este un fel de emul al lui Gore 
Pirgu, moral din inocență, sfiel
nic prin lipsa personalității, căci 
el, Pirgu, șeful spiritual ai di- 
letanților, cinic și brutal era în 
felul lui un „estet“, avea în ma
terie de maculare vocația per
fecțiunii. Nu mă miră și nu mă 
neliniștește un caz de diletan
tism. El a apărut, cum spune 
Șirato „a doua zi după zămis
lirea primei lucrări cu caracter 
artistic", și nu va dispărea, ca 
să zicem așa, decît odată cu ea. 
Mă neliniștește însă orice ten
tativă a diletantului de a ieși 
din „țarcul familiei“, singurul 
loc unde il înregistrăm ca pe 
un fenomen benign, de a se con
stitui, așa cum ne demonstrează 
uneori experiența, în factor cul
tural. Să nu ne amăgim. Știm 
cum stau lucrurile. în cercul 
familiei va găsi un om „compe
tent“ și implicit o aprobare, și 
așa, din „competență“ în „com
petență“, ajunge într-o zi să im
pună unui cerc mai larg de oa
meni preferințele sale artistice, 
bazate numai așa, cum spune 
același Șirato, pe „simplul mo
tiv că natura ne-a dăruit cu 
ochi, gură, urechi, mîini și pi
cioare și sîntem în consecință cu 
toții foarte pricepuți în ale ar
telor“. în generozitatea unei in
stituții ca Universitatea popu
lară, consacrată prin definiție 
informării, cultivării și educă
rii celui mai larg public, se im
pune totuși o limită. Cei care 
înregistrează citeț sau impeca
bil caligrafiat în scriere rondă 
astfel de expoziții la rubrica 
„REALIZĂRI“ sînt oare con
vinși că ceea ce fac, fac bine ? 
Apelează oare (dacă au îndoieli) 
și la alții care, cit de cit, se mai 
pricep? îndoiala, dăm toate asi
gurările, e numai omenească im
perfecțiune. Nu e nici viciu, nici 
semn de incompetență, căci ea 

tățile de care ne vorbea. Nu 
vom începe neapărat cu partea 
„instructiv-educativă” care nu 
există și ea, bineînțeles, are un 
anumit specific intr-un program 
de varietăți de la un bar de 
noapte. Obligatorii sînt însă ți
nuta artistică, ideea de specta
col în sine, acuratețea interpre
tării, o regie și coregrafie co
respunzătoare, susținută de un 
libret pe măsură. Ei bine, toc
mai aici rămîne corigent spec
tacolul de care vorbeam. Auto
rul (Gheorghe Tîrnoveănu) l-a 
intitulat „Bonsoir, Brașov“ și, 
ca să ne convingă, pe un e- 
cran atîrnat de fundalul scenei 
sînt proiectate diapozitive cu 
imagini ale hotelului și restau
rantului „Carpați“ din Poiana 
Brașov. Ideea n-ar fi fost toc
mai rea dacă cele petrecute pe 
scenă aveau o oarecare legă
tură cu imaginile. Contradicția 
nu ține mult... Melodiile încep 
să se franțuzească și pe ecranul 
cu pricina se perindă tot ce are 
mai „șic“ Parisul turistic, ima
gini întrerupte cu o supărătoare

CÎND DÎSEUZA

N ARE GLAS
frecvență de arhicunoscuta roată 
de la „Moulin Rouge“. Cînd 
cîntăreții o dau pe spaniolește, 
pe ecran apar castele de Spa
nia. ș.a.m.d. Momentele core
grafice sînt, dacă nu vulgare, 
atunci monotone, simpliste, u- 
neori grotești, ca să nu spunem 
penibile. N-am vrut să înserăm, 
însă aceste critici pornind doar 
de la punctul nostru de vedere, 
motiv pentru care am solicitat 
și părerea cîtorva consumatori, 
deci și spectatori interpelați eu 
totul întîmplător. Iată pentru 
edificare și alte puncte de ve
dere :

— Partea slabă a spectacolu
lui mi s-a părut că pornește de 
la libret, dar mai bine-zis, pse- 
udo-libret. Regizorul, care am 
auzit că e și autorul și coregra
ful programului, dovedește în 
primul rînd lipsă de cultură toc
mai prin ceea ce ne-a prezentat. 
(NICOLAE MARCUȘOR, medic).

— N-am prea văzut eu multe 
spectacole de varietăți, dar cel 
vizionat acum cîteva minute 
n-are nici sare, nici piper. Pe 
litoral am vizionat spectacole 
mai antrenante, mai tioaie. Aici 

se asociază paradoxal uneori 
tocmai cu o siguranță prea 
mare și cînd spun toate astea 
nu fac nici o aluzie la calcula
toarele electronice.

N-am spus încă totul. Expozi
ția a beneficiat la vernisaj de 
un mic spectacol. Au cîntat și 
recitat, așa cum ne informează 
catalogul: Adela Mărculescu,
Mihaela Mihai, Mihaela Mija, 
Ion Caramitru, Mihai Dogaru, 
toți „sub bagheta“ criticului li
terar Victor Crăciun care a și 
rostit cuvîntul de deschidere. 
Catalogul abundă de aprecieri 
superlative. Se vehiculează no
țiuni ca diafanul și ondulatorul 
ce ar caracteriza lucrările Mă
riei Dima, se vorbește de „sim
bolul mîinilor, leit-motiv emi
nescian“, de originalitatea au
toarei, de elevația creației sale 
foarte aproape de înălțimea „su
portului“ literari Și toate astea 
sub semnături prestigioase, pe 
care dintr-un fel de jenă mă 
feresc să le transcriu aici. De 
data asta mărturisesc că mă 
sperii. „Țarcul familiei“ e un
deva departe. „Artistul“ a pă
truns într-o „lume“ a cărei va
loare intelectuală nu poate fi 
suspectată, „lume“ care il reco
mandă, îl consacră intr-un fel. 
Și asta în numele dragostei față 
de poet, dar o dragoste, o pre
țuire care obligau tocmai de a- 
ceea la o altă exigență. Mă.spe
rii, pentru că e limpede: ei n-au 
privit ceea ce au girat. Pentru 
că pe ochi ne crește din timp 
în timp o ceață și ne apar în 
urechi tampoane uriașe de vată, 
ca un zid „protector“, pentru că 
îndrăgim mai mult sunetul cu
vintelor și nu înțelesul lor, pen
tru că emitem adesea cu o ușu
rință înspăimîntătoare judecăți 
de care ne simțim total „dezan- 
gajați“, pentru că „superficiali
tatea“, începînd cu lucrurile cele 
mai mărunte, nu este, mai cre
dem încă unul din cele șapte 
păcate capitale. Și este!

Am răsfoit și caietul de im
presii. Un doctor cerea insistent 
și categoric ca lucrările să fie 
achiziționate de stat și să se în
ființeze pentru ele o galerie spe
cială (un fel de muzeu, am în
țeles). Un preot de la mănăsti

imaginile sînt un pretext pentru 
melodii, melodiile un pretext 
pentru dansuri, iar unele dan
suri n-au nici măcar pretext. 
Trec peste faptul că sînt cum 
sînt interpretate. Am reținut 
însă : „la bar, la bar, la bar / 
șampania să curgă în pahar.. ". 
(DUMITRU BADULESCU, tehni
cian la U.A.B.).

— Nu vreau să fiu nepoliticos, 
dar Parisul, orașul meu natal, 
mi-I cunosc foarte bine. Aș fi 
preferat imagini din frumoasa 
dumneavoastră țară pe care, din 
păcate, n-am prilejul s-o cunosc 
prea bine, așa cum aș dori. 
(JACK PERROUX, turist fran
cez).

Am avut un dialog despre vir
tuțile reclamate de un asemenea 
spectacol „varieté“ cu tovarășa 
Stela Fericeanu, regizoare artis
tică la Teatrul muzical Brașov.

— Cu cîțiva ani în urmă, la 
barul de noapte „Carpați" au 
existat și unele programe de 
certă, cu o reală ținută artistică, 
autentic spectacol de varietăți, 
vizionat cu plăcere. Mă întrebați 

de virtuțile unor astfel de pro
grame ? Aș porni in primul rînd 
de la interpreți. După cîte știm 
sint recrutați ocazional și rezul
tatele nu pot fi altele decît tot... 
ocazionale. Un astfel de specta
col l-aș vedea deosebit de va
riat tematic, astfel incit să an
treneze spectatorii, să aibă di
namism, specific românesc, pre
zent cu destulă reușită pe micul 
ecran sau în unele spectacole 
de revistă ale teatrelor muzicale. 
Adevărat, nu e tocmai ușor să 
realizezi o reușită deplină în 
fața publicului destul de etero
gen. Tocmai de aceea cred că 
ritmul, inventivitatea, elementul 
șoc, o coregrafie vioaie, toate în
tr-o ambianță decentă de bun 
gust sînt atributele obligatorii. 
Evident, și aprofundarea noțiu
nii de estetică și pe alte planuri 
decît dansurile simpliste ale u- 
nor fete mai mult sau mai pu
țin dezbrăcate. Condițiile teh
nice excelente ale scenei baru
lui de noapte oferă posibilitatea 
unor spectacole pe măsură.

Cu aceste observații critice 
ne-am prezentat la conducerea 
O.N.T. Brașov, solicitînd și aici

Oraș de
(Urmare din pag. I) 

patru ori, ajungînd astăzi la un 
total de 130 000 de locuitori.

Aceste mărturisiri statistice, 
singure, ar putea oferi noului 
venit o imagine de ansamblu a- 
supra vieții robuste care pul
sează astăzi în acest teritoriu e- 
xistențial.

Dar, pentru emoția comparației, 
să privim cîteva clipe înapoi, în 
negura istoriei de început de se
col. Declara poetul, prin anii ’30: 
„în orașu-n care plouă de trei ori 
pe săptămînă...“. Era vorba des
pre Pitești. Și explică astăzi, in
tr-un fel, versurile minulesciene 
pensionarul Florea Ispas, în vîrstă 
de 82 de ani

— Am venit în oraș prin anul 
1903, toamna, pe o ploaie de 
sfîrșit de lume. Venisem să în
văț o meserie. „Industria“ ora
șului se rezuma la bruma de a-

rea Cernica, cu treburi prin Ca
pitală, ne amintea că sîntem tre
cători pe lumea asta și ne invi
ta să ne smerim in fața lucră
rilor. O funcționară de la pri
mărie își manifesta entuziasmul 
sub formă de cerere: „Subsem
nata Topliceanu Fl. vizitînd ex
poziția în ziua de 24 ianuarie 
1972 am rămas cu o deosebită 
impresie“... ș.a.m.d. Alții spuneau 
că le-a plăcut pur și simplu, 
fără să-și bată capul și expli- 
cînd de ce. Nu ne facem iluzii, 
în această privință. Educarea 
gustului artistic rămîne încă un 
deziderat* Educarea gustului ar
tistic rămîne încă unul din 
sectoarele vieții artistului pen
tru care niciodată nu se 
va putea spune că s-a făcut prea 
mult. De aceea resping „invita
ția“ foarte tentantă, mărturi
sesc, la ironie. Există aici un 
fenomen care depășește propria 
noastră persoană. Este limpede 
că dincolo de scrisul căznit, de 
greșelile de ortografie, de apre
cierile alăturea cu drumul, unii 
vizitatori au confundat presti
giul moral și social al operei 
eminesciene cu „opera“ pictori
ței.

Că niciodată Eminescu nu va 
fi ilustrat îndeajuns, că nici o 
expoziție avînd ca motiv opera 
poetului nu va produce o stare 
de sațietate, pentru că, repet, 
respectul, dragostea față de ope
ra sa sînt reale, iată lucruri in
contestabile. Călinescu, prin mo
nografia sa, și Anghel, printr-o 
sculptură au ridicat două mo
numente nepieritoare memoriei 
poetului. între ele și ceea ce în
registrăm astăzi există o suită 
infinită de trepte. Depinde unde 
consimțim să ne plasăm. Depin
de cu ce ne propunem să cele
brăm și să popularizăm (un ter
men înțeles din păcate cam sim
plist), opera poetului. începînd 
această nobilă lucrare cu pro
duse aflate la capătul de jos al 
scării mă tem că se poate acre
dita ideea că un mare artist 
poate fi celebrat și prin produ
se subculturale. Că tot ceea ce 
contează este intenția...

C. R. CONSTANTINESCIi

un punct de vedere. Iată, astfel, 
punctul de vedere al tovarășu
lui LONTIN JUCAN, director 
comercial:

— „Necazul cel mare pornește 
de la recrutajrea balerinelor. 
Pentru că nu găsim dansatoare 
profesioniste, ne vedem siliți să 
apelăm la diletanți, alteori la 
tinere cu o comportare dubioasă 
care, e adevărat, își fac uneori 
și ochiade cu... consumatorii în 
timpul spectacolului. Deși se 
fac dese repetiții, deși ținem șe
dințe despre comportarea pe 
scenă și în afara ei, greu reu
șim să le dăm pe brazdă“.

După cum s-a văzut, princi
pala vină e aruncată în spina
rea interpreților. Ce-i drept, u- 
neori stîngăcia lor, lipsa de har 
artistic, sînt ușor sesizabile. 
Dar carențe mai greu acceptate 
de factorii de răspundere cu 
care am discutat se leagă de în
săși concepția minoră a specta
colelor, de regia deficitară în 
ansamblu, de o coregrafie 
supărător de simplistă. Și, din 
nou iertați să fim, nici interpre- 
ții nu pot face altfel pe scenă 
decît tot ceea ce au fost învățați 
la repetiții.

Nu există soluții ? Ba da, ele 
ne-au fost oferite chiar la con
ducerea O.N.T. Brașov. In acest 
sens vom da un singur exemplu: 
pentru recrutarea celor 20 de in
terpreți de la crama „Cerbul 
Carpatin“ s-a făcut un concurs 
de preselecție la care s-au pre
zentat 300 de tineri. De acest 
colectiv ocupîndu-se și un regi
zor talentat (Liviu Butnaru, de 
la Teatrul muzical din localitate) 
deplina reușită a spectacolului 
nu trebuie decît să ne bucure. 
Cum spuneam, deci, soluții de 
îmbunătățire a programelor de 
varietăți din baruri există. Cu 
atît mai mult nu putem fi de a- 
cord cu afirmația tovarășului 
Șerban Andreescu, director 
general al O.N.T. „Carpați“ Bra
șov. care ne-a „avertizat“, re
producem textual, că „Dacă a- 
pare ceva critic în ziarul dum
neavoastră despre spectacolele 
mele să știți că desființez ba
rurile". în fața unei astfel de 
replici deloc autocritice sîntem 
siliți să ne întrebăm : De ce 
să se desființeze barurile?! E 
mai greu să se vegheze la res
pectarea decenței spectacolelor 
pe care ele le găzduiesc ?

legendă
teliere meșteșugărești de cismă- 
rie, croitorie și dulgherie. Și, bi
neînțeles, vestitele cazane de 
țuică. Exista, în materie de ca
nalizare, o singură fîntînă așe
zată drept în mijlocul orașului. 
Cam atît. Cit despre intelectuali, 
nu se prea înghesuiau prin părți
le locului. Erau, ce-i drept, cîțiva 
„domni“ semiintelectualizați 
care, vezi minune, se țineau 
fruntea orașului. Cu alte cu
vinte, viața tîrgului se reducea 
la o monotonie dezarmantă.

Și mai spunea poetul: „...Un 
bătrîn și o bătrină — / Două ju
cării stricate — / Merg ținîndu-se 
de mină... / Bătrînul Florea 
Ispas, la vîrsta lui, este deputa
tul circumscripției în care locu
iește — cartierul gării — acti
vează în organizația de partid a 
concetățenilor săi și n-are astîm- 
păr nici o clipă. L-am însoțit în- 
tr-una din vizitele sale obișnui-
te prin cartier. Se oprea pe la 
curțile oamenilor, le asculta pă
surile și propunerile, își nota in
tr-un carnet ferfenițit dar plin de 
însemnări toate amănuntele con
vorbirilor cu oamenii, mai dă
dea ghes unor lucrători de la 
„Drumuri“ să lucreze cu mai 
mult spor, și așa mai departe. 
Apoi, am luat-o spre oraș. Îmi 
arăta, în drum, ce a mai ră
mas din vechiul târg. Puțin. 
Foarte puțin.

Ne-am despărțit în fața Con
siliului popular. Intra, să audă 
ce mai e nou pe la gospodarii 
orașului. Era, doar, unul dintre 
ei.

Eu am rămas singur, pe stra
dă. După întâlnirea cu „nea 
Ispas“ începeam să am senzația 
că, în afară de frumusețe, de 
melodicitate, „Acuarela“ lui Mi- 
nulescu a devenit, cu timpul, 
deficitară în conținut.

„In orașu-n care plouă de 
trei ori pe săptămînă / Nu ră
sună pe trotuare / Decît pașii 
celor care merg ținîndu-se de 
mină, / Numărind / In gînd k 
Cadența picăturilor de ploa
ie,.../“. Priveam strada, în acest 
început de an 1972. Întâm
plarea a făcut să cunosc două 
tinere de la „Argeșana“. Le-am 
cunoscut tocmai intr-un magazin 
de stofe.

— Vedeți, îmi spunea una 
dintre fete, tehniciană Florina 
Tudor, stofa pe care am cum
părat-o se face la noi în fabrică. 
Vreau să-mi fac un taior nou.

— Acum, iarna ?
— Da. Dar pentru la primă

vară. Mă duc acasă, la părinți, 
și vreau să vadă că nu am stal 
cu mîinile în sin. Că am mun
cit.

— Vă place orașul ?
— Am venit aici de vreo doi 

ani. Aici trăiesc, aici muncesc, 
aici aș vrea să-mi întemeiez un 
cămin. Așa încît...

— Pe aici, prin Pitești, peste 
tot pe unde mergi, intervine în 
discuție cealaltă tânără, munci
toarea Maria Tănăsescu, se tot 
construiește. Nu e chip să ră- 
sufli de atîtea șantiere.

— E bine sau e rău ? întreb.
— Păi, niciodată nu ajung a- 

casă cu pantofii curați I
Vrînd-nevrînd, fata aceasta 

spunea un adevăr fundamental. 
Peste tot se construiește. Însuși 
centrul Piteștiului, bunăoară, 
este pe jumătate demolat și pe 
jumătate reconstruit din temelii. 
Și, dacă pantofii unei tinere nu 
nuri au aceeași culoare după o 
plimbare prin oraș, o aseme
nea întâmplare poate fi lesne 
trecută cu vederea.

Pașii m-au purtat către ves
titul cartier „Trivalc“, unul din
tre cele cinci noi cartiere ale 
orașului. Mi-am luat inima 
în dinți și am urcat pe 
o scară oarecare și am sunat 
la ușa unui apartament. Așa am 
făcut cunoștință cu familia Go- 
rea. El, chimist la Uzina de au
toturisme, ea, medic pediatru. 
Și cei doi urmași. El, de prin 
nordul Moldovei, ea, din județul 
Vîlcea. Copiii, născuți în Pitești. 
Puțin mai tîrziu, s-au mai anunțat 
și alți invitați. Familia Avram, 
care venea tocmai din cartierul 
„Paizboieni“. Am aflat astfel un 
lucru ciudat și frumos. Bărbații 
au fost colegi de grupă la Fa
cultatea de chimie a Universi
tății clujene iar soțiile au fost 
colege de grupă la Facultatea de 
Medicină. Tot la Ciut- Nici fa
milia Avram nu are rădăcini in 
județul Argeș. Amîndoi au venit 
de prin părțile Sibiului

— Un oraș cu industrie atît 
de tânără cuprinde mulți oameni 
tineri și, implicit, o mare canti
tate de entuziasm. îmi spunea 
Ion Avram care lucrează la 
Combinatul petrochimic Poate 
că nu ne-a plăcut orașul din 
capul locului. Dar, ne-am găsit 
un loc sub soare unde ne putem 
împlini, și profesional și spiri
tual.

Aveau dreptate băieții Me 
din de nîrsiă a celor 70 000 ițp 
salariați ai municipiului Pitești 
nu trece de 26 de uni Ceh două 
familii de care aminteam ca 
atîtea altele, de altfel, s-nu așe
zat temeinic pe aceste melcii- 
guri.

Privisem orașul ziua Și acum 
noaptea, Plteștiul arăta cu un 
mare oraș. Lume multă, lu
mină și viteză. Călcam pe 
asfaltul lucios de ploaie «/ de 
stele de neon, priveam grupurile 
de trecători cure se întorceau d< 
la ultimele spectacole ale seu, 
și aveam, ’nli-wi sens m-r-une- 
freamătului unui oraș m •'ito 
gul său. mobil, mereu .■t-,li V>' 
gîndeam la acești oameni <■«•> 
alcătuiau monografia •llf- <t f»u 
șului. Oameni de pretutindeni 
Oameni care au colindat lumea 
Oameni care au pus și nun umă
rul la o nemaipomenită operă de 
edificare: societatea socialistă



flehest e
încheierea 

seminarului 
ac tineret 

ac ia Varșovia 
VARȘOVIA 28 (Agerpres).

La Radziejowice, lîngă Var
șovia, au luat sfîrșit lucră
rile seminarului internațional 
cu tema „Tineretul și pro
gresul tehnico-științific în a- 
gricultură“, organizat de C.C. 
al Uniunii Tineretului Sătesc 
din Polonia. Au participat re
prezentanți ai organizațiilor 
de tineret din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria și U.R.S.S. 
Din România a fost prezentă 
o delegație condusă de Ion 
Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C..

întîlnirea a prilejuit un 
schimb de experiență între re
prezentanții organizațiilor par
ticipante în domeniul pregăti
rii tineretului pentru munca 
din agricultură, al perfecțio
nării calificării, precum și al 
popularizării mișcărilor de 
inovatori și raționalizatori în 
rîndul tinerilor agricultori.

Conducătorii delegațiiloi 
străine la seminar au fost pri
miți de Kazimierz Barczikow- 
ski, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

Moscova : ambasado
rul român primit 
de V. N. Novikov

• AMBASADORUL extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietică, Teodor Marinescu, a fost 
primit la 28 ianuarie, la Kremlin, 
de V. N. Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S , în legătură cu apropiata 
sa plecare definitivă în patrie. Cu 
acest prilej, a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

Pentru începerea pregătirilor 
conferinței europene 

de securitate
Interviul lui

HELSINKI 28 (Agerpres). - 
Consultările guvernului finlandez 
cu guvernele interesate în vede
rea convocării unei reuniuni pre
gătitoare pentru organizarea Con
ferinței general-europene de secu
ritate continuă, a declarat joi. 
într-un interviu acordat agenției 
U.P.I-, ambasadorul Joel Pekuri, 
însărcinat de guvernul finlandez 
cu organizarea la Helsinki a con
ferinței. El a apreciat că se are 
in vedere convocarea, în acest 
sens, a unei întîlniri pregătitoare 
la nivel de ambasadori, care s-ar 
putea transforma într-o impor
tantă întâlnire consultativă la ni
vel ministerial.

Ambasadorul Joel Pekuri a re
levat că pentru realizarea confe
rinței prezintă importanță ratifi
carea tratatelor semnate de R.F. 
a Germaniei cu Uniunea Sovieti
că și Polonia, renunțarea la folo
sirea forței și la amenințarea cu 
forța, recunoașterea frontierelor 
existente în Europa și un acord 
final privind Berlinul occidental 
între Uniunea Sovietică, S.U.A., 
Marea Britanie și Franța.

• LA HELSINKI s-a deschis 
vineri, sesiunea Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii, la care 
participă delegații din peste 50 
de țări. Din România iau par*e 
prof. Tudor Ionescu, membru al 
Prezidiului Consiliului Mondial 
al Păcii, președintele Comitetu
lui Național pentru Apărarea 
Păcii, și Sanda Rangheț, mem
bru al Consiliului Mondial al 
Păcii, secretar al comitetului.

Pe ordinea de zi figurează pro-

Joel Pekuri
bleme ca evoluția internaționa
lă după Sesiunea Consiliului 
Mondial al Păcii, care a avut loc 
anul trecut, la Budapesta, nece
sitatea unei noi ofensive unite 
împotriva forțelor imperialiste, 
pentru pacea, securitatea și in
dependența popoarelor, și pro
gramul de acțiuni, pe anul în 
curs.

Vor fi discutate, de asemenea, 
probleme ale securității europe
ne, ale luptei popoarelor din In
dochina împotriva agresiunii a- 
mericane, probleme ale Orien
tului Apropiat și altele.

Comunicat comun 
pakistano-egiptean

• COMUNICATUL COMUN di
fuzat la Cairo, In urma convorbi
rilor dintre președintele Pakista
nului, Zulfikar AII Bhutto, șl pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat, subliniază acordul 
celor doi șefi de stat asupra nece
sității punerii în aplicare a rezo
luțiilor adoptate în decembrie 
1971 de Adunarea Generală a 
O.N.U. și de Consiliul de Secu
ritate asupra conflictului indo- 
pakistanez. Președintele Bhutto a 
expus președintelui Sadat evoluția 
situației din regiune după con
flictul indo-pakistanez și a eviden
țiat faptul că poporul pakistanez 
trebuie să albă posibilitatea să-șl 
decidă soarta, fără nici un ames
tec din afară. Președintele Sadat, 
se arată în comunicat, șl-a expri
mat înțelegerea deplină fată de 
problemele expuse de președintele 
Bhutto șl încrederea în depășirea 
dificultăților care confruntă Pa
kistanul.

CUV1NTAREA PREȘEDINTELUI TITO
LA ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI U.C.I.

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
Luînd cuvintul la încheierea lu
crărilor celei de-a doua Confe
rințe a U.C.I., președintele Iostp 
Broz Tito a apreciat pozitiv dis
cuțiile purtate și întreaga des
fășurare a lucrărilor. „Putem 
spune cu mîndrie — a arătat el— 
că baza noastră e sănătoasă, că 
Uniunea Comuniștilor se situea
ză chiar pe temeliile sale. Cred 
că această conferință a oferit su
ficient material pentru a se tre
ce cu adevărat in mod energic la 
înfăptuirea hotărîrilor, altfel 
decît am făcut acest lucru în tre
cut.

Pe lîngă toate lipsurile exis
tente, pe care le-am arătat de 
citeva ori, cea de-a doua confe
rință a arătat că in Uniunea Co
muniștilor nu există o asemenea 
criză cum am gîndit noi câte o 
dată. Criza a existat mai mult 
sus, și a constat mai ales în de
zacorduri și lipsuri. Acestă criză 
delicată, pe care o provoacă u- 
nele minți, o putem soluționa 
foarte ușor“.

în continuare, președintele Tito 
a arătat că în cursul discuțiilor 
s-au conturat două probleme 
principale — reorganizarea Uniu
nii Comuniștilor și situația eco
nomică, subliniind că acestea 
trebuie să stea în atenția comu; 
niștilor ca o sarcină proprie <și 
în toate sectoarele, în toate ra
murile economice, în toate cen
trele și colectivele societății. Ei 
trebuie să acționeze conform ho
tărîrilor adoptate.

Referindu-se la discuțiile din 
cadrul conferinței, vorbitorul a 
abordat problema dictaturii pro
letariatului în cadrul societății 
iugoslave. „Dictatura proletaria
tului există la noi și ea trebuie 
să existe — a spus el. Dacă nu 
ar exista, dumneavoastră nu ați 
fi putut veni aici cu astfel de 
mesaje cum ați adus. Ea există 
ca o dictatură revoluționară a 
proletariatului pentru un curs 
mai rapid, mai just al dezvoltării 
societății socialiste, pentru drep
tul clasei muncitoare de a fi pre
zentă peste tot, deoarece ea este 
temelia societății noastre.

Ea și-a primit acum deplina 
confirmare și de ea trebuie _ să 
se ferească toți dușmanii țârii 
noastre, externi și interni. Să fie 
conștienți de faptul că proleta
riatul nostru, Uniunea noastră a 
comuniștilor, ca avangardă a cla
sei muncitoare, sînt suficient de 
capabile să respingă toate atacu
rile împtoriva sistemului nostru 
social, a comunității noastre, in
diferent in ce formă și din ce 
parte s-ar ivi“.

„Mă bucur foarte mult că am 
avut prilejul să constat că în si
nul clasei noastre muncitoare, 
dintre muncitorii din întreprin
deri au crescut oameni capabili 
care știu să vorbească, să expună 
și să argumenteze tot ceea ce 
gindesc — a constatat președin
tele Tito. Aș dori ca aceasta să 
constituie pentru noi un imbold 
pentru a include cit mai mulți 
muncitori din întreprinderi în 
Uniunea Comuniștilor, deoarece 
acest fapt va contribui mult la 
tăria sa. Dacă Uniunea Comu
niștilor este avangarda clasei 
muncitoare, atunci muncitorii 
trebuie să fie in această avan
gardă. Ea nu trebuie să fie alcă
tuită din unii din afară, doar din 
rindurile funcționarilor și din cei 
care nu au aproape nici o legă
tură cu producția. însăși expre
sia : avangardă a clasei munci
toare — înseamnă că în ea tre
buie să fie reprezentați în ma
joritate cei care intră în această 
categorie, iar aceștia sînt mun
citorii“, a subliniat vorbitorul.

Relevînd că în cadrul Confe
rinței nu s-au modificări
statutului, deoarece aceasta este 
o problemă de competența Con-

gresu'uî, el a arătat că, de altfel, 
nu s-a schimbat nimic nici în 
ceea ce privește democrația. „Nu 
ne-am întors înapoi, în trecut, 
nu ne întoarcem la o „mină 
forte“. Mina forte este întreaga 
noastră clasă muncitoare. Mina 
forte este Uniunea noastră a co
muniștilor. însă ea este acea 
mină fermă, rațională, care o- 
rientează cu precizie dezvoltarea 
noastră socială, socialistă și nu 
mina care înseamnă o compor
tare arbitrară în orice loc.

Trebuie să spun că o serie de 
conducători din economie, pre
cum și din alte sectoare se mai 
comportă arbitrar. Aceasta este 
acum la noi aișa-zisa „mină for
te“ pe care nu o vom mai per
mite. Ea nu trebuie să-și inai 
găsească locul la noi. Pină acum, 
mulți au considerat că trebuie să 
vorbească și să ia toate hotă- 
rîrile în numele muncitorilor, iar 
muncitorii să fie foarte puțin în
trebați. Cred că muncitorii nu 
vor mai permite acest lucru“.

Președintele Tito s-a referit a- 
poi la evenimentele din Croația, 
la măsurile adoptate de Uniunea 
Comuniștilor. .Trebuie să, recu
nosc, a spus I. B. Tito, că tova
rășii din Croația, care au luat 
cuvîntul aici, s-au apucat bine 
de treabă. Cei care au greșit pe 
linie de partid trebuie sancțio
nați pe linie de partid, cu pe
depse disciplinare, pînă la exclu
dere. Cei în legătură cu care cer
cetările dovedesc că au comis 
fapte penale, trebuie pedepsiți pe 
cale juridică. Cei pentru care se 
dovedește că au uneltit cu unii 
din afară, trebuie acuzați de 
înaltă trădare și traduși în fața 
tribunalului. însă, aceasta pe 
bază de dovezi, și la aceasta se 
lucrează în prezent. Trebuie să 
avem argumente“.

„în ceea ce privește psihoza 
care a fost creată datorită eveni
mentelor din Croația, a relevat 
vorbitorul, se înțelege că unii, în 
lume, vor trebui să se resemneze 
cu faptul că țara noastră nu stă 
pe picioare de sticlă. Ea este o 
comunitate foarte puternică. Să 
se vadă că avem și picioare și 
corp puternice — acestea fiind 
Uniunea Comuniștilor și Uniunea 
Socialistă, care sint. într-adevăr, 
organizații sociale foarte puter
nice, dar pe care trebuie să le 
împingem la acțiune, să lupte“.

Vorbind despre necesitatea îm
bunătățirii educației marxiste a 
tineretului, președintele Tito a 
spus : „Marxismul trebuie
să fie baza instruirii teoreti
ce a tinerilor noștri, a cadre
lor tinere, indiferent spre ce 
structură s-au orientat. Ce 
știu despre dialectică ti
nerii noștri, care au o legătură 
atît de firavă cu marxismul ? Nu 
știu prea mult. Să educăm tine
retul nostru în spiritul marxis
mului. Nu în mod abstract, ci in 
spiritul a ceea ce facem astăzi și 
a ceea ce ar fi trebuit să facem. 
Aceasta trebuie să fie, într-ade
văr, ceea ce cere tineretul mun
citor și, în general, tînăra .noas- 
tră generație și ceea ce îi este 
necesar pentru a putea partioipa 
la viața socială“.

Menționînd faptul că înainte de 
cel de-al X-lea Congres va tre
bui abordată și problema tinere
tului și a organizării sale, pen
tru că așa cum se prezintă 
acum această organizare nu 
este potrivită, I. B. Tito a sub
liniat faptul că tinerei gene
rații trebuie să i se asigure 
o sferă mai largă de care 
să se ocupe, că tineretul tre
buie să se intereseze mai mult 
de ceea ce se întîmplă în socie
tate. „Mulți tineri nu știu nimic 
despre ceea ce s-a întâmplat a- 
cum 25 de ani. Există puțini ti
neri care cunosc acest lucru, iar 
aceasta este o rușine. Cum edu-

căm noi tineretul nostru ? El tre
buie să cunoască istoria noastră 
și să nu permită unora să îm
proaște cu noroi lucrurile pentru 
care au căzut atâția oameni de-ai 
noștri, între care mulți tineri, 
copii și femei. Va trebui deci să 
ne ocupăm de tineret și de orga
nizarea sa pentru a-1 face apt de 
acțiune, fiindcă in prezent nu 
este cum ar trebui să fie“.

S
ăptămîna care face 
obiectul acestei tra
diționale cronici a 
fost dominată, pe a- 
rena internațională, 
de Consfătuirea de 

la Praga din 25—26 ianuarie a 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia. Eveniment im
portant al vieții politice mondia
le, Consfătuirea a prilejuit o 
nouă și pregnantă afirmare a pre
ocupărilor și eforturilor țărilor 
participante pentru transforma
rea Europei într-o zonă a păcii, 
securității și cooperării. Preocu
pări în cadrul cărora necesitatea, 
de mare actualitate, a trecerii ne- 
întîrziate, practice, la pregătirea 
Conferinței general-europene se 
înscrie la loc de frunte. Rezulta
tele Consfătuirii, „Declarația pri
vind pacea, securitatea și colabo
rarea în Europa“ (cărora ziarul 
nostru le-a consacrat ieri un co
mentariu special) reprezintă,. în 
ansamblu, o nouă și valoroasă ini
țiativă în sprijinul destinderii, 
păcii și cooperării pe continentul 
european. O deosebită însemnă
tate o are formularea principiilor 
fundamentale ale securității euro
pene și ale relațiilor dintre state 
in Europa. în centrul conceptu
lui de securitate europeană for
mulat de participanții la Consfă
tuirea de la Praga — și propus 
recunoașterii generale în cadrul 
viitoarei Conferințe general-eu
ropene — stă ideea că securita
tea și colaborarea europeană pre
supun, impun, crearea unui sis
tem de angajamente clare din 
partea tuturor statelor care să o- 
fere fiecărui stat garanția deplină 
că se află la adăpost de orice pri
mejdie de agresiune sau de alte 
acte de folosire a forței sau de 
amenințare cu forța și să-i asi
gure dezvoltarea pașnică într-un 
climat de destindere, înțelegere 
și colaborare. Esența acestui con
cept al securității europene con
stă în aceea că factorul decisiv 
do care depind în prezent men
ținerea păcii și securității, însă
nătoșirea climatului politic gene
ral, îl reprezintă respectarea drep
tului sacru al fiecărui popor de 
a trăi și a se dezvolta liber și 
suveran, renunțarea la încercă
rile de amestec în treburile in
terne ale altora. în acest sens 
este subliniată în Declarația de 
la Praga necesitatea ca relațiile 
de bună vecinătate dintre state
le europene „să se dezvolte pe 
baza principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc“. Principii pe care însăși 
viața, experiența relațiilor inter
naționale, le-a învederat ca fiind 
cheia de boltă a dezvoltării unor 
raporturi de încredere, stimă re
ciprocă și conlucrare rodnică în
tre state-

In concordanță cu interesele 
și țelurile destinderii și securită
ții europene, documentele adop
tate la Consfătuirea de Ia Praga 
conturează un amplu program de 
acțiune pentru înfăptuirea secu
rității europene și — ca o com-

ponentă importantă în acest sens 
— pentru convocarea Conferinței 
general-europene. Așa cum se re
levă în Declarația adoptată la 
Consfătuire, problema fundamen
tală în momentul actual este de 
a se trece la măsuri practice, la 
dezbaterea în cadru multilateral 
a pregătirii nemijlocite a Confe
rinței. în acest scop, statele par
ticipante la Consfătuire și-au re
afirmat hotărîrea de a numi re
prezentanți pentru a participa cu 
reprezentanții celorlalte state la 
consultările multilaterale pentru 
a dezbate și a se pune de acord 
asupra tuturor problemelor con
crete ale pregătirii Conferinței.

Țara noastră, care s-a manifes
tat consecvent ca factor dinamic 
al promovării securității ca și al 
întregului proces de destindere 
pe continent, a participat activ 
la elaborarea documentelor adop
tate în comun de țările partici
pante Ia Consfătuirea de la Pra
ga. „România — sublinia recent 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
va participa activ la pregătirea 
Conferinței general-europene, la 
lucrările acesteia, la instaurarea

i din agenda săptă- 
mînii care a trecut 
se cuvin a fi con
semnate noi fapte 
care atestă efortul 
neobosit al Româ

niei de a aprofunda colaborarea 
tovărășească cu toate țările socia
liste frățești, de a extinde legă
turile cu țările în curs de dezvol
tare, de a lărgi — pe o bază re
ciproc avantajoasă și în spiritul 
deplinei egalități — relațiile cu 
toate statele. Aceasta, în strînsă 
conexiune cu năzuința constantă 
a țării noastre de a contribui la 
însănătoșirea atmosferei în lume, 
la așezarea relațiilor dintre state 
pe baze principiale, de echitate, 
conforme cu realitățile contem
porane.

Pe linia dezvoltării relațiilor cu 
toate țările socialiste semnalăm 
participarea președintelui Comi
tetului de Stat al Planificării al 
Republicii Socialiste România la 
prima ședință a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborarea în 
domeniul activității de planifica
re. La această ședință, desfășu
rată la Moscova, a fost examinat

conomică dintre România și Re
publica Populară Congo, stabi- 
lindu-se noi măsuri pentru inten
sificarea acestora.

în contetxul continuei ampli
ficări a cooperării cu toate sta
tele, merită, de asemenea, con
semnată vizita pe care a etec- 
tuat-o în țara noastră prof. Urs 
Hochstrasser, președintele Comi
siei de energie atomică din El
veția, vizită care a prilejuit con
vorbiri rodnice privind dezvolta
rea colaborării româno-elvețiene 
în domeniul aplicațiilor practice 
ale energiei atomice.

O știre sosită miercuri din Vie- 
na venea să confirme încă o dată, 
pregnant, prestigiul înalt de care 
se bucură politica principială, 
consecventă, realistă și construc
tivă a României socialiste, pre
țuirea cu care este înconjurată 
pretutindeni personalitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Este 
vorba de apariția în librăriile 
austriece a volumului „România 
pe drumul socialismului", cu- 
prinzînd articole, cuvîntări și in
terviuri ale președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So-

unui climat de securitate care să 
garanteze independența și suve
ranitatea tuturor statelor, să asi
gure dezvoltarea fără îngrădiri a 
colaborării economice, științifice 
și culturale între toate națiunile 
continentului nostru“. Opinia pu
blică din țara noastră, salutînd 
documentele Consfătuirii de Ia 
Praga își exprimă convingerea că 
a sosit timpul să se treacă la în
ceperea neîntârziată a consultări
lor multilaterale care să ducă Ia 
convocarea cît mai grabnică cu 
putință a Conferinței general-eu
ropene — element de primă im
portanță în vederea statornicirii 
securității pe continent. România 
este hotărîtă să nu precupețească 
nici un efort pentru ca năzuin
țele scumpe, vitale ale poporului 
nostru, ale tuturor popoarelor in
teresate în pacea și colaborarea 
europeană, să-și găsească cuveni
ta și meritata încununare, sub 
forma realizărilor concrete. în spi
ritul politicii lor consecvente de 
pace și colaborare internațională, 
partidul și guvernul țării noas
tre, întregul popor român aduc 
și își vor aduce și pe viitor o 
contribuție activă, susținută la 
realizarea securității și cooperării 
în Europa — deziderat major al 
tuturor popoarelor de pe conti
nent, imperativ de seamă al vie
ții internaționale contemporane.

proiectul programului de desfă 
șurare a lucrărilor pînă în anul 
1973, pentru colaborarea în do
meniul activității de planificare 
a țărilor membre ale C.A.E.R. 
Problemele dezvoltării cooperării 
în sectorul cooperației meșteșu
gărești au stat în centrul unei 
consfătuiri desfășurate la Bucu
rești și la care au participat pre
ședinții organizațiilor cooperatis
te meșteșugărești din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, 
R-P. Mongolă și România. Tot 
în contextul adîncirii relațiilor cu 
țările socialiste trebuie notată
semnarea protocolului româno- 
rngar privind schimburile de 
mărfuri și cooperarea tehnico-ști- 
ințifică pe anul 1972 dintre mi
nisterele de comerț interior din 
cele două țări ; protocol care pre
vede o creștere valorică aprecia
bilă a schimburilor de mărfuri, 
precum și o diversificare a sor
timentelor.

O nouă manifestare a politicii 
României socialiste de dezvolta
re a relațiilor cu tinerele state în 
curs de dezvoltare, de sprijinire 
a eforturilor acestor țări pentru 
consolidarea independenței, pen
tru împlinirea aspirațiilor lor de 
progres economic și social, o con
stituie vizita în țara noastră a de
legației Partidului Congolez al 
Muncii. Cu acest prilej au fost 
trecute în revistă stadiul relații
lor de cooperare și colaborare e-

- cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. Alături de aparițiile 
similare din Franța, Italia, Fin
landa, Japonia, Brazilia, acest 
nou eveniment editorial atestă, 
o dată mai mult, interesul față de 
politica României socialiste, față 
de neobosita activitate desfășu
rată de conducătorul său în pro
movarea păcii și progresului.

S
ituația din Indochi
na reține în conti
nuare atenția opi
niei publice din țara 
noastră și din în
treaga lume, pro

fund îngrijorată de perpetuarea 
agresiunii S.U.A. Cu toate eșecu
rile suferite atât pe plan militar 
cît și în aplicarea așa-numitei 
politici de „vietnamizare“, Was
hingtonul perseverează pe linia 
continuării intervenției. In ședin
ța de joi a conferinței cvadripar- 
tite în problema vietnameză, re
prezentanții Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și guvernu
lui R.D. Vietnam au condamnat 
cu fermitate manevrele america
ne îndreptate spre refuzul unei 
soluții politice juste a războiului 
din Indochina, spre continuarea 
intervenției și agresiunii. Refe- 
rindu-se la „planul în opt 
puncte“ prezentat de repre
zentanții S.U.A. și ai marionete
lor săigoneze — plan anunțat

într-o declarație televizată de 
președintele Nixon — delegatul 
G.R.P. al Republicii Vietnamu
lui de Sud, Nguyen Van Tien, a 
subliniat că, în ioc să procedeze 
la negocieri serioase S.U.A. caută 
în continuare o iluzorie victorie 
militară, caută să impună soluții 
prin forță. Planul american —- a 
arătat la rîndul său Xuan Thuy, 
șeful delegației guvernului R.D. 
Vietnam — se referă în mod 
vag la „retragerea trupelor 
S.U.A. și aliate“ fără a stabili un 
termen-limită pentru aceasta și 
fără a specifica dacă e vorba de 
totalitatea trupelor, consilierilor, 
personalului militar, armelor și 
materialului de război, fără a 
preciza dacă vor fi desființate 
toate bazele militare ale S.U.A. 
și se va pune capăt atacurilor ae
riene și navale asupra ambelor 
părți ale Vietnamului. In ce pri
vește propunerea privind orga
nizarea de alegeri în Vietnamul 
de Sud, atât delegatul G.R.P. »1 
Republicii Vietnamului de Sud, 
cît și cel al R.D. Vietnam au 
scos în evidență faptul că, așa 
cum sînt ele preconizate în pla
nul american, alegerile vor fi o 
farsă, de vreme ce cadrul de des- 
fășurare l-ar constitui tot regimul 
saigonez cu mecanismul său de 
represiuni și teroare, regim anti
popular care supraviețuiește nu
mai datorită sprijinului S.U.A. 
„Declarația din 25 ianuarie a 
președintelui Nixon — a subli
niat reprezentantul R.D. Viet
nam — are drept scop să creeze 
o iluzie de pace în vederea cam
paniei electorale din S.U.A., în 
vreme ce Statele Unite își conti
nuă planul de „vietnamizare“, 
intensificînd și extinzînd răz
boiul, refuzînd să răspundă la 
propunerile clare și logice ale 
guvernului R.D. Vietnam și ale 
G.R.P. al Republicii Vietnamului 
de Sud și să soluționeze cu ade- 1 
vărat problema vietnameză pe 
cale pașnică".

Este evident că orice cram
ponare de politica falimentară a 
intervenției militare și „vietna- 
mizării“, orice perseverare în ilu
zia unei „soluții militare“ nu 
poate aduce S.U.A. decît noi în- 
frîngeri. Este tot atât de evident 
că singura rezolvare posibilă și 
realistă este retragerea rapidă, 
totală și necondiționată a trupe
lor S.U.A. și ale aliaților lor din 
Indochina, respectarea dreptului 
sacru al popoarelor din această 
regiune a lumii de a-și rezolva 
singure treburile, fără nici un a- 
mestec din afară.

Exprimînd sprijinul deplin 
pentru cauza dreaptă a popoare
lor Indochinei, participanții la 
Consfătuirea de Ia Praga și-au 
reafirmat hotărîrea de a acorda 
și în viitor tot ajutorul necesar 
acestor popoare.

Solidar cu lupta popoarelor 
din Vietnam, Laos și Cambodgia 
poporul nostru cere cu fermitate 
încetarea intervenției americane 
în Indochina, reglementarea con
flictului din această parte a lu
mii potrivit intereselor funda
mentale ale popoarelor îndoctri
neze.

EM. RUCĂR

RHODESIA DE SUD. — Patrioti Zimbabwe în pauza unei ședințe de instrucție.

Reacții negative la planul 

in opt puncte al S.U.A.
PEKIN 28 (Agerpres). — In

tr-o convorbire cu un reprezen
tant al Agenției France Presse, 
Norodom Sianuk, președintele 
Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei, șeful statului cambod
gian a declarat că ultimele pro
puneri de pace ale președintelui 
S.U.A., Richard Nixon, sînt „gre
șite și inacceptabile“. Frontul 
Național Unit al Cambodgiei și 
Guvernul Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei, sînt soli
dare cu pozițiile adoptate de 
guvernul R. D. Vietnam și Gu
vernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud, față de ultimele propuneri

• ÎN CIUDA REDESCHI
DERII de către autorități a 
facultății de medicină, la Ma
drid continuă acțiunile stu
dențești. Marea majoritate a 
studenților din acest centru 
universitar refuză în conti
nuare să se prezinte la 
cursuri. în cursul dimineții 
de joi, au fost organizate noi 
manifestații de protest împo
triva sistemului de învăță- 
mînt și a represiunilor poli
țienești. Studenții revendică, 
de asemenea, dreptul la aso
ciere și libertăți sindicale. 
Pe de altă parte, continuă să 
se atle în grevă studenții 
centrului universitar din 
Barcelona. Poliția a pătruns 
în facultăți pentru a împie
dica mai multe reuniuni ale 
studenților. Atmosfera Ia 
Barcelona este deosebit de 
încordată, mai ales după o 
serie de ciocniri produse în
tre studenți și poliție. în 
cursul cărora mai multe per
soane au fost rănite.

ale președintelui Nixon. In ce 
privește Cambodgia, pentru o 
soluționare privind războiul, a 
spus el, sîntem gata să purtăm 
convorbiri cu Statele Unite, dar 
refuzăm orice participare a ma
rionetelor de la Pnom Penh, al 
căror regim este ilegal.

Norodom Sianuk a declarat, 
în continuare, că propunerile 
președintelui Nixon lasă în um
bră punctele esențiale pentru 
căutarea unei soluții de pace, 
între care participarea Tailandei 
Ia război. „Atît timp cît Nixon 
nu vorbește de dezangajarea ae
riană și nici de neutralizarea 
Tailandei, el nu vorbește cu a- 
devărat despre pace“.

• PROPUNERILE ÎN OPT 
PUNCTE ale președintelui Ni
xon, privind războiul din Viet
nam, continuă să fie amplu co
mentate de observatorii politici 
din capitala S.U.A.

Caracterizînd propunerile pre
ședintelui drept „nerealiste“, 
deputatul republican Paul Mc
Closkey se întreabă : „Cum se 
consideră că s-ar putea organiza 
alegeri libere în Vietnamul de 
sud, în condițiile în care există 
un program de exterminare 
pînă și a celor suspectați de a 
sprijini forțele F.N.E. ?“ McClo
skey a cerut să se pună capăt 
imediat sprijinirii regimului 
„dictatorial și corupt de la Sai
gon“.

Ziarul „New York Times“ re
levă că „în anumite cercuri 
exista chiar impresia, exprimată 
deschis de senatorul Alan Cran
ston, că prin aceste propuneri 
se încearcă pregătirea psiholo
gică a poporului american pen
tru o nouă escaladare a războ
iului“.

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII CHILE, Salvador 
Allende, a numit vineri pe noii 
miniștri ai cabinetului. în 
funcția de ministru de interne 
a fost desemnat Hernan del 
Canto Rlquelme (Partidul So
cialist) ; ministru al justiției 
— Manuel Sanhueza Cruz 
(Partidul Radical de stingă) ; 
ministru al minelor — Mauri- 
cio Yungk Tal (Partidul Ra
dical de stingă) ; ministru al 
educației — Alejandro Rios 
Valdivla (Partidul Radical) ; 
ministru pentru locuințe și ur
banism — Orlando Cantuarias 
Vepeda (Partidul Radical). 
Fostul ministru de interne, 
Jose Toha (Partidul Socialist) 
a fost numit ministru al apă
rării.

Agenția France Presse a- 
daugă că Partidul Comunist 
și-a păstrat cele trei locuri în 
guvern.

Protest la Panmunjon
»LA CEREREA PĂRȚII NORD- 

COREENE, la Panmunjon a avut 
Ioc o nouă întîlnire a Comisiei mi
litare de armistițiu din Coreea, Ia 
care reprezentantul R.P.D. Core
ene a formulat un protest hotărît 
în legătură cu faptul că imperia
lismul S.U.A. și regimul marione
tă de la Seul continuă șirul pro
vocărilor îndreptate împotriva 
R.P.D. Coreene, deschizînd focul 
asupra posturilor Armatei Popu
lare Coreene, introducînd în mod 
ilegal armament de artilerie în 
zona demilitarizată și violînd cu 
avioane de spionaj spațiul aerian 
al R.P.D. Coreene. Reprezentan
tul R.P.D. Coreene a cerut pedep
sirea autorilor provocărilor și a- 
doptarea de măsuri adecvate care 
să pună capăt acestor acte.

Preț record al aurului
• PREȚUL AURULUI a atins 

joi la Londra nivelul record de 
46,75 dolari uncia. Experții expri
mă convingerea că această evolu
ție a cursului metalului galben nu 
va întîrzia să se traducă în noi 
presiuni asupra dolarului. Prețul 
oficial al aurului este de 35 dolari 
uncia, iar cel propus în cadrul 
reuniunii de la Washington a mi-

R. D. VIETNAM:

Vigilență sporită împotriva 
provocărilor imperialiste

HANOI 28 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
V.N.A., ziarele „Nhan Dan“ și 
„Quan Doi Nhan Dan" publică 
editoriale în care cheamă popu
lația și forțele armate să-și du
bleze vigilența pentru a curma 
orice nouă aventură militară la 
care ar putea recurge imperialiș
tii americani împotriva R.D. Viet
nam, într-o încercare de a paza 
înfrîngerile suferite pe diverge 
fronturi în Indochina.

Ziarul „Nhan Dan“ — scrie a- 
genția V.N.A. — arată că Admi
nistrația americană, fiind obliga
tă să continue retragerea trupe
lor Statelor Unite din Vietnamul 
de sud, încearcă prin toate mij
loacele să prelungească și să ex
tindă războiul în Indochina. In 
ultimele zile, avioane ale S.U.A. 
au atacat cu sălbăticie mai mul
te regiuni din Vietnamul de sud 
•— între care Platourile înalte 
unde au lansat mii de tone de 
bombe — precum și provinciile 
Quang Binh, Ha Tinh, Nghe An 
și regiunea Vinh Linh din R.D. 
Vietnam, iar marina americană, 
operînd în apele teritoriale ale 
R.D.V., a atacat vase de pescuit 
Totodată, aparate de recunoaște

re ale S.U.A. au întreprins inten
se zboruri chiar și deasupra Ha
noiului.

Declarația M.A.E. 
al R. P. Chineze

PEKIN 28 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă a difuzat de
clarația dată publicității de pur
tătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R.P. Chi
neze, în legătură cu implicarea 
forțelor armate tailandeze în con
flictul militar din Cambodgia. 
Declarația exprimă sprijinul ferm 
al guvernului și poporului R.P. 
Chineze față de declarația minis
trului informațiilor și propagan
dei al Guvernului Regal de U- 
niune Națională al Cambodgiei, 
în care autoritățile tailandeze 
sînt condamnate pentru cîrdășia 
lor cu regimul marionetă de la 
Pnom Penh și cu planurile aces
tuia de extindere a războiului de 
agresiune împotriva poporului 
cambodgian. în încheierea de
clarației, se reafirmă hotărîrea 
poporului chinez de a sprijini 
pînă la victoria finală lupta 
dreaptă a popoarelor cambod
gian, vietnamez și laoțian împo
triva agresiunii S.U.A. și pentru 
salvarea națională.

Constituirea 
guvernului 

belgian
BRUXELLES 28 (Agerpres). 

— în încheierea unor dezbateri- 
fluviu, dar lipsite de surpriză, 
Camera reprezentanților a Bel
giei a acordat, vineri dimineața, 
la ora 4,25 — ora locală, votul 
de încredere noului guvern de 
coaliție condus de Gaston Eys- 
kens. In favoarea guvernului au 
votat partidele coaliției — so- 
cial-creștin și socialist — (124 de 
sufragii). 73 deputați au votat 
contra, iar 4 s-au abținut de la 
vot.

Programul noii echipe minis
teriale, formate săptămîna trecu
tă, a fost prezentat marți, de pre
mierul Eyskens, celor două ca
mere ale Parlamentului. Declara
ția guvernului este axată pe re
lansarea economiei, precum și pe 
descentralizarea și instaurarea u- 
nui control îmbunătățit al pu
terilor publice asupra activității 
economice. La dezbateri au par
ticipat 65 de deputați.

Deși reprezentanții celor două 
partide de coaliție și-au dat a- 
cordul asupra declarației-program, 
observatorii politici din Bruxelles 
apreciază că atît social-creștinii, 
cît și socialiștii manifestă în con
tinuare o oarecare neîncredere în 
colaborarea lor, neîncredere ce a 
dus, în luna octombrie 1971, la 
dizolvarea Parlamentului și la 
menținerea, timp de două luni, a 
crizei de guvern.

în Senat, declarația guverna
mentală va fi dezbătută săptămî
na viitoare.

niștrilor de finanțe din țările 
membre ale „Clubului celor zece”, 
de 38 dolari uncia.

• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII ZAMBIA, dr. Kenneth Davld 
Kaunda, a primit la 26 ianuarie 
a.c. pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Lusaka, 
Aurel Ardeleanu.

în cadrul discuției, care a avut 
loc într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate aspecte privind dez
voltarea, în continuare, a relații
lor româno-zambiene.

către această țară a Republicii 
Bangladesh.

• COTIDIANUL ;,AL AHRAM”, 
reluat de agenția Reuter, in
formează că, după convorbirile pe 
care le va avea la Moscova cu 
conducătorii sovietici în următoa
rele zile, președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar Sadat, va în
treprinde vizite în R.S.F. Iugo
slavia. Siria și Libia.

pe c Iul r> rt
• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 

agențiile internaționale de presă, 
un purtător de cuvînt al guvernu
lui cipriot a anunțat, la 27 ianua
rie, că Ciprul a hotărît să recu
noască Republica Bangladesh.

Republica Bangladesh a mai fost 
recunoscută în ultimele zile de 
Danemarca și Finlanda.

• AGENȚIA ASSOCIATED
PRESS anunță că Pakistanul a 
rupt relațiile diplomatice cu R. P. 
Ungară, în urma recunoașterii de

• JURIUL ELECTORAL DIN 
ARGENTINA a recunoscut legali
tatea Partidului peronist, condus 
de fostul președinte Juan Peron, 
în așa fel îneît această organi
zație politică va putea participa la 
alegerile care vor avea loc în 
luna martie 1973, anunță agenția 
Prensa Latfriâ. 6 cerere privind 
legalizarea Partidului peronist fu
sese adresată Juriului electoral de 
Antonio Benitez și Emma Tacta, 
membri ai conducerii partidului.

Pe de altă parte, agenția France

Presse anunță că, potrivit declara
ției lui Julio Romero, membru al 
Consiliului Superior peronist, fos
tul președinte al țării Juan Pe
ron se va întoarce în Argentina în 
primul semestru al acestui an, 
pentru a participa la activitatea 
partidului.

Reluarea tratativelor 
anglo-malteze

• VINERI au fost reluate la 
Roma convorbirile dintre primul 
ministru al .Maltei, Dom Mintoff, 
și ministrul apărării al Marii 
Britanii, lordul Carrington, în 
problema bazelor militare britani
ce din Malta. Ministrul de exter
ne al Italiei, Aldo Moro, i-a pri
mit succesiv pe cei doi oameni de 
stat, care au avut apoi o întreve
dere ; convorbirile au continuat 
după-amiază în prezența ministru
lui de externe italian.

După cum se știe, Dom Mintoff 
și lordul Carrington se întilnesc 
în capitala Italiei pentru a treia 
oară de la începutul acestui an, 
in încercarea de a realiza un a- 
cord privitor la menținerea în 
continuare a bazelor militare bri
tanice din Malta, după denunța
rea acordului anglo-maltez de că
tre guvernul condus de Dom 
Mintoff.
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