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La Teleorman uzină, tini aparține'

GHEORGHE TECU: „Fiecare bucățică de zid, 
fiecare piesă, fiecare cui care există aici, în 

uzină, îmi aparține“.

Tînărul frezor Catrif Șișu, șef de echipă la între
prinderea de accesorii și aparataje pentru con
strucții din Alexandria se situează printre cei mai 

buni muncitori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ministrul afacerilor 
externe al R. P. D Coreene
Luni, 14 februarie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit pe tovarășul Hă 
Dam, ministrul afacerilor exter
ne, conducătorul delegației gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, care se 
află într-o vizită oficială în țara 
noastră.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex-

teme, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Teodor Marinescu și 
Aurel Duma, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R.

Au participat, de asemenea, 
Zăn In Ciol, consilier politic în 
M.A.E., Kang Iăng Săp, amba
sadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, Han Si He, director, și 
Pak Hiăn Bo, director adjunct în 
M.A.E., membri ai delegației gu
vernamentale a R.P.D. Coreene.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia s-a 
exprimat satisfacția pentru evo-

luția pozitivă a relațiilor de prie
tenie frățească și colaborare mul
tilaterală dintre popoarele român 
și coreean, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Mun
cii din Coreea. Totodată, s-a re
levat că există largi posibilități 
de dezvoltare în continuare a co
laborării și cooperării româno- 
coreene, în folosul ambelor po
poare, întăririi unității țărilor so
cialiste pe bazele marxism-leni- 
nismului, stimei și respectului 
ciproc.

Ministrul afacerilor externe 
R.P.D. Coreene a prezentat 
varășului Nicolae Ceaușescu
mesaj din partea tovarășului Kim 
Ir Sen în legătură cu activitatea 
R.P.D. Coreene privind unifica
rea prin mijloace pașnice a Co
reei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a asigurat conducerea de partid 
și de stat a R.P.D. Coreene, pe 
tovarășul Kim Ir Sen, de spri
jinul ferm al poporului român 
pentru cauza dreaptă a poporu
lui coreean, pentru năzuința sa 
fierbinte de reunificare pașnică 
a patriei.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

re-

al 
to- 
un

50000 de energii 
în întîmpinarea 

primăverii

Proletari din toate tarile, uniți-vă !

Teleorman. Punct de pornire al unui iti
nerar publicistic care ne onoreazâ. Start în
tr-o investigație care-și propune „sâ dea 
roată prin țară", căutînd să-i surprindă 
pulsul tînăr, accelerat de apropierea marii 
sărbători a U.T.C. Drum de februarie, prin
tre fertilele incandescențe — ce țin de alt 
anotimp — ale inițiativelor organizațiilor 
U.T.C., ale eforturilor în producție și muncă 
patriotică, pe șantiere, în hale, în . sere, în 
clase și ateliere-școală, pretutindeni... „Cum 
asteptati dv., tinerii din istorica vatră a 
«Pădurii nebune», această primăvară ?" 
l-am întrebat pe Nicolae Rovinaru, prim 
secretar al Comitetului județean U.T.C. Și 
el ne-a răspuns lapidar și cuprinzător : „A- 
ceastă primăvară n-o așteptăm. Asemenea 
tinerilor din toată țara, ne ducem în întîm
pinarea ei. Cum ? Intr-un marș unanim al 
faptelor deosebite în care s-au încadrat toți 
cei 50 000 de membri ai organizației noa
stre județene".

Așa dar, la Teleorman, 50 000 de energii 
în întîmpinarea primăverii I

...Străbatem județul. La Combinatul din 
Tr. Măgurele, la I.Ă.I.C.A.-Alexandria, dez
baterile adunărilor generale ale oamențlor 
muncii, care se desfășoară chiar acum, în
registrează masive și eficiente contribuții 
ale tinerilor... La U.F.R.M.A.-Roșiori se iscă 
inițiativa tinerească „Omul muncii = _ pro
prietar + producător + beneficiar" și cu
prinde, repede, întreg județul... S.M.A. Na- 
nov lansează o chemare, și i se răspunde, în 

scurt timp, de pretutindeni... C.A.P. „Tracto
rul" din Tătărăștii de Jos anunță : toți tine
rii noștri vor lucra în acord global ; orga
nizația va întreține izlazul ; tinerii vor de- 
seca 200 ha ; uteciștii vor efectua 20.000 de 
ore de muncă patriotică... In licee, o dată 
cu încordarea sporită în pătrunderea învă
țăturii, se intensifică din zi în zi aplicarea

rodnică asupra uneltelor din ateliere și spo
resc emoționantele întîlniri cu istoria. Ile
galiști, activiști de partid, oameni de cultură 
le arată tinerilor că pe aceste meleaguri a 
apărut cîndva ziarul socialist „Tineretul", 
desființat de siguranță ; că aici au activat 
în ilegalitate studenți comuniști ; că aici 
unde în 1907 tînărul învățător Stroescu fu
sese împușcat de jandarmi, în 1945, un ur
maș al FuC tot tînăr, tot dascăl, a fost insta
lat de mase în prefectura cucerită prin 
luptă. Printre manifestanții de-atunci, mulți 
tineri, mulți dintre cei care participaseră, 
la Roșiorii de Vede, în zilele insurecției, la 
dezarmarea garnizoanei germane... Așa 
dar, aici ca în întreaga țară, istoria este 
prezentă în adunările tinerilor, ca educator, 
ca mediu propice devenirii civice, ca fer
ment al luptelor închinate Semicentenarului, 
în această idee, iată un fapt semnificativ : 
recent, tinerii din Teleorman au hotărît să 
împădurească, prin muncă patriotică, 300 
de hectare de sol sterp, 300 de hectare de 
salcie și plop, de salcîm și stejar. Un spa
țiu fermecător și sănătos care va fi, peste 
ani, încă un codru românesc. Așadar, pă
durea din legendă, pădurea care a dat 
numele acestor locuri, renaște prin hărnicia 
uteciștilor, prin racordarea gînaurilor și sen
timentelor lor la marele flux al istoriei pa
triei. _ ...

Un fapt dintr-un județ. O realitate dintre 
multe altele, prin intermediul cărora, pregă- 
tindu-se de sărbătoare, uteciștii din Teleor
man vin în întîmpinarea primăverii.

Dintre asemenea fapte, brigada noastră 
n-a putut așterne pe hîrtie decit cîteva. Le 
oferim cititorilor, în pagina a lll-a, cu fireas
ca dorință de a reveni mai cuprinzător asu
pra acestor realități și a atîtor altora cu care 
ne-am îmbogățit în această călătorie-
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FRUNTAȘI ÎNCERCETĂTORII 

Șl PROIECTANȚH 

In fața atestării
(IV)

.Ne vom ocupa în această ul- 
Emă parte a anchetei noastre, 
de evenimentul care marchea
ză încheierea perioadei de sta- 
giatură — atestarea ca cerce
tător. Este momentul chemat 
să confirme sau să infirme ca
pacitatea unui tînăr absolvent, 
aptitudinea lui pentru investi
gația științifică. Avem, așadar, 
de-a face cu un adevărat exa
men ce poate hotărî destinul 
unui specialist într-o meserie 
pe care urmează să și-o exer
cite toată viața.

De la bun început trebuie să

sa unui criteriu unitar, a unor 
factori comuni de care să se 
țină seama, la atestare. La In
stitutul de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii "după 
un an de la absolvire, stagiarii 
au fost supuși la o examinare 
care pur și simplu a repetat e- 
xamenul de stat. Este greu de 
apreciat scopul acestui proce
deu : verificarea tinerilor, dacă 
mai cunosc ce și cît cunoșteau 
la absolvire sau verificarea co
rectitudinii Comisiei de stat 
In acordarea notelor. Cît des
pre activitatea din primul an 
— examenul nu și-a pro
pus să o evalueze sub nici o 
formă. Aceasta în timp ce ma
joritatea celor cu care am. stat 
de vorbă opinau că cel mai in
dicat ar fi ca după chiar 12 
luni de stagiu să se concluzio
neze dacă omul este sau nu apt 
pentru cercetare. „După trei 
ani — era de părere inginerul 
Dan Grosu — institutului îi va 
fi greu să renunțe Ia un om 
pe care de bine de rău l-a a- 
daptat oît de cit la niște ee-

IOAN VOICU

(Continuare în pag. o IV-a)

★
convorbiri, tovarășulDupă

Nicolae Ceaușescu a reținut pe 
oaspete la dejun.

In timpul dejunului au fost 
rostite toasturi.

Citiți în pag. a 2-a 
toasturile rostite

î

/

din întreprinderi

Secretari U.T.C
CINE SE ÎNSCRIE 
LA CUVÎNT ?

Astăzi, în cadrul 
dezbaterii noastre, 
organizația U.T.C. 
a Grupului școlar 
M.I.U. — Bucu
rești ne oferă :

• O experiență • 
zeci de acțiuni • 
sute de idei și un 
numitor
SPIRITUL 
ȚIATIVĂ

comun :
DE INI-

ÎNTRECEREA
PE ȚARA

Organizafiei U.T.C. a Capitalei 
i-a fost decernat ieri Premiul special

pe anul 1971
obfinute in

pentru rezultatele
munca patriotică

S
ubiectul discuției nu 
s-a părut interlocuto
rilor mei de fel inso
lit. „Eficiența comer
țului exterior este re

partizată în mod firesc pe u- 
merii tuturor celor mandatați să 
exercite atribuții mai mari sau 
mai mici în acest domeniu, 
sublinia chiar „in deschidere“ 
GHEORGHE FLOREA de la 
„Mașinimport“. Răspunderea 
semnăturii pe orice contract co
mercial derivă din obligativita
tea unui militantism activ pen
tru eficiență. Ceea ce este ne
mijlocit legat de competență. 
Competența se măsoară direct 
prin rezultate. Un exemplu, mă
runt poate, dar semnificativ, 
cred. Am discutat nu demult 
importul unor izolatori. Se pu
teau aduce, desigur, de pe'pie
țele tradiționale. Soluție mai 
costisitoare dar comodă. Așa se 
făcea de obicei. Exista și altă 
variantă ce permitea realizarea 
unui preț de cumpărare mai

răspunderilor unei 
de început. S-a 
varianta ultimă. A 
sultat beneficiarul 
verifica condițiile tehnice, 
fost puse față în față avanta
jele și dezavantajele celor două 
rezolvări. Rezultatul ? O afacere 
bună cum spunem de obicei. 
Iată ce înseamnă să cunoști bine 
produsul, posibilitățile de achi
ziție, să ai în vedere, pe deasu
pra, criteriul economic“.

Am întrebat :
— Ce a favorizat, în cazul de 

față, succesul ?
— Ca în orice altă împreju

rare : să fii bine pregătit.
Am promis să întîrziem în in

teriorul argumentului afișat : 
bine pregătit. Cum se traduce 
acest lucru în cazul comerțului, 
al comerțului exterior ?

— Fără doar și poate, pregă
tirea trebuie să îmbrace două

comenzi 
rămas la 
fost con- 
pentru a 

Au

LA de la Mecanoexport. Tină- 
rul, pentru că Ia el este necesar 
să ne oprim, are ca sarcină să 
cunoască în orice moment regle
mentările vamale, financiare, de 
licență. Să fie în același timp 
un foarte bun cunoscător al pro
dusului pe care ÎL exportă (sau 
importă) condițiile concurenței, 
partenerii existenței în zona lui 
de acțiune. Avem numeroase e- 
xemple cînd tinerii și-au de
monstrat flerul comercial toc
mai prin aceasta : cunoașterea 
bună a pieței, a partenerilor. 
Legat de aspectul profesional se 
detașează nivelul de pregătire 
politică, politico-ideologică a 
celui pus să facă politica comer
cială a statului nostru. Sint 
două componente inseparabile, 
după părerea mea. Un om cu

U. NEAGU
(Continuare în pag. a IlI-a)

stu-Ieri, la Casa de cultură a 
denților, a avut loc festivitatea 
de înmînare a Premiului special 
acordat de Biroul C.C. al U.T.C. 
organizației municipale Bucu
rești a U. T. C. pentru realizările 
în munca patriotică pe anul 
1971. La festivitate a participat 
tovarășul Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim secretar al 
Comitetului municipal de partid, 
Nicolae Matei, secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.B., Iosif Walter, secretar ai 
C.C. al U.T.C.

In sală, sute de chipuri. Mun
citori din întreprinderile hticu- 
leștene, elevi și studenți. Ne-am 
întîlnit cu mulți dintre ei de-a 
lungul anului trecut la locurile

N. UDROIU
(Continuare în pag. a Ill-a)

REPORTAJUL NOSTRU
„Bărăgan“ de V-. Em. Galan. 

Un titlu, un autor. Am citit mul
te cărți ale ultimilor două dece
nii care își reclamă rădăcinile 
sentimentale în pămîntul îndărăt
nic și oamenii de aur ai Bărăga
nului. Nu o dată, am avut impre
sia că acestea poartă cu sine 
imaginea preluată a unor eroi 
autentici, eroi care au început un 
drum fantastic, eroi care conti
nuă un drum început de ei și de 
alții asemeni lor, oferind oameni
lor cea mai de preț podoabă a 
unui prezent de miracole: socia
lismul. „Bărăgan“ de V. Em. Go
lan este una dintre ele. Cele 
două volume ale romanului esen- 
țializează în cîteva sute de file 
uluitorul efort necesar oricărui în
ceput de drum. Cele cîteva sute 
de pagini prezintă cititorului chi
pul unui muncitor-comunist tri
mis în Bărăgan să schimbe legi

fi obiceiuri fi să producă 
Acesta se numea, în filele 
nului, Anton Filip.

pîine.
roma-

PYGMALION
de NICOLAE IOANA

Un erou de roman
se confesează

Am pornit, după 20 de ani de 
la apariția romanului, să-l caut 
pe acest erou al Bărăganului, ln- 
tr-o dimineață înghețată, de ia
nuarie, am pornit către comuna 
Borcea, la vreo douăzeci de kilo
metri sud de Fetești. Bătea un 
vînt tăios, aspru, de Bărăgan, 
care trecea prin hainele mele 
subțiri, „de orășean", ca printr-o 
casă cu ferestrele deschise. Am 
ajuns în satul Pietroiu, la sediul 
Întreprinderii agricole de stat. 
Am întrebat de director. Afară

era încă întuneric beznă. Dar se
cretara ținu să sublinieze că dacă 
mai întîrziam două-trei minute...

Am pătruns într-un birou spa
țios fi am dat mina cu directorul 
întreprinderii, Dumitru Dumitru. 
Sau cu Anton Filip, cel din car
te. Cum vreți s-o luați. Mă în- 
tîmpina un om pe picior de ple
care, un bărbat mic de statură, 
aproape chel, cu gesturi potolite. 
Simțeam, în spatele acestui calm, 
o forță puțin obișnuită.

— Încotro, tovarășe director ?

— In „baltă“.
Fără a. sta prea mult pe gîn- 

duri, am pornit împreună. Afla
sem că, de 24 de ani de cînd este 
în Bărăgan, directorul nu-și 
schimbase niciodată programul. 
Dimineața, cit de devreme, își re
zolva problemele curente iar 
apoi, după ședința operativă de 
lucru, pleca în „baltă“. Balta 
este, într-un limbaj aparte, Bără
ganul dintre ape. In 1948, cînd 
venise la Pietroiu Dumitru Du
mitru, balta era bună doar pen-

tru pește. Un spațiu imens, zeci 
de mii de hectare de pămînt bun 
stăteau sub apă, între Dunăre și 
Borcea. Astăzi, cele aproximativ 
10.000 de hectare de teren arabil 
ale întreprinderii sint în „baltă“.

Am trecut Borcea cu hacul. 
Șt am pornit. Directorul îmi po
vestea despre acei ani de fan
tastic efort în care s-au ridicat 42 
de kilometri de diguri în fața a- 
pelor. Defilăm cu mașina de-a 
lungul lor. Digurile, tarlalele, se 
succed într-o simetrie orbitoare. 
Ca o comparație, îmi aduc aminte 
un fapt statistic : în 1948, la în
ființare, „gospodăria“ valora cu

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

. O veche teză filozofică spune : Omul nu își este suficient 
sieși, ceea ce este egal cu omul nu este o entitate perfectă. 
De aici însă nu o dată gîndirea retrogradă, cea care nu în
soțește omul ci mai degrabă îi dezintegrează personalitatea, 
a căutat și caută să explice actele de violență, acțiunile 
omenești improbabile, inerția, neaderența, prin imperfecțiu
nea omului. Unii încearcă să traducă lucrul acesta prin „așa 
sînt eu I" punînd pe seama hazardului și destinului acțiuni 
și fapte care în realitate depind de voința lor. Din păcate 
o serie de prejudecăți mai însoțesc deocamdată concepția și 
activitatea unora dintre noi. Prejudecata dusă pînă la su
perstiție își face loc în viața acelor oameni comozi care nu 
au o imagine clară despre ei, despre locul și menirea lor 
în societate. Acestea sînt în fond probleme de conștiință, 
sferă mereu vie, iar acțiunile de mare importanță pe plan 
social și politic care au loc in ultimul timp sînt dovezi eloc
vente ale interesului acordat muncii asupra omului. Omul nu 
este un dat imuabil, nu este un lucru sau o idee asupra că
ruia nu.se poate acționa cu nimic, nu poate fi impresionat 
sau schimbat de .nimeni și de nimic. El este o entitate sen
sibilă într-o continuă schimbare, pîrghiile acestei schimbări 
fiind viața materială dar și acțiunile directe asupra conștiin
ței lor. Căci a aștepta ca schimbările din conștiință să se 
producă numai prin lărgirea și îmbogățirea vieții materiale 
a oamenilor fără a interveni direct, nemijlocit în procesul 
făuririi conștiinței este egal cu privirea pasivă și nediferen- 
tiată a vieții ca întreg. In acest context, omul nu își este su
ficient sieși. capătă un.nou imperativ, acela al activității, al 
muncii pentru desăvîrșire într-un cadru social dat. In acest 
caz „așa sînt eu“, deviza care se mai poartă de către unii 
care depun rezistență la efortul de educație și autoeducație, 
devine străină angrenajului social pentru simplul fapt că 
„nici un om nu este singur". Căci dacă omul nu este sufi
cient siesi, el caută să devină prin adăugarea sa efortului 
comun, singura cale a realizării și autodepășirii. Lipsa de 
suficientă a omului fiind de fapt motorul acțiunii lui de 
continuă perfectare, el repetînd în mic ceea ce societatea 
repetă pe scară largă, nici ea nefiind suficientă sieși — 
căci dacă ar fi nu ar mai avea nevoie de nimic iar angre
najul ei ar îngheța într-o „■automulțumire" enervantă. Noua 
societate îl scoate pe om din arena hazardului și îl inte
grează în forțele raționale ale dezvoltării, proces pe care 
Engels îl sintetiza în expresia : Socialismul înseamnă tre
cerea omului din imperiul necesității în imperiul libertății. 
A avea o atitudine demnă față de muncă și Semeni este

(Continuare în pag. a IV-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ministrul afacerilor externe

al R. P. D. Coreene
Toasturile rostite in timpul dejunului
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Luind cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus:

Doresc să exprim încă o dată 
satisfacția pentru vizita pe care 
delegația guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, în frunte cu mi
nistrul de externe, tovarășul Hă 
Dam, o face în România. Aceas
tă vizită — care este, aș putea 
spune, o continuare a deselor în- 
tîlniri și vizite dintre reprezen
tanții partidelor și țărilor noastre 
— constituie o expresie a rela
țiilor de prietenie dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Româ
nia și R.P.D. Coreeană. îmi amin
tesc cu plăcere de vizita pe care 
delegația noastră de partid și 
de stat a făcut-o în vara anului 
1971 în țara dumneavoastră, de 
discuțiile deosebit de prietenești 
pe care 
Kim Ir 
reeni.

Intre 
noastre 
de colaborare în toate domeniile. 
Noi apreciem că aceste relații 
corespund pe deplin atît intere
selor celor două țări și popoare 
ale noastre, cît și intereselor tu
turor țărilor socialiste.

Aș dori să afirm încă o dată 
solidaritatea partidului și poporu
lui român cu lupta dreaptă a 
R.P.D. Coreene, a poporului co
reean, pentru reunificarea pașni
că a patriei sale, să subliniez și 
cu acest prilej că România spri
jină pe deplin inițiativele guver
nului. personal ale tovarășului 
Kim Ir Sen, îndreptate spre re
zolvarea reunificării pașnice, prin 
tratative, a Coreei și să urez din 
toată inima succes deplin în a- 
ceastă activitate.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru dezvoltarea colaborării

le-am avut cu tovarășul 
Sen și alți tovarăși co-

partidele și popoarele 
se dezvoltă relații bune,

între partidele, statele și popoa
rele noastre, pentru întărirea u- 
nității tuturor țărilor socialiste, 
pentru pace și colaborare între 
popoare 1

In sănătatea tovarășului mi
nistru și a tuturor celorlalți to
varăși I

în sănătatea secretarului ge
neral al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, tovarășul Kim Ir Sen !

Răspunzînd, tovarășul HÂ 
DAM, ministrul afacerilor exter
ne al R.P.D. Coreene, a spus :

Aș vrea să adresez în 
rînd sincerele i.„l_ ... 
pentru primirea deosebit de căl
duroasă făcută astăzi, pentru 
timpul afectat discuțiilor cu noi, 
cunoscînd că ați fost și sînteți 
deosebit de ocupat cu treburile 
de partid și de stat. De aseme
nea, mulțumesc pentru această 
masă oferită în cinstea noastră.

Sîntem în țara dumneavoastră 
din însărcinarea tovarășului se
cretar general al Comitetului 
Central al partidului nostru — 
tovarășul Kim Ir Sen — care 
ne-a trimis cu un mesaj adresat 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, referitor la situația 
din țara noastră, la problemele 
reunificării țării noastre. Sînt 
deosebit de satisfăcut că mi-am 
îndeplinit sarcina avută 
transmite mesajul, 
Nicolae Ceaușescu.

Deși scurtă, prezența 
în țara dumneavoastră ne-a dat 
prilejul să facem cunoștință cu 
realizările dobîndite de poporul 
frate român, sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Comunist 
Român, a dumneavoastră perso-

resez în primul 
mele mulțumiri

de a vă 
tovarășe

noastră

nai, și vă spunem 
sîntem îneîntați, entuziasmați 
ceea ce am văzut. Tot ceea 
am văzut este o dovadă a fap
tului că politica partidului dum
neavoastră este întrutotul justă. 
De asemenea, apreciem că reali
zările sînt obținute ca urmare a 
indicațiilor date de partid ; tot
odată, putem constata unitatea 
deplină a întregului dumnea
voastră popor în jurul partidului.

Am făcut cunoștință direct, la 
fața locului, cu sentimentele cal
de, prietenești, nutrite de po
porul român față de poporul nos
tru, față de cauza justă a po
porului coreean. Aceste senti
mente sînt o emanație a priete
niei, a apropierii care există în
tre conducătorii noștri, între to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen. De aceea, 
aceste sentimente sînt indestruc
tibile. In nenumărate rînduri, to
varășul Kim Ir Sen ne-a trasat 
sarcina concretă a dezvoltării 
și consolidării pe mai departe a 
relațiilor de prietenie și colabo
rare între țările noastre. Noi 
vom face totul și în viitor pentru 
dezvoltarea relațiilor politice, e- 
conomice, culturale și în alte do
menii dintre țările noastre.

Aș vrea să vă adresez încă o 
dată sincere mulțumiri, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și să ridic a- 
cest pahar pentru prietenia și 
colaborarea dintre partidele și 
popoarele noastre, pentru dez
voltarea și prosperitatea Repu
blicii Socialiste România, pen
tru sănătatea secretarului gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, stimatul tovarăș Nicolae 
Ceaușescu. în sănătatea celorlalți 
stimați tovarăși prezenți aici 1

sincer
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• Incepind de astăzi, pe pa
tinoarul artificial „23 August“ 
din Capitală începe turneul in
ternațional de hochei pe gheață 
pentru „Cupa F.R.H.“. La ac
tuala ediție și-au anunțat par
ticiparea echipele Dinamo Ber
lin (campioana R.D. Germane), 
reprezentativa Budapestei (în 
care evoluează majoritatea com- 
ponenților echipei naționale), e- 
chipa Gornik Katowice (Polo
nia), precum și selecționatele A 
și B ale Bucureștiului, alcătuite 
din jucători ai loturilor repre
zentative și de tineret ale Ro
mâniei.

Iată programul primei zile : 
ora 16,30 : Gornik Katowice— 
București B ; ora 18,30 : Bucu
rești A—Budapesta.
• Echipa de fotbal U.T. Arad 

a sosit la Alger. Fotbaliștii ro
mâni var susține două întîlniri 
amicale la 15 februarie la Oran 
și La 24 februarie la Alger.

• Selecționata de 
U.R.S.S., aflată

„SĂNIUȚA DE ARGINT7/

SPRE... MAREA FINALĂ !
• Etapa finală — la 4—5 martie, în cadrul acțiunii

„CUPA A 50-A ANIVERSARE A U.T.C.“

*
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Sosirea unei delegații a Partidului 
Socialist din Uruguay

DESCHIDEREA 
„DECADEI CĂRȚII 
SOCIAL-POLITICE

Luni, după-amiază, a sosit în 
Capitală delegația Partidului So
cialist din Uruguay, condusă de 
Jose Pedro Cardoso, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
pentru problemele relațiilor in
ternaționale a C.C. al P.S.U., care 
la invitația C.C . al P.C.R. va 
face o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Fran
cisco Laurenzo, membru al Co
mitetului Central, Carlos Altesor,

șeful Departamentului relații in
ternaționale al C.C. al P.S.U., și 
Jorge Iristi, activist al P.S.U.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii ; Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
Constantin Boștină, secretar al 
U.A.S.R.

Primire la Consiliul de Miniștri
Prim-vicepreședintele Consi

liului de Miniștri, Ilie Verdeț, 
a primit luni la amiază pe 
A. M. Kaissouni, președintele 
Băncii egiptene internaționale 
pentru comerț exterior și dez
voltare din Cairo, care se află 
într-o vizită în țara noastră.

La primire, desfășurată in
tr-o atmosferă cordială, au

participat Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate unele probleme privind 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor economice și ban
care dintre România și Repu
blica Arabă Egipt.

Luni seara, s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Stockholm, 
delegația condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, care, la invitația condu
cerii Partidului Social-Democrat 
din Suedia, a făcut o vizită în 
această țară. ,

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, Hă Dam și Corneliu 
Măneșcu, au toastat în sănătatea 
conducătorilor de partid și de 
stat din cele două țări, pentru 
prietenia și colaborarea româno- 
coreeană, pentru prosperitatea și 
progresul celor două popoare.

Ministrul afacerilor externe, 
Hă Dam, conducătorul delegației 
guvernamentale a Republicii 
Populare Democrate Coreene, a 
oferit luni seara un dineu în 
onoarea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu.

Au participat loan Avram, 
Mihail Florescu și Octavian 
Groza, miniștri, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general-co
lonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului forțelor armate, Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, funcționari superiori 
din M A E.

Luni, a avut loc la Bucu
rești, semnarea înțelegerii de 
colaborare în domeniul cine
matografiei pe anul 1972, în
tre Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste al Republicii 
Socialiste România și Comi
tetul pentru Cinematografie 
de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U R.S.S.

Academia italiană „Lancisiana" 
a acordat titlul de membru de 
onoare, prof. dr. Ana Aslan, pre
ședinta Societății române de 
gerontologie.

Cu prilejul vizitei în Italia 
prof. Ana Aslan conferențiază la 
Academia „Lancisiana“, precum 
și la Societatea medicilor din 
Roma și Milano.

In aceste zile, în numeroase locuri din țară, au Ioc între
cerile etapei județene a Concursului „Săniuța de argint“ din 
cadrul Olimpiadei de iarnă a elevilor. întrecerile etapei ju
dețene, desemnează, cum se știe, pe cei care vor lua parte la 
marea finală pe țară care va avea loc între 4—5 martie, la 
Poiana-Brașov sau Predeal, în funcție de condițiile pe care 
le presupun asemenea întreceri.

Finala Concursului „Săniuța de argint“ face parte din ca
drul manifestărilor sportive grupate sub titulatura „Cupa a 
50-a aniversare a U.T.C.“ care se vor desfășura la aceeași 
dată și Ia care participă, așa cum am arătat mai sus, alături 
de finaliștii Concursului „Săniuța de argint“, și finaliștii 
Olimpiadei de iarnă a elevilor la schi alpin și schi fond, deci, 
campionii județeni, atît la băieți cît și la fete ; participă, de 
asemenea, ciștigătorii etapei județene a întrecerilor din ca
drul Cupei tineretului de la sate, precum și cei care s-au 
calificat pentru finala Campionatelor universitare.

fotbal a 
în Iugoslavia, 

unde se pregătește în vederea 
sezonului internațional, a susți
nut un meci de antrenament cu 
formația Hajduk Split. Partida 
s-a Încheiat cu scorul de 1—0 
(0—0), în favoarea gazdelor, 
prin golul marcat de Suriak în 
ultimul minut de joc. La meci 
au asistat 12 000 de spectatori.

Orașul a intrat într-u.n doliu 
cum n-am mai trăit din anul 
1922, cînd într-o galerie surpată 
aproape fiecare familie a pier
dut cîte un om“.

Cei care ascultau evocarea 
s-au cutremurat. Faptul că ti
nerii de atunci au trăit altfel de 
vremuri îi umplea de revoltă.

Despre lupta uteciștilor pentru 
răsturnarea regimului burghe
zo moșieresc a vorbit general 
maior Pius Kovacs, organizato
rul primelor celule uteciste din 
Valea Jiului, activist al C.C. al 
U.T.C. în 1944. El a înfățișat 
modul în care activau uteciștii 
în ilegalitate, .riscurile la care 
erau expuși zilnic. „Cînd intrai 
in mișcarea tineretului comu
nist a declarat el, trebuia să-ți . 
exprimi adeziunea nu prin vor
be, ci prin fapte. Erai verificat 
in acțiune. Dacă nu îndeplineai 
prima sarcină ce îți era încre
dințată pierdeai încrederea to
varășilor tăi“.

General maior Wiliam Suder, 
un alt veteran al mișcării din 
Valea Jiului, a reliefat abnega
ția și dăruirea cu care tineretul 
țării, alături de întregul popor 
a trecut, după eliberare, la re
construcția României, la făuri
rea pe meleagurile sale a unei 
noi orînduiri sociale. Remarca
bilele faipte de muncă și luptă 
înscrise In acei ani au fost răs
plătite cu izbinzile răsunătoare 
de astăzi. Despre acestea a vor
bit tînărul Petre Constantin, șef 
de brigadă la mina Lupeni, dis
tins anul trecut, cu înaltul titlu 
de Erou al Muncii Socialiste.

Cei care s-au jertfit pentru a 
ne crea nouă o viață mai bună 
n-au pierit în zadar. Ne închi
năm cu pietate La mormintele 
lor. nu vom uita niciodată sa
crificiile pe care le-au făcut și 
vom duce mai departe opera că
reia i-au pus temelii. Acesta a 
fost legăminitul tinerilor parti- 
cipanți la manifestarea de la 
Lupeni, rostit solemn de către 
VioreJ Faur, prim secretar al 
Comitetului județean Hunedoa
ra al U.T.C.

D
uminică, orașul Lupeni a 
găzduit o impresionantă 
manifestare dedicată săr
bătoririi semicentenaru
lui U.T.C. Peste 1000 de tineri 

ai județului Hunedoara — mi
neri din Țara Z-arandului și Po
iana Ruscă, siderurgiști de la 
Hunedoara și Călan, ceferiști de 
la Simeria, constructori pe mari 
șantiere, elevi, cărora li s-au 
alăturat aproape 4 000 de tineri 
din Valea Jiului, au pășit emo
ționați pe această vatră incan
descentă de istorie scrisă de mi
neri cu peste 4 decenii în urmă. 
Din oentrul orașului coloanele 
de tineri s-au îndreptat spre in
cinta minei, acolo unde la 6 au
gust 1929 au căzut răpuși de 
gloanțe o parte din greviștii 
care nu mai puteau îndura mi
zeria și oprimarea. Lingă plă
cile comemorative, în timp ce 
familiile minerilor și elevii 
grupului școlar din localitate 
intonau imnul eroilor, reprezen
tanții comitetelor orășenești și 
comunale ale U.T.C. au depus 
coroane de flori in memoria ce
lor care s-au jertfit pentru via
ța noastră liberă de astăzi. De 
aici convoiul a coborît spre cen
trul orașului, unde se află mo
numentul eroilor, mărturie gră
itoare pentru generațiile de azi 
și de mîine a dîrzeniei de care 
au dat dovadă minerii în acele 
momente de grea cumpănă. Aici 
îi așteptau vechi militanți ai 
mișcării comuniste și muncito
rești din Valea Jiului, membri 
de partid din ilegalitate, foști 
activiști ai U.T.C,, cadre cu 
munci de răspundere in apara
tul de partid și de stat și U.T.C., 
pentru a le vorbi despre trecu
tul de luptă al muncitorimii de 
pe aceste meleaguri. Pen
sionarul Iosif Cotoț. veteran 
al mișcării muncitorești din Va
lea Jiului, a zugrăvit. atmosfera 
dinaintea grevei, viața pe care o 
duceau sub regimul burghezo- 
moșieresc minerii. Ilegalistul 
Aron Cristea a relatat apoi e- 
venimentele dense petrecute pe 
parcursul a numai trei zile : 4—6 
august 1929.,,22 de tovarăși de-ai 
noștri, dintre care 18 erau ti
neri, spune cu durere bătrînul 
Aron Cristea, au fost răpuși de 
gloanțe. Alți 200 au fost răniți.
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• Comcnfind rezultatele Jocu
rilor olimpice de iarnă, ziarelo 
japoneze apărute luni dimi
neața subliniază spiritul de 
prietenie și cordialitate în care 
s-au desfășurat întrecerile <3- 
limpiadei de la Sapporo.

„Jocurile olimpice — scrie 
ziarul „Japan Times“ — sînt 
nu numai o întrecere pentru 
medalii, dar și un prilej de cu
noaștere, de apropiere și înțe
legere între tinerii din întreaga 
lume“.

Cotidianul „Asahi“ aduce un 
omagiu concurenților pentru 
combativitatea arătată în timpul 
competițiilor și remarcă at
mosfera de prietenie și destin
dere care a domnit în satul o- 
limpic. în continuare, referin- 
du-se la disputa dintre Fede
rația internațională de schi și 
Comitetul Internațional Olim
pic, același ziar scrie : „A ve
nit timpul să ne gindim în mod 
serios care va fi viitorul Jocu
rilor Olimpice de iarnă după 
Sapporo. Problema amatorismu
lui încă nu ă fost rezolvată. 
Intre idealul definit de Comi
tetul Internațional Olimipic și 
punctul de vedere al federa
țiilor din țările cu schi alpin 
de veche tradiție va continua 
să existe o mare deosebire. Tre
buie, totuși, să sperăm că fo
rurile ț-espective vor depune 
eforturi și vor găsi soluții mai 
bune pentru a deschide sportu
lui amator un orizont mai larg, 
a-i da condiții și reguli mai a- 
deevate cu epoca în care trăim“.

DE FIER

Turnu Severin ; locul 2 
Cordeiescu Mihai, Liceul 
3 Turnu Severin ; locul 
— Georgescu Titus, 
ceul „Ștefan Plavăț“ Orșova.
Săniuțe fete : locul 1 — Ivănes- 
cu Doina, Liceul „Gogoșu“ ; lo
cul 2 — Eugenia Stănciulescu, 
Liceul agricol Hanga ; locul 3 — 
Lina Humita, Liceul „Ștefan 
Plavăț“ Orșova. La schi: locul 
1 — Aurel Tărniceanu, Liceul 
Baia de Aramă ; locul 2 — Că
tălin Popescu, Liceul „Traian“ 
Turnu Severin ; locul 3 — Liviu 
Teodor, Liceul Baia de Aramă.

Nu departe de Porțile de Fier, 
acolo unde corpul de granit al 
Carpaților străjuiește oglinda 
strălucitoare a marelui lac de 
acumulare, în apropierea tînă- 
rului oraș Orșova s-a desfășurat 
una din competițiile de anver
gură ale acestui sezon : faza ju
dețeană a celei de-a 4-a ediții a 
Olimpiadei de iarnă a elevilor.

O zi de iarnă obișnuită, munți 
împăduriți cu marmura de ghea
ță a zăpezii și o pîrtie asemănă
toare -u cea de la Poiana Bra
șov, amenajată în zona peisaju
lui montan de la baza turistică 
Orșova, iată cadrul de desfășu
rare a întrecerilor de săniuță și 
schi. Fiind o manifestare spor
tivă de mare amploare organi
zată de Comitetul județean al 
U.T.C., în colaborare cu 
C.J.E.F.S., Inspectoratul școlar 
județean și Consiliul județean al 
pionierilor în cinstea aniversării 
semicentenarului creării U.T.C., 
competiția a reunit la start circa 
170 de concurenți. După 4 ore 
de întreceri entuziaste, pe po
diumul învingătorilor au urcat 
următorii elevi : Săniuțe băieți : 
locul 1 — Foriș Alexandru,
Școala profeslbnală construcții

ȘT. ILIESCU

BUCUREȘTENII

LA PREDEAL

AL. BALGRADEAN
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în vederea desemnării partici- 
panților la finala pe țară, bucu- 
reștenii și-au dat întîlnire, în ca
drul fazei pe municipiu a Con
cursului „Săniuța de argint" la 
Predeal. întrecerile celor 30 de 
băieți și 30 de fete au avut loc 
pe pîrtiile de la cabana Susai. 
Timp frumos, animație mare. Cei 
mai buni s-au dovedit a fi : 
la fete: 1. Ligia Zincă (Liceul 
„M. Viteazul"), 2. Virginia Geor- 
gescu (Liceul industrial de chi
mie), 3. Aurelia Ionescu (Grupul 
școlar al Ministerului Educației și 
Învățămîntului din sectorul II) ; 
la băieți: 1. Stan Popa (Grupul 
școlar „23 August" : el a partici
pat la toate cele 3 ediții ale 
„Săniuței de argint" desfășurate 
pînă acum, clasîndu-se pe Ca
pitală, pe locuri fruntașe), 2. 
Nicolae Popescu (Grupul școlar al 
M.E.I.), 3. Cristian Cazacu (Li
ceul „N. Bălcescu").

Ieri după-amiază a avut loc la 
librăria „Mihail Sadovcanu“ din 
Capitală, deschiderea festivă a 
expoziției de carte, prilejuită de 
..Decada cărții social-politice“ 
14—23 februarie 1972. Cu acest 
prilej, dr. Valter Roman, direc
torul Editurii politice — mem
bru al Academiei social-politice 
a vorbit publicului despre Ro
lul și însemnătatea cărții social- 
politice in educația socialistă a 
maselor".

PRIMA SESIUNE A 
CERCURILOR DE 
STIINTE SOCIALE

H. L.

I CONCUBs""]
„STEAUA 
LITORALULUI"

Pe marea scenă a sălii spor
turilor din Constanța a început, 
luni seara, a doua ediție a Con
cursului și Festivalului de mu
zică ușoară și populară „Steaua 
Litoralului“. Organizat de Co
mitetul județean pentru cultură 
și educație socialistă în scopul 
descoperirii și stimulării tinere
lor talente concursul aduce, 
timp de trei zile, in fața juriu
lui și a publicului. 23 de tineri 
interpreti remarcați in faza de 
preselecție desfășurată în nu
meroasele localități din cuprin
sul județului.

Luni seara au evoluat primii 
7 concurenți, partea a doua a 
spectacolului fiind susținută de 
actori și cintăreți cunoscuți, 
printre care Amza Pellea, Stela 
Popescu, Dan Spătaru, Marina 

Voica și alții.

Liceul „I. L. Caragiale“ din 
Capitală a găzduit zilele trecute 
o manifestare inedită. Din ini
țiativa organizațiilor U.T.C. din 
liceele sectorului 1, cu sprijinul 
cadrelor didactice, s-a organizat 
prima sesiune a cercurilor de 
științe sociale, — o acțiune de
dicată de elevi semicentenaru
lui U.T.C.

Participînd la această sesiune, 
la care au fost prezenți. in afa
ra referenților, uteciști din licee
le sectorului, ni s-a confirmat 
un lucru — subliniat de altfel 
și de tovarășa Zenobia Anghel, 
secretar al Comitetului munici
pal al U.T.C.-București : cercu
rile de științe sociale au început 
să aibă o largă audiență in rin- 
durile elevilor.

Amintim citeva din titlurile 
lucrărilor prezentate, care su
gerează intrucitva sfera de 
preocupări ale cercurilor pre
zente in sesiune : „Capitalul 
lui Marx“ — referent Costache 
Iordan, cercul de economie poli
tică al Liceului „I. L. Caragiale"; 
„Teoria marxist-leninistă des
pre situația clasei muncitoare 
în capitalism“ — Ioana Lumini
ța, Liceul 34 : „Criza monetară 
în occident“ — Mircea Vidrașcu, 
Liceul „Dr. Petru Groza“ ; 
„Ideologia mișcării Hippy și 
Herbert Marcuse“ — Cercul de 
filozofie — Liceul 35 ;

VASILE CÎRIE

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Patria (ora 10), Grivița orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30),
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 30.15), Central (orele 8,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

PUTEREA SI ADEVĂRUL : ru
lează la Patria (ora 19) Gala fil
mului cu ambele serii), Excelsior 
(ora 17).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Capitol (orele 9; 11.30;
13,45; 16; 18,30; 21).

OSCEOLA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 21).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Sala Palatului 
17; 20), Favorit (orele 9;
13,30; 15.45; 18,15; 20,30), Luceafă
rul (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18.30: 
21), București (orele 8,30: 11; 13,30: 
16; 18.30; 31).

FUGA : rulează la Flamura (o- 
rele 9; 12; 16; 19.30).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30, 21), Feroviar (orele 8,45: 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează la 
Lumina (orele 9—19,30 In conti
nuare).

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

LOVE STORY : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,48), Miorița (orele 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,30), Bucegi (orele 10; 
12; 15,45; 18; 20,15).

DECOLAREA : rulează la înfră
țirea (orele 15,30; 17,45; 20).

(orele
11,15;

MIRII ANULUI TI : rulează 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Arta (orele 15,30; 18; 
20,15).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Popular 
(orele 15,30; 19), Rahova (orele 
15,30; 19).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la Progresul (orele 16; 18; 20).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

TRENUL : rulează la Lira (orele 
15,30; 18; 20), Vitan (orele 15,30; 
18; 20,15).

LIVADA DIN STEPA ; rulează 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20). 
TICK, TICK, TICK : rulează 
Flacăra (orele 15,30; 17,45; 20).

MIHAIL STROGOFF : rulează 
Cosmos (orele 15.30: 18: 20.15).

COPACII MOR IN PICIOARE : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30: 17,45; 30).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE : 
rulează ia Pacea (orele 15,45; 19).

NEÎNFRICATUL GYULA, VARA 
ȘI IARNA : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19.30).

ARTICOLUL 420 : rulează 
Unirea (orele 11; 15,30; 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15 
13,30; 15,45: 18; 20,"

FLOAREA DE 
ză la Crîngași
20.15) .

UN AMANET 
ză la Timpuri Noi (orele 9—18,30 in 
continuare) ; (la ora 20,15 — pro
gram de documentare).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDINARI: 
rulează la Giulești (orele 15,30; 19).

MARELE PREMIU : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 19).

CASTANELE SÎNT BUNE : 
lează la Viitorul (orele 15,45;
20.15) .

VAGABONDUL : rulează
Munca (orele 10.30; 15.30; 19).

CIOCIARA (orele 10; 12; 14,15)( 
ULTIMA NOAPTE A COPILĂRI
EI : (ora 16,30) rulează la Cine
mateca „Union".

la

la
la

la

15).
CACTUS ! rulea- 
(orele 15,3ß; ÎS;

CIUDAT : tulea-

ru- 
18;
la

IlI-a. 10,30 Căminul (reluarea emi
siunii de luni 14. II). 11,10 Film 
serial : „Patru tanchiștl și un cli
ne" (II) — reluare — 12.05 Tele
jurnal. 16,30—17,00 Curs de limba 
franceză. Lecția a II-a (reluare). 
17.30 Deschiderea emisiunii de 
după amiază : 17,35 Cum vorbim 1 
Emisiune de prof. dr. Sorin Statl. 
17,50 Muzică populară cu Ana 
Toma. 18.00 De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru elevi. 18.35 
Film documentar „Neagoe Basa- 
rab“. 18,50 Interprețil ți rolurile 
lor. Balerina Valentina Massini, 
un nume prestigios al Artei core
grafice românești. 19,20 1001 de
seri — emisiune pentru cei mici. 
Aventurile lui Pehacik (III). 19,30 
Telejurnal. 20,10 Istoria teatrului 
„Burghezul gentilom“ de Moliere. 
FiPm-spectacol. 21,50 Prim plan. 
Gheorghe Dindere — președintele 
Uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție — Dolj. 22,10 
Teleglob. Toronto. 22,30 „24 de
ore".

In comuna

MĂGURĂ

PROGRAMUL II

20,10 Tele-einemateca pentru 
copii și tineret. Povestea pantofio- 
rului de aur — producție a stu
diourilor poloneze. 21,30 Agenda 
21,40 „Simfonia neterminată" de 
Frantz Schubert. 22.20 Telex teh- 
nico-știlnțific. 22,30 Emisiune de 
divertisment.

Etapa pe județul Buzău « 
concursului „Săniuța de ar
gint“ a fost organizată pe pîr- 
tiile din comuna Măgura, care 
au oferit condiții excelente 
celor 74 de elevi și 50 de pio
nieri, pentru disputarea întîie- 
tății. Lupta dintre campionii 
școlilor, ai localităților s-a sol
dat, pînă la urmă, cu victoriile 
următorilor concurenți : elevi: 
Măndica Neagu — Liceul „M. 
Eminescu“ Buzău și Constan
tin Mihalcea — Liceul „Haș- 
deu“ Buzău, iar la pionieri, 
campionii județului cu drept 
de participare la finala pe 
țară din cadrul Cupei semi
centenarului U.T.C., Carmen 
Brătescu de la Școala genera
lă nr. 1 din Rîmnicu-Sărat și 
Ion Postolache, de la Școala 
generală nr. 2 din Buzău.

^Steatre

eon- 
or- 

din- 
estr

2. (Damian, prietenii săi)
— Scrisoarea trebuie să-și atingă ținta. 

Acționlnd rapid vom salva și pe Adam 
și pe ceilalți. MARȚI. 15 FEBRUARIE 1972 

PROGRAMUL I
9,00 Telex. 9.05 Tele-școala. 10,00 

Curs de limba rusă — lecția a

1. {Unul dintre băieții lui Ceteraș adu
ce o veste lui Ceteraș)

— Am dat de urmele unuia, șefule ; e 
din grupul VULTURUL. L-a văzut cine
va lipind manifeste.

— Tocmai am primit o scrisoare.

Povestire de 
DUMITRU M. ION 
Ilustrații de 
MIHAI SÎNZIANU

3. (Băiatul lui Ceteraș vorbește)
— Asta e ca și prins șefule. îi du

cem o trenă in scară, ptnă ne cade in 
plasă...

II. O sărbătorire, în aminti
rea eroilor căzuți pe cimpul de 
luptă devine prilej de manifes
tație, a tinerilor, împotriva răz
boiului. O contribuție deosebită 
in organizarea acesteia o are 
organizația VULTURUL. Ofițe
rul de poliție Ceteraș și inspec
torul adjunct Herăscu au o 
vorbire telefonică. Hcrăscu 
donă arestări : Adam, unul 
tre oamenii VULTURULUI
arestat. Damian le cere tovară
șilor săi să fie gata de acțiune.

MARȚI, 15 FEBRUARIE 1972

Opera Română : CNEAZUL IGOR
— ora 19,30; Teatrul Giulești : 
COMEDIE CU OLTENI — ora 19,30; 
Teatrul ,.C. I. Nottara“ (Sala Stu
dio) : SCHIMBUL — ora 20; Tea
trul ..Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu): ZIARIȘTII — 
ora 20; (Sala Studio) : MINCINO
SUL — ora 20; Teatrul Mic : PISI
CA SĂLBATICĂ — ora 19,30; Tea
trul „Ion Creangă" : N-A FOST ÎN 
ZADAR — ora 9,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : VACANȚĂ NON-STOP
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică“
(Sala Victoria) : NINIGRA ȘI ALI- 
GRU — ora 17: (Sala Academia) : 
CARTEA CU APOLODOR — ora 
17; Teatrul „C. Tănase“ (Sala Sa- 
voy) : BIMBIRICA — ora 19,30; 
(Sala Cal. Victoriei) : GROAPA — 
ora 19,30: Teatrul Evreiesc •
ADAM ȘI EVA — ora 19,30; Circul 
„Globus“ : 73 CIRC 72 — ora 19,30.

OPERA ROMÂNĂ
ANUNȚĂ

repertoriul din perioada 15—29 februarie 1972

Simbătă 19 februarie, ora 19,30

Operei Române din B-dul Gh.

19,30
19,30

19,30
19,30

Marți 15 februarie, ora 
Miercuri 16 februarie, ora

27 februarie, ora 
februarie, ora

Biletele se găsesc la casa
Gheorghiu-Dej, nr. 70—72, tel. 13 18 57 ți la agenția din Calea 
Victoriei nr. 40 (Pasajul Majestic), tel. 16 48 20, zilnic intre 
orele 10—13 ți 17—19,30.

Joi 17 februarie, ora 
Vinerî 18 februarie, ora

Duminică 20 februarie, ora 
Duminică 20 februarie, ora 
Marți 22 februarie, ora 
Miercuri 23 februarie, ora 
Joi 24 februarie, ora 
Vineri 25 februarie, ora 
Simbătă 26 februarie, ora 
Duminică 27 februarie, ora 
Duminică 
Marți 29

11,00
19,30
19,30
19,30
19,30
19,30
19,30
11,00
19,30
19,30

CNEAZUL IGOR 
CAVALERIA

RUSTICANA, PAIAȚE 
TRUBADURUL 
NASTASIA,

NUNTA 1N CARP AȚI 
ECATER1NA

TEODOROIU 
MOTANUL ÎNCĂLȚAT 
GISELLE 
TURANDOT 
TRAVIATA 
CARMEN 
LILIACUL 
MIREASA VÎNDUTA 
LACUL LEBEDELOR 
FIDELIO 
LARME
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OMUL MUNCII
PROPRIETAR F*

PRODUCĂTOR l

Poate nu atît de curînd am 
fi ajuns să-i cunoaștem pe cei 
doi operatori de la Combina
tul Chimic din Tr. Măgurele, 
poate mult mai tîrziu, sau 
niciodată, i-am fi ales din 
cei peste 15 000 tineri, cîți lu
crează în industria în plină 
afirmare a județului Teleor
man, pentru a le dedica o- 
magiul cîtorva rînduri dacă 
ei — acești băieți cu priviri 
mai mult sfioase decît teme
rare și vorbă domoală — nu 

fi impus atenției noastre,

nat poate fi cuprins de si
nistru !... Trebuie să fac 
ceva /..."

Sînt gînduri care s-au năs
cut firesc în mintea utecistu- 
lui Pascu Maican, îndemnîn- 
d.u-l să acționeze rapid, atît 
de rapid cit îi stătea în pu-

îndreaptă spre o primejdie 
care putea să-i fie fatală. Nu 
asta conta însă, nu asta. Tre
buia cu orice preț să împie
dice declanșarea inevitabilu
lui. Iată-l ajuns, iată-l pășind 
hotărit pe sub jetul de amo
niac lichid (Numai de n-ar

EROISM LA

BENEFICIAR
— Fiecare bucățică de zid, 

fiecare piesă, fiecare cui care 
există aici, în uzină, îmi aparține, 
și am nevoie de ele în fiecare zi, 
în fiecare oră de muncă. Iar pro
dusele noastre îmi aparțin tot 
mie pentru că eu cîștig și trăiesc 
datorită lor.

Autorul acestei explicații, poa
te puțin simplistă dar cu certi
tudine sinceră, meșterea ceva la 
o imensă bandă rulantă, Gheor
ghe Tecu. Un băiețandru de 23 
de ani, unul dintre cei 200 de 
uteciști de la U.F.R.M.A. — în 
traducere : Uzina de Fabricații, 
Reparații și Montaje pentru Agri
cultură din Roșiorii de Vede.

— Aici, unde e acum uzina, 
cînd eram noi mici, era un cîmp. 
Masi pe urmă s-a făcut un ate
lier de reparații, da era cam pră
pădit, semăna mai mult a maga
zie. Cînd am terminat școala pro
fesională, erau deja gata una din 
halele cele noi și corpul adminis
trativ. Am venit cu un fel de e- 
moție să lucrăm aici. Dar ne-am 
acomodat repede, din mers, mai 
cu seamă că erau sarcini multe 
și nu prea era timp de pierdut, 
povestește lăcătușul Gheorghe 
Mateescu.

— Da, 
reia ideea „ 
Marcel Badea. Tocmai de aceea 
nu mai puteam permite actele de 
Indisciplină în producție ale unor 
muncitori. Pentru că mai erau și 
mai sînt unii care absentează ne
motivat, care nu îngrijesc ca lu
mea mașinile, uneltele, și nici nu 
se omoară cu firea dacă ceea ce 
iese din mîna lor nu este „pri- 
ma-ntîi“, cum zicem noi.

— Cînd vedeam în cîte o sec
ție uneltele aruncate alandala pe 
los, dezordine, murdărie, mg sim
țeam de parcă nu aș fi măturat 
la mine acasă un an de zile. U- 
zina este casa noastră, aici am 
crescut ca oameni, susține strun
garul Gheorghe Voicu.

Intr-adevăr, ne-au spus-o, 
decursul vizitei noastre 
U.F.R.M.A. Roșiori alți și alți in
terlocutori, atitudinea față de 
muncă este derivată din înțele
gerea corectă a triplei posturi în 
care se află muncitorul : aceea 
de proprietar al mijloacelor de 
producție, de producător al bunu
rilor materiale și de beneficiar al 
produsului social.

Tocmai pentru a facilita, a sti
mula această înțelegere, comite
tul de partid, comitetul sin
dical, comitetul U.T.C. de la 
U.F.R.M.A. — ca urmare și a 
numeroaselor propuneri pri
mite din partea oamenilor 
muncii din întreprindere — au 
lansat o chemare la între
cere socialistă sub deviza : „Noi, 
proprietarii mijloacelor de pro
ducție, producătorii bunurilor ma
teriale și beneficiarii lor, putem 
produce mai mult, la un nivel 
calitativ superior, cu cheltuieli 
reduse“.

— Chemarea, adresată tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor din întreprindere a avut 
un larg ecou în conștiința tine
rilor — ne spunea inginerul Leo
nard Arsene, secretarul comitetu
lui U.T.C. La propunerea lor s-a 
format o brigadă, care, sub con
ducerea maistrului Paul Udroiu, 
lucrează la mașinile și instalațiile 
de forță. A căpătat un nou avînt 
mișcarea inovatorilor, s-au reali
zat deja o parte din numeroasele 
obiective de autoutilare pe care 
ni le-am propus.

— Documentele de partid ela
borate în vara anului trecut au 
ridicat problema perfecționării 
conștiinței comuniste a maselor, 
lucru cu deosebire necesar în ca
zul tinerilor. în acest spirit se 
încadrează și chemarea la între
cere socialistă lansată în între
prinderea noastră, afirma Florian 
Badea, directorul U.F.R.M.A. Ro
șiori.

Efectele acestei chemări ? Cu 
totul remarcabile. Ca să o 
demonstrăm, ne vom referi doar 
la un singur aspect : absențele 
nemotivate. In numai două luni

ele au scăzut de la 1 000 ore/om 
la circa 250 ore/om.

Efectul principal a fost, în 
fond, activizarea conștiinței 
muncitorești. Și-a sporit forța, 
principialitatea, opinia colecti
vului de oameni ai mun
cii. Ei s-au manifestat cu hotă- 
rîre și fermitate împotriva aba
terilor de orice fel de la disci
plina de producție, împotriva 
mentalității retrograde care îi fă
cea pe unii să se considere doar 
salariați ai uzinei și să-și concea
pă ca atare, o atitudine pasivă 
față de muncă, de scopurile și 
rezultatele ei.

Și tăria acestei opinii a colecti
vului demonstrează că, de fapt, < 
nu s-a petrecut nici un miracol, 
că înțelegerea muncii de pe pozi
ția omul muncii ■ proprietar + 
producător + beneficiar e ceva 
firesc, că intim sau public ma
nifestată, această concepție este 
una din liniile de forță ale con
științei comuniste.

s-ar .
și a colegilor de muncă, prin 
gesturi ce presupun in cea 
mai deplină accepțiune noți
unile de curaj, responsabili
tate, atașament față de între
prindere, conștiință de pro
prietari și beneficiari ai mij
loacelor de producție.

Să ne reîntoarcem deci in 
acele zile, zilele maximelor 
încercări — le-am putea spu
ne — cînd, înfringînd emoția 
și teama, stăpînindu-și cu un 
calm exemplar nervii încor
dați, spontan, dintr-un impuls 
cu neputință de stăpînit, mun
citorii uteciști Pascu Maican 
și Mihai Cimpoieșu și-au ciș- 
tigat dreptul de a li se 
scrie numele în cartea de 
a combinatului.

...Pascu Maican lucra 
schimbul de după-amiază. 
Pînă la orele 19,30 totul a de
curs normal. Tînărul opera
tor despre care vorbim a ve
nit Ungă cisterna de amoniac 
pentru a1 urmări descărcarea 
acesteia în alte trei rezervoa
re sferice. Totul decurgea 
normal... La un moment dat 
însă, datorită presiunii prea 
mari furtunul de legătură s-a 
fisurat.

„Avarie!... Pericol de ca- 
trastrofă!... Întregul combi-

TIMPUL PREZENT

în
dur

în

sînt sarcini multe, îi 
colegul său, sudorul

FRUNTAȘI 
ÎN ÎNTRECERE

MIHAI CIMPOIEȘU 
tință. Erau în joc sute de tone 
de amoniac, era în joc viața 
a zeci de muncitori din sec
țiile apropiate. Din cîțiva pași 
a ajuns la camera de coman
dă. Cu mișcări febrile a îm
brăcat costumul de protecția 
antiacid, și-a pus masca. A- 
lergînd, ignorînd cu desăvâr
șire riscul la care se expunea, 
Pascu Maican se apropie me
tru cu metru de instalație, se

PASCU MAICAN 
fi prea tîrziu, numai de aș 
reuși!), iată-l strîngînd ven- 
tilul, stăvilind astfel erupția. 
Iată-l apoi lingă tancul de a- 
bur, făcînd o manevră pen
tru a micșora presiunea... „In 
sfîrșit, în sfîrșit — a răsu
flat ușurat — catastrofa a 
fost evitată“.

★
...In seara aceea, îmi măr

turisea, adormise destul de

greu. Avusese un somn agi
tat. Nici el nu-și putea expli
ca cu precizie de ce. Se giu
dea la munca lui. Avea sen
zația că acolo, la cracarea ga
zului metan, soba de ardere 
finală nu este prea bine pusă 
la punct. Venind dimineața 
la lucru, obsedat de gîndurile 
de peste noapte, prima grijă 
a lui Mihai Cimpoieșu a fost 
să verifice soba care nu-i dă
duse liniște. „Urcînd prime
le trepte ale scării verticale ce 
conduce la partea superioară 
a vasului — ne spune — am 
simțit o arsură la mină. Ar
sură inexplicabilă, căci aici 
metalul trebuie să fie rece, la 
temperatura aerului de afară. 
M-am uitat cu atenție... Abia 
vizibil, corpul sobei se bom
base în exterior. înăuntru era 
hidrogen lichid ! Din moment 
în moment se va produce ex
plozia“... Realizînd într-o se
cundă consecințele posibile 
ale defecțiunii, Mihai Cimpo
ieșu anunță prin interfon sta
ția de comandă. Cu asta și-ar 
fi putut considera datoria în
cheiată. „Dar nu ! Orice s-ar 
întimpla trebuie să mă reîn
torc și să acționez, pentru 
mai multă siguranță, butonul 
de oprire manuală. Dar dacă 
tocmai atunci ?...“

Nelăsîndu-se învins de 
teamă, Mihai Cimpoieșu re
vine, escaladează cu un fel 
de furie treptele înguste, cu
cerește metru după metru 
spațiul pînă la destinație, face 
gestul salvator. La coborîre 
directorul general al combi- 
tului îi strìnge mîna, îl bate 
pe umăr : „băiete, ai salvat 
milioane de lei“. „Erau doa' 
și ale mele — îi răspunde“.

GH. GHIDRIGAN

OVIDIU PĂUN

Fetele din Cer netul
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lor, în producție, în amfiteatre, 
in săli de clasă. I-am reîntîlnit în 
timpul liber pe șantierele de con
strucții, la amenajarea drumurilor, 
la înfrumusețarea Capitalei, la co
lectarea de metale vechi. Peste 
zece mii de elevi și studenți au 
răspuns „prezent“ la acțiunile de 
strîngere a recoltei în cooperative 
agricole de producție și I.A.S., 
alți peste opt mii au participat la 
lucrările de desecare a terenuri
lor agricole. I-am urmărit îndea
proape la marginea orașului a- 
colo unde cu mintea și brațele 
și-au adus o contribuție de seamă 
la configurarea viitoarelor ame
najări pentru odihnă și recreere 
— complexele de la Străulești, 
Pantelimon II, Fundeni. I-am vă
zut la lucru la inelul rutier de 
transport. In lunile de vacanță, 
peste o mie de studenți, cadre de 
asociație din tabăra de instruire 
de la Izvorul Mureșului, și-au 
transformat vacanța mare într-o 
seziune de muncă patriotică. Con- 
solidînd o mai veche și generoasă 
tradiție, tineri de la uzinele 
„Timpuri Noi“ au executat un 
important volum de lucrări la 
noua hală aflată în construcție în 
timp ce colegii lor de la „Grivița 
Roșie“ și-au adus o contribuție 
hotărîtoare la înălțarea căminului 
muncitoresc pentru nefamiliști. In 
anul 1971, comitetele U.T.C. ale 
sectoarelor au organizat acțiuni la 
37 obiective pe fonduri de inves
tiții și 55 de șantiere locale.

Sala trăiește momente solem
ne : în aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Iosif Walter — se
cretar al C. C. al U. T. C., 
înmînează tovarășului Dumi
tru Gheorghișan, primul secre
tar al Comitetului municipal pre
miul special pentru rezultatele 
deosebite obținute în activitatea 
voluntar-patriotică. Adresînd feli
citări calde întregului tineret din 
municipiul București, organizații
lor U.T.C., activiștilor care au 
contribuit prin munca lor la ob
ținerea acestui rezultat de presti
giu, tovarășul Iosif Walter a re
comandat ca apropiata aniversare 
a Semicentenarului Uniunii Tine
retului Comunist să constituie 
pentru toată masa de uteciști, 
pentru toate organele și organiza
țiile U.T.C. din Capitală factorul 
mobilizator pentru dobîndirea a 
noi și importante succese.

A vorbit apoi tovarășul Dumi
tru Gheorghișan. Vorbitorul sub
linia în cuvîntul său că bilanțul 
încheiat reprezintă o mărturie 
grăitoare a entuziasmului cu care 
uteciștii din București au acționat 
în anul Semicentenarului creării 
T.C.R., exprimă ecoul deosebit în 
rîndul tineretului al măsurilor sta
bilite de partid pentru educarea 
comunistă a oamenilor muncii.

Desprindem din bogata paletă 
a realizărilor cîteva cifre. La

obiectivele finanțate brigadierii 
Capitalei au realizat pe șantierele 
muncii patriotice peste șapte mi
lioane de lei, suma totală a acțiu
nilor de-a lungul întregului an ci- 
frîndu-se la peste 250 milioane 
lei. Bilanțul se dovedește impre
sionant. O parte din aceste re
zultate ne erau cunoscute, le-am 
urmărit înfiripîndu-se sub ochii 
noștri, de la o lună la alta, prin 
contribuția a zeci de mii de tineri. 
Ele vin să confirme, să demonstre
ze plurivalenta educativă a mun
cii patriotice, formă de esență în 
pregătirea pentru activitatea pro
ductivă, utilă societății.

Pentru anul 1972, anul în care 
tînăra generație a țării sărbăto
rește 50 de ani de existență a 
Uniunii Tineretului Comunist, or
ganizația U.T.C. a Capitalei și-a 
stabilit un program ambițios de 
activitate, pe măsura obligațiilor 
ce le incumbă titlul de fruntaș pe 
care îl poartă cu mîndrie de azi 
înainte. Aceasta se traduce prin: 
7 000 de tone deșeuri metalice, 
800 tone deșeuri de hîrtie, plan
tarea a 250 000 de pomi fructiferi 
și ornamentali, recoltarea a zece 
tone de plante medicinale. Brațele 
tinerești ale brigadierilor vor ac
ționa în cursul anului 1972 pen
tru definitivarea celor patru baze 
sportive și de agrement și la 
Străulești, Pantelimon II, Fundeni 
și Băneasa, proiectate prin muncă 
patriotică și aflate în execuție 
prin fondurile proprii ale orga
nizațiilor. Tinerii vor prelua lu
crările necalificate și o parte a 
celor calificate la construcțiile de 
cămine muncitorești ce se vor da 
în folosință în 1972. Se vor con
tinua și amplifica activitățile pa
triotice pe șantierul viitorului inel 
de transport al Capitalei.

Am auzit rostit la tribună an
gajamentul ferm pe drumul rea
lizării obiectivelor stabilite. L-cu 
rostit Stelian Anghel, prim-secre- 
tar al Comitetului U.T.C., secto
rul III (fruntaș în Capitală în ac
tivitatea patriotică), Căpitănescu 
Florica, elevă la Grupul școlar 
M.I.U. și Nicolae Tihlan, secreta
rul comitetului U.T.C. al Uzinei 
de utilaj chimic „Grivița Roșie“. 
Ne vom face, la rîndul nostru o 
datorie din a aduce în paginile 
ziarului momente din împlinirea 
acestui spectaculos angajament.

Intîmpinat cu vii aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Dumitru 
Popa, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului municipal 
București al Partidului Comu
nist Român. Adresînd calde feli
citări organizației U.T.C. a Capi
talei pentru rezultatele dobîndite 
în munca patriotică, tovarășul 
Dumitru Popa a urat tineretului 
bucureștean noi și importante 
succese pe șantierele Semicente
narului Uniunii Tineretului Co
munist.

Elevele anului II D de la Liceul nr. 2 din Alexandria intr-o oră de practică productivă.
Foto: O. PLECAN
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Sub bolta de sticlă a serei-în- 
raulțitor de la ferma legumicolă 
Cernetul primăvara a început o 
dată cu primele zile ale anului. 
Rîndul întîi de semințe a germi
nat, s-a transformat în răsad ver
de, viguros, pe care acum aceste 
neobosite mîini — mîini gingașe 
de fete — îl iau cu grijă și îl 
răsădesc în ghivece nutritive, îl 
repică, cum se spune în limbajul 
grădinarilor. De altfel, toate tre
burile care se fac acum într-o 
grădină de legume cer multă 
atenție, trudă migăloasă, încorda
re, atribute ce sînt asigurate mai 

Și
a- 
ai

re, atribute ce smt asigu 
ales de mîna femeii harnice 
pricepute. Iată de ce, din cei 
proape 400 de legumicultori

SCRIE
Șl LA ȘTOROBĂNEASA

Se adunaseră în jurul mesei din cance
laria Școlii generale a satului Beiu, co
muna Ștorobăneasa, patru oameni: Badea 
Negreanu, directorul școlii; Stan Pâdura- 
ru. președintele C.A.P. Beiu; Ion Glasu, 
locțiitorul secretarului comitetului comu
na! de partid și Nicolae Dina, tînăr pro
fesor. De data aceasta, nu era vorba de 
unul dintre acele sfaturi de lucru la care 
se întîlnesc adesea chibzuind împreună 
cu alți locuitori ai comunei la organiza
rea activității în diferite domenii, pentru 
noi împliniri ale aspirațiilor oamenilor de 
aici către bunăstare și fericire,'înfăptuind, 
la scara acestei așezări din cîmpia Teleor
manului, obiectivele puse de partid în fața 
întregului nostru popor. întîlnirea de
venise prilejul unei întoarceri la timp, în 
trecutul imediat, pornind de la fapte și 
preocupări ale prezentului, către o sinteză 
semnificativă despre locul și rolul tinerilor, 
al organizației U.T.C. în viața comunei. 
Era lesne de întreprins această evocare, 
căci fiecare dintre cei patru fusese mai 
mulți ani secretar al comitetului comunal 
U.T.C., iar ștafeta acestei misiuni de răs
pundere. primită de Badea Negreanu, în 
anul 1958, avea să ajungă, într-o perma
nentă afirmare prin rezultatele bune ob
ținute în muncă, în elevația uteciștilor, la 
fostul său elev, Nicolae Dina, în prezent 
coleg ca profesor.

„De curînd au avut loc adunările gene
rale în cele două cooperative — spunea 
acesta din urmă. Tinerii și-au exprimat 
cu tărie hotărirea de a munci, de a-și îm
bogăți pregătirea profesională.

Ne-am formulat acolo propriile angaja
mente. Dedicăm întîmpinării semicente
narului U.T.C. întreaga noastră rîvnă de 
a munci mai bine. Evocînd istoria organi
zației revoluționare de tineret din țara

noastră nu uităm să arătăm tinerilor care 
au fost contribuțiile uteciștilor la dezvol
tarea comunei, ca secvențe ce exprimă și 
ele valori ale timpului istoric“.

în spiritul unei asemenea înțelegeri, au 
loc în comună manifestări menite să re
memoreze din perspectiva realităților de 
astăzi, a imperativelor prezentului, sin
teza luptelor și a contribuției caracteris
tice tineretului din comună, rolul înde
plinit cu cinste de organizațiile U.T.C. De 
aceea, cu prilejul discuțiilor, la întîlniri 
jubiliare, în adunările elevilor, ale coo
peratorilor fuseseră prezenți și aveau să 
mai fie adeseori printre tineri și cei pa
tru secretari comunali U.T.C., mai ales 
aceștia. Gînduri, fapte, viu prezente în 
memoria locuitorilor și pretutindeni în 
comună, la școlile ridicate prin munca 
tineretului, în parcurile plantate de-a 
lungul anilor, la baza sportivă construită 
de ei etc., devin in aceste zile exem
ple emoționante, readuc intens în actua
litate ceea ce au realizat uteciștii. Ase
menea realități, ca însuși drumul în via
ță al tinerilor de altădată, devin repere 
educative cu maximă forță de influențare 
morală atunci cînd sînt evocate „filele de 
istorie“ ale Uniunii Tineretului Comu
nist.

în aceste zile, la întîlniri pentru a cinsti 
„Satul nostru și istoria sa", cînd „Ne vor
besc foștii uteciști ai școlii" despre „Orga
nizația U.T.C. — sprijin al consiliului 
profesoral în educarea elevilor" sau în 
legătură cu „U.T.C. — organizația revo
luționară a tineretului din țara noastră", 
cînd se pregătește pentru întreaga orga
nizație U.T.C. a comunei colocviul-dezba- 
tere „50 de ani de muncă și luptă sub 
conducerea partidului", istoria își inte
grează semnificativ și experiența dobîn-

dită an de an prin activitatea organiza
țiilor U.T.C. din Ștorobăneasa in educa
rea comunistă a tinerilor.

într-un flux continuu, cu scop de cu
noaștere și ca omagiu pentru înaintași, 
sînt vizitate locurile de muncă de azi și 
din trecut ale foștilor uteciști, ale cadre
lor de organizație. De la directorul școlii, 
Badea Negreanu, de la toți ceilalți care, 
prin comportarea lor, au dat pildă despre 
calitatea de tînăr comunist, uteciștii află 
ce-a însemnat viața de organizație, care 
erau cele mai frumoase acțiuni, cum se 
discută în adunări. Cunosc pe această cale 
și cu ce eforturi s-au construit primele 
săli de clasă, de la ce s-a' pornit și cit s-a 
muncit pentru prestigiul de azi al nu- 

- meroaselor formații cultural-artistice din 
comună. Li se povestește, bineînțeles, ce 
făceau uteciștii pentru încheierea coope
rativizării agriculturii, dar se familiari
zează și cu condițiile de lucru oferite în 
cooperativă, acolo unde, dintre fiii satului 
aflați în prezent la studii, urmează să so
sească noi ingineri, medici veterinari, e- 

patruconomiști, nu demult elevi ai celor 
secretari comunali U.T.C. ...

Astfel, generațiile de uteciști se 
nesc, alături, încă o dată. Cinstind 
înaintașilor, cei mai tineri uteciști 
ță din valoroase realizări de muncă

întîl- 
rîvna 
înva- 
și de 

viață, hotărîți să le continue în acțiune 
dinamică, prin activitatea exemplară a 
organizației lor. Și, în acest fertil context, 
ei deprind mai bine sentimentul istoriei, 
conștiința mîndră că, iată, la fel ca în 
orice așezare de pe harta țării, istoria 
U.T.C. se scrie și aici, la Ștorobăneasa.

fermei, trei sferturi sînt fete. Iar 
dintre acestea 60 sînt uteciste. 
Ele, legumicultoarele, prin ceea 
ce au făurit ani de-a rîndul în 
perimetrul celor 75 ha, cît mă
soară grădina, au conferit coope
rativei faima care a ajuns dincolo 
de granițele județului. 1972 va fi 
o nouă etapă în munca de biju
tieri ai vegetalelor pe care o des
fășoară aceste femei. Bijutieri 1 O 
simplă metaforă ? Nici gînd. 
Pentru că fetele din Cernetul vor 
să atingă perfecțiunea în ceea ce 
privește arta grădinăritului. Iar 
materialul prețios ce trebuie în 
primul rînd cizelat este întinderea 
de pămînt negru, bolovănos. Au 
fost planificate producții mari, la 
sortimente variate de legume și 
zarzavaturi, în stare să satisfacă 
pe cea mai capricioasă și exigen
tă gospodină. „Ne-am bazat pe 
vrednicia și priceperea femeilor 
cînd am pornit la drum cu ase
menea parametri — mărturisea 
tînărul șef al fermei, inginerul 
Șerban Marinescu. Cînd vor, fe
tele noastre fac adevărate mi
nuni“. Și anul acesta legumicul
toarele au arătat că vor, mai mult 
ca oricînd, să facă minuni. Toate 
s-au angajat să lucreze în acord 
global, pretinzînd conducerii coo
perativei să li se asigure condiții 
de producție optime. „Fiecare 
Știm cu precizie ce avem de în
grijit, ce producții trebuie să re
alizăm, cît o să cîștigăm dacă 
îndeplinim angajamentul — ne 
spunea utecista Floarea Tănase, 
în timp ce aranja în 
ricele de varză 
Dar ținem neapărat 
prevederile acestuia, 
interesul nostru și 
tivei. In organizația _____  __
discutat amănunțit ceea ce tre
buie să facem noi, ceea ce ne stă 
în putere, și cu ocazia adunării 
generale a cooperativei am pre
zentat angajamentul nostru, al ti
nerelor, de a depăși producțiile 
la toate culturile“. „Avem încre
dere deplină în forțele noastre, în 
acest sistem nou de plată — con
tinuă o altă tînără, Ecaterina 
Chelu. Pămîntul este al nostru și 
trebuie să-l muncim și mai bine 
decît pînă acum. Vrem să de
monstrăm că și noi, femeile, sin
tern în stare să asigurăm coope
rativei venituri mari“.

La fel muncesc și gîndesc și 
’ ' j tinere legumicultoa- 

~ j sau
Petra Nica, Con- 

Radu, Georgeta Cocoloș, 
Rușanu sau Alina Cara-
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bun nivel politic, bine pregătit 
profesional va face totdeauna o 
tranzacție bună.

S-au pronunțat, la un mo
ment dat, în paralel, două no
țiuni : competență, pregătire 
profesională.

— între cele două noțiuni nu 
este decît o barieră pur forma
lă. Nu poți fi competent decît 
atunci cînd stăpînești din toate 
punctele de vedere problemele 
domeniului de care te ocupi. 
Dreptul la competență îl are 
oricine numai că pentru a-1 e- 
xercita trebuie făcut efortul 
pregătirii; O condiție pentru lu
crătorul din comerț, prevăzută 
de fapt in criteriile de angajare 
— învățarea limbilor străine, 
atrăgea atenția Victor Stoica de 
la „Romchim“.

Cum își fac tinerii din între
prinderile de comerț exterior 
datoria de a fi competenți ?

ajunge aici, continua ideea co
legul său Viorel Ene, e nevoie 
de un efort considerabil. Nu mă 
refer Ia absolvenții facultății de 
specialitate. Ieșim din școală cu 
un bagaj de teorie destul de în
căpător. Depinde insă cît de ra
pid ajungi să te adaptezi cerin
țelor. Numai că această rapidi
tate nu are caracter benevol. 
Dimpotrivă, un colectiv cum este 
al nostru unde mare parte din 
salariați sînt sub 30 de ani nu-și 
îngăduie să aștepte nu știu cît 
pentru ca tinerii să ajungă a 
sta pe propriile picioare“.

Am reținut multe asemenea 
opinii. Opinii, la obiect, despre 
competența tinerilor în activita
tea de comerț exterior. Opinii 
dovedind o bună preocupare 
pentru succesul muncii pe care 
o prestează. în această direcție 
n-am ezitat să consemnăm și o 
sumă de sugestii făcute în 
cursul anchetei. Iată-le :

LUCRĂTORUL l)li\

COMERȚUL EXTERIOR

ION TRONAC

ghivece fi- 
timpurie. 

să depășim 
Este și în 

al coopera- 
noastră am

celelalte 1 w
re : Maria Smîrdioșeanu 
Floarea Stan, 
stanța 
Fior ea 
van.

OCTAVIAN MILEA

— Făceam de curînd o ana
liză la nivelul organizației 
U.T.C. și constatam cu satisfac
ție că toți tinerii care au pornit 
să rezolve contracte, de mai 
mare sau de mai mică impor
tanță s-au descurcat bine ne de
clară Marin Drulă. Personal 
cred că se regăsește aici și în
crederea conducerii noastre în 
capacitatea de muncă a tine
rilor, angajîndu-i în probleme 
mereu mai complicate.

■— Sînt cazuri, și nu puține, 
cind tinerii fac demonstrația u- 
nor calități certe pentru activi
tatea de comerț subliniază in 
continuare Victor Stoica. Pen- 
țru a putea ajunge aici trebuie 
insă ca tinărul să fie pus la 
treabă, să fie solicitat. Sîntem o 
întreprindere unde în fiecare an 
primim mulți absolvenți. Mă în
treb cum poate fi măcar identi
ficată, atestată nici vorbă, com
petența profesională a acestor 
stagiari atîta timp cît ei n-au 
nici o răspundere ? De ce să fie 
lăsat să-și piardă timpul fără 
nici un cîștig profesional ?

Interlocutorii noștri, secretari 
U.T.C. în diferite întreprinderi 
de comerț exterior, s-au oprit 
îndelung asupra numeroaselor 
aspecte implicite competenței 
profesionale. _ „Competența nu 
înseamnă simpla achitare de 
sarcinile ce-ți revin“ sublinia la 
un moment dat Gabriel Patru, 
de la „Fructexport“ avind in 
vedere răspunderea celui anga
jat în operațiunile de export sau 
import nu doar de a găsi pur și 
simplu o soluție ci de a pros
pecta terenul pentru a selecta 
dintre cele existente varianta 
cea mai convenabilă. Pentru a

• „A fi in subordinea unui 
om competent este nu numai 
firesc dar și foarte necesar. 
Cum să ne complăcem atunci cu 
situația paradoxală că într-o în
treprindere exact definită „E- 
lectronum“ întîlnești fel de fe.l 
de specialiști în te miri ce — 
chimie, agronomie — și cîtuși 
de puțin în comerț ? Iată o altă 
fațetă a lucrurilor : la noi sar
cinile economistului sînt prelua
te de inginer in timp ce econo
mistul face muncă de merceo
log... Avem uteciști care știu 
trei limbi străine, lăsați în 
schimb să efectueze cine știe ce 
lucruri mărunte“ (Mihai Cioro- 
mela, secretarul U.T.C. de la 
„Electronum“).

• „După mine, în întreprinde
rile de comerț exterior trebuie 
să-și găsească locul ca în orice 
întreprindere sau instituție de 
altfel, oameni de meserie. Cei 
cu pregătire tehnică se justifi
că, este părerea mea personală, 
numai cînd' specializarea strictă, 
pe grupe de produse, autorizea
ză acest lucru“ (Marin Dulă, 
secretarul U.T.C. de la Mecano- 
export).

• „După reorganizarea între
prinderilor de comerț exterior a 
apărut o vădită grabă pentru 
recrutarea cadrelor. Cînd alegi 
oamenii numai după criteriul u- 
nei limbi străine și al necesi
tății vechimii în muncă fără 
să-l întrebi măcar de unde vine, 
ce _ înclinații are pentru comerț 
evident că se ajunge la rezul
tate nu tocmai dorite“ (Stoica 
Victor, secretarul U.T.C. de la 
Romchim).
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[cronica teatrală]
Pe afișele din ultimele sta

giuni ale teatrului „Al. Davilla“ 
din Pitești s-au adunat, încetul 
cu incetul, multe din numele 
deosebit de promițătoare ale 
generațiilor tinere de actori. 
Teatrul a ajuns, la ora de față, 
să dispună de unul din cele 
mai valoroase și mai omogene 
colective tinere din întreaga 
țară. Evident, împrejurarea o- 
feră atrăgătoare garanții pentru 
calitatea spectacolelor ce se 
realizează aici ; dar e tot atît 
de evident că ea implică răs
punderi enorme pentru condu
cerea și pentru regizorii teatru
lui. A asigura folosirea rezona
bilă a atîtor tineri de talent, a 
le oferi în chip judicios prile
jul unei evoluții profesionale 
normale, a face toate acestea 
inlăuntrul unui repertoriu su
pus unor sarcini extrem de 
complexe, de ordin deopotrivă 
artistic și cultural, reprezintă o 
întreprindere de mare dificul
tate. pe care conducerea teatru
lui piteștean n-a izbutit întot
deauna s-o ducă la bun sfirșit. 
Prea adesea, chiar și în cadrul 
intenției cu totul onorabile de 
a juca cu precădere dramatur
gia originală contemporană, 
s-au făcut aici concesii inad
misibile. cheltuindu-se energie 
și talent pe tot felul de fleacuri.

Din actuala stagiune, teatrul 
e decis, pare-se, să arate mai 
mult respect față de propriile 
sale posibilități. Se află în curs 
de elaborare un program de 
mai larga perspectivă, care vi
zează printre altele, două direc
ții principale : pe de-o parte, 
continuarea bunel tradiții a tea
trului în ceea ce privește spec
tacolul istoric de amplă respi
rație. pe linia mai vechilor suc
cese cu Io. Mircea Voevod, cu 
Bălcescu sau cu Ecaterlna Teo- 
doroiu : pe de altă parte, extin
derea repertoriului pe o arie 
culturală mai largă, care va a- 
junge să acopere treptat toate 
marile momente ale scrisului 
dramatic universal, prin lucrări 
reprezentative, în montări de 
temeinic prestigiu artistic. E un 
program ambițios, dar intru to
tul realizabil cu forțele actuale 
ale teatrului.

Deocamdată, două recente 
premiere piteștene încearcă să 
prefigureze aceste direcții. Am
bele sînt interesante de urmărit 
nu numai pentru valoarea lor 
Intrinsecă ci și. poate în mai 
mare măsură, pentru calitatea 
de a testa șansele de succes ale 
noii politici repertoriale a tea
trului.

Astfel privită, montarea Vifo
rului lui Delavrancea prileju
iește citeva concluzii demne de 
atenție. E vizibil că regizorul 
Constantin Dinischiotu nu și-a 
propus, prin ea, mari perfor
manțe de originalitate. El s-a 
arătat satisfăcut cu o lectură 
cursivă, coerentă, corect arti
culată a textului, punctată ici-

UN EXAMEN TARDIV 
Șl ADESEA FORMAL

(Urmare din pag. 1)

rînțe, iar omului îi va fi și 
mai greu să meargă într-o uni
tate productivă unde acomoda
rea lui ar urma să înceapă de 
la zero“.

Iată de ce sfîrșitul primu
lui an ar trebui să coincidă cu 
o etapă de testare a calități
lor pe care le are stagiarul. în 
acest scop ar fi utilă elabora
rea de către Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnolo
gie și Institutul de psihologie 
a unor teste și criterii specifice 
fiecărui domeniu de activitate.

Atestarea propriu-ztsă se 
face însă peste tot după trei 
ani. Cum se procedează la 
ÎNCERC ? Fiecărui tinăr ce ur
mează a fi atestat i se întoc
mește un dosar ce cuprinde în 
principal două elemente : o lu
crare executată special pentru 
atestare și un memoriu — un 
fel de caracterizare — asupra 
activității desfășurate în cei 
trei ani. Dosarul pleacă la mi
nister unde practic se ia ho- 
tărirea supremă. De ce trebuie 
ca ministerul să se pronunțe 
asupra unui om pe care-1 cu
noaște doar din fila caracteri
zării, nu înțelegem. Lucrarea 
de specialitate este și ea for
mală. Facem această afirmație 
ținînd seama de ceea ce ne spu
neau cei cu care am stat de 
vorbă : „Deși ni se comunică 
înainte cu o lună de zile, lu
crarea este atît de „dificilă“ 
incit se poate întocmi în cîte- 
va ore“. în ceea ce privește 
conținutul general al caracteri
zărilor care se fac înaintea a- 
testării în institute, merită re
ținut punctul de vedere al in
ginerului Mitrea Grigore de la 
Institutul de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii : „Da
că în cei trei ani ai ajutat pe 
unul și pe altul, ai urmărit a- 
nalize, ai făcut tot ce ți s-a 
spus, caracterizarea va fi exce
lentă, te va pune într-o lumi
nă favorabilă. în realitate însă, 
tu nu ai făcut nimic util, nu ai 
realizat ceva deosebit, nu ți-ai 
manifestat în nici un fel origi
nalitatea, priceperea și puterea 
de muncă. Pentru că de fapt 
nici nu ți s-a lăsat timp pen
tru aceasta“.

Așa stînd lucrurile, întreba
rea firească care se pune este : 
„Cum, in ce fel, pe ce bază, tre
buie să fie atestați cercetăto
rii ?“. Recomandările pe care 
le facem sînt rezultate din 
sugestiile tinerilor cu care am 
stat de vorbă în timpul reali
zării anchetei de față. Nici pe 
departe ele nu se vor singurele 
demne de luat în seamă. Mai 
degrabă dorim să constituie un 
punct de plecare în studierea 
și elaborarea de către factorii 
interesați a unor prevederi o- 
bligatorii de respectat pentru 
atestarea ca cercetător.

• După primul an să se ape
leze la testarea l>a care ne-am 
referit mai înainte. Celor con

colo de momente de emoție au
tentică, fără grandilocvente și 
sforțări. Spectacolul n-ar depăși 
media onestității (ceea ce, în 
sine, nu e totuși puțin lucru), 
dacă n-ar profita de un inter
pret excepțional al lui Ștefă- 
niță : Mihai Dobre. Tinărul ac
tor impresionează, mai întîi, 
prin însușirile sale personale : 
o siguranță desăvirșită a gestu
lui și a vocii, o plastică scenică 
fără reproș, o mare mobilitate 
interioară tradusă în exterior 
printr-un fin joc de nuanțe, 
prin treceri neașteptate — dar 
perfect motivate și absolut ve
rosimile sub raport psihologic 
— de la o stare la alta. Dar

PERSPECTIVELE
UNEI TRUPE TINERE
excepțională e mai cu seamă 
limpezimea concepției sale asu
pra rolului. Fără a trăda spiri
tul textului, interpretul se înde
părtează decisiv de viziunea ro
mantică a tiranului căruia com
plexul de inferioritate îi ali
mentează pornirile saguinare, 
și instituie în locul ei un por
tret tragic de o rară complexi
tate. Ștefăniță al său este omul 
politic înnobilat de mari Vir
tuți, dornic și apt să-și mani
feste personalitatea și indepen
dența, dar silit la o permanen
tă și injustă confruntare cu un 
mit. E o confruntare din care 
nu poate ieși învingător, căci 
mitul — cu tot ce înseamnă el 
ca valoare de continuitate, dar 
și ca opoziție oarbă la progres 
— e prea definitiv înrădăcinat 
în ființa oamenilor. Conștiința 
zădărniciei acestei lupte — va
riantă avant la ldttre a înfrun
tării imposibilului, care avea 
să-1 tenteze, printre mulți alții, 
și pe Caligula al lui Camus — 
se transformă pe nesimțite în 
revoltă oarbă împotriva tuturor, 
în cruzime și crimă. Mihai Do
bre parcurge suplu și expresiv 
acest drum al eroului, tranSfor- 
mînd spectacolul, pe o bună 
parte din întinderea lui, într-o 
tragedie modernă a puterii.

Evident, nu toți colegii săi 
din distribuție îl pot urma pe 
această linie, printre altele pen
tru că nici regia n-a urmărit-o 
îndeajuns de consecvent. Și to
tuși, în decorul sobru și esen- 
țializat al lui Emil Moise, și alți 

siderați apți pentru cercetare — 
în urma acestei prime selecții 
să Ii se dea o temă de studiu 
complexă, a cărei rezolvare să 
se facă în doi ani și la care 
aportul stagiarului să fie de 
sută Ia sută. El trebuie să fie 
lăsat să arate ce știe. să-și 
spună punctul de vedere, nu să 
rămină doar un executant 
de indicații date de cei din jur. 
Mobilitatea în gîndire. prospe
țimea viziunii, inventivitatea 
și creativitatea trebuie să ac
ționeze din plin în acest caz, 
începînd de la modul de orga
nizare a timpului și încheind cu 
optimizarea soluțiilor finale. 
Atestarea ar trebui să se facă 
de către o comisie alcătuită din 
reprezentanți ai C.N.S.T., mi
nisterului respectiv, Ministeru
lui învățămîntului și Educației, 
consiliului științific al institu
tului, reprezentanți ai întreprin
derii care aplică tema de cer
cetare. Conținutul lucrării să 
rămină criteriul de bază în a- 
precierea competenței și cali
tăților de cercetător. Totodată, 
pe baza discuțiilor să se inves
tigheze orizontul de cunoștințe 
al celui examinat. Atestarea să 
se încheie cu acordarea unei 
note, consemnată într-un pro
ces verbal care să rămină la 
dosarul personal.

★
Am prezentat în cadrul an

chetei „Cercetătorii și proiec-

{Urmare din pag. I)

totul 150.000 de lei. Astăzi, ave
rea ei se apropie de 150 de mili
oane. Astăzi, în întreprindere 
sînt de o sută de ori mai mulți 
lucrători decît în 1948.

— Ce vă spun aceste date, to
varășe director ?

— Ele semnifică pentru mine 
amintirea unui imens timp scurs. 
Un timp marcat de fundamentale 
mutații sociale și morale. Aș dori 
să argumentez. Din numărul de 
salariați pe care l-ați amintit, 300 
sînt membri de partid și 120 sînt 
uteciști. Cu astfel de oameni nu 
rămîi în drum.

— Ați amintit de tineri. Cînd 
ați venit aici, în Pietroiu, aveați, 
pare-mi-se, vreo douăzeci și șase 
de ani. Nu doresc să mai discu
tăm despre acei ani, vă cunoaște 
o lume întreagă prin intermediul 
cărților care s-au scris despre a- 
ceste locuri și oameni, dar aș 
dori să vorbim despre tinerii zi
lelor noastre.

— Cînd am venit aici, în mi
ne a fost investită o doză de în
credere. M-am străduit întotdea
una să o răsplătesc. In același 
sens, astăzi, cînd în colectivul 
nostru se încadrează un tinăr, li 
acordăm încrederea noastră. Este, 
cred, cel mai de preț dar care 

cîțiva actori izbutesc interpre
tări adecvate : Angela Radosla- 
vescu (a cărei Oana evită pate
tismul lacrimogen, jucîndu-și 
nebunia cu demnitate și simț al 
măsurii), Traian Pirlog (care 
face din „unealta“ Țugulea Mo- 
ghilă o prezență stranie, mar
cată parcă de un destin în ro
lul Doamnei Tarta), pe alocuri 
„bătrînii“ Dem. Niculescu, Ion 
Focșa. Ricardo Colberti. In an
samblu, un spectacol memora
bil. cu destule neimpliniri, dar 
producind o demonstrație esen
țială : aceea că generația tînără 
a teatrului poate aduce în re
prezentația istorică un suflu cu 
adevărat nou și substanțial.

Cu farsa pre-renascentistă 
britanică „Acul cumetre! Gur- 
ton“ de Wilțiam Stevenson, a- 
ceastă generație reintră pe un 
teren care, de citeva stagiuni, îi 
este mai familiar. Străvechile 
forme ale teatrului popular, 
farsa, grotescul și caricatura, au 
intrat masiv în sistemul de 
componente ale limbajului spec
tacolului contemporan, aflat în 

Corul Ansamblului Comitetului județean Arad al U.T.C., în timpul unui spectacol
Foto : PAVEL TĂNJALĂ

tanții în fața atestării", citeva 
din aspectele legate de pregă
tirea și formarea ca specialiști 
a absolvenților de învățămînt 
superior repartizați direct în 
cercetare și proiectare. Sigur, 
nu avem pretenția de a fi e- 
puizat cu acest prilej toate pro
blemele care apar. Am insistat 
mai mult asupra legăturii cu 
producția, documentării, activi
tății concrete din anii de sta- 
giatură și modului de atestare, 
considerind că aceștia sînt fac
torii de care depinde în primul 
rind gradul de eficiență a mun
cii tinerilor în cei trei ani pe- 
trecuți în laboratoarele de cer
cetare sau atelierele de proiec
tare. Ceea ce vrem să subli
niem este faptul că actualul 
sistem de repartizare a absol
venților direct in institute este 
eficient și binevenit. Cu con
diția ca perfecționarea lor, a- 
daptarea la cerințele muncii de 
creație și concepție să se facă 
cu grijă și competență. Și, mai 
ales, să nu se pornească cu 
ideea preconcepută că toți cei 
repartizați vor fi buni pentru 
cercetare. Perioada de stagiu 
tocmai aceasta își propune — 
să selecționeze pe cel mai buni. 
Orice „amănunt“ pierdut din 
vedere, orice aspect tratat cu 
superficialitate, riscă să trans
forme stagiatura într-un la
birint cu ieșiri nesigure și in
certe.

poate fi acordat unui tinăr de
cis să facă treabă.

Cuvintele directorului îmi con
firmau o discuție pe care o sur- 
prinsesem întîmplător. Dacă își 
dă seama că un salariat munceș
te serios, angajat, Dumitru Du
mitru — „nea Mitică“, cum îl știe 
întreg județul Ialomița — nu-l 
mai întreabă de ce procedează așa 
sau altcumva. El știe că acel om 
face tot ce îi stă în putere pen
tru ca treaba să meargă bine. Un 
fapt concret am descifrat în dis
cuția cu soții Radovici — Ileana 
și Mihai — ambii ingineri agro
nomi. Ei îmi povesteau cum au 
încercat să adapteze Cultura de 
soia la condițiile specifice Bără
ganului. Mai întîi au experimen
tat. Nu le-a mers în primul an. 
Nici în al doilea. Nimeni nu i-a 
tras de mînecă, nimeni nu a spus 
măcar o vorbă rău-voitoare. In 
al treilea an, minunea a avut loc. 
S-a născut astfel prima recoltă de 
soia în Bărăgan și, totodată, pri
ma documentație riguros științi
fică din țară și din lume, referi
toare la această problemă.

— Ne-am bucurat cu toții a- 
tunci cînd Miluii a venit și ne-a 
spus; „Am reușit“, își deapănă 
directorul amintirile. Era firesc. 
Dincolo de meritele personale 

cursă pentru redescoperirea 
structurilor teatrale pure, cu 
bucuria și cu libertatea spiri
tuală pe care Ie poartă în ele. 
Aceasta este explicația prezen
ței tot mai marcate în reper
torii a comediei antice, a tea
trului medival și renascentist, a 
commediei dell’arte sau a dra
maturgiei Restaurației engleze 
și, tot din această pricină, Tea
trul din Pitești își începe pro
iectatul excurs prin istoria tea
trului cu suculenta farsă a lui 
Stevenson, prin care circulă 
caricaturi hazlii ale unor tipuri 
sociale din epocă, reunite sub 
semnul bucuriilor vitale ele
mentare, al imensei disponibili
tăți verbale, al plăcerii de a 
trăi, de a se certa, de a înghiți 
galoane de bere, de a juca far
se groase semenilor naivi. Regi
zorul Radu Boroianu a avut 
buna idee de a îngloba această 
lume viu colorată într-o repre

zentație de teatru în teatru 
(trupa „Zăpăciții din York“ joa
că, într-o piață sătească din 
veacul al 16-lea, piesa domnu
lui Stevenson), ceea ce i-a în
găduit nu numai un vesel stil 
de „reprezentare“ detașată și 
inteligentă, (in care spiritualele 
decoruri și costume ale Beatri- 
cei Perișanu-Mateescu se dove
desc de mare folos), dar și cîte-

PYGMALION
(Urmare din pag. I)

similar cu a avea o atitudine demnă față de tine. Deoarece 
nici un om nu poate exista ca o tautologie, închis în cercul 
vicios al existenței pentru sine. Personalitatea se face vi
zibilă în ceea ce face, în ceea ce construiește, deci în ceea 
ce oferă umanității si omului — așa cum măsura mărimii 
unui artist nu poate fi văzută decît în grandoarea și frumu
sețea sentimentului pe care îl propagă în oameni. Astfel 
că atitudinea de „evadare", micul aventurism, „desprinde
rea* din elanul general, sînt forme ce nu-și găsesc expresie 
în „sufletul" colectiv, anima1 de spiritul generos al evoluției 
continue, ele rămînînd acte ale unei lipse de maturitate, ale 
neînțelegerii uriașului și implacabilului mecanism al vieții. 
Pentru acest soi de comportament procesul legic al societății 
nu poate fi decît implacabil. Sînt oameni ale căror acțiuni 
veritabile se însoțesc cu cunoașterea și adevărul, care se 
„plîng" de lipsa unui timp fizic pentru cît ar dori să știe, 
să afle. Cineva îmi spunea că ar fi bine dacă ar putea să 
se facă „transfer" de timp — și în aceeași clipă mă gîndeam 
că mai sînt oameni care risipesc fără un drept anume acest 
capital ireversibil care e timpul. Oamenii adevărați vor să 
domine timpul, nu să devină „stafii“ ale timpului. într-adevăr 
omul nu își este suficient sieși, dar clipă de clipă prin ac
țiunile sale conștiente, prin puterea sa de a se individualiza, 
devine puternic, mult mai mult decît „suficient sieși" în 
marea ființă colectivă. El este un Pygmalion mulțumit că în 
ansamblul configurației sociale a lăsat și dalta lui o urmă, 
în afara acestui proces emul rămine un însingurat, un semn 
neputincios în fața multitudinii de fenomene. Noua noastră 
societate opune „înstrăinării" omului din societatea bîntuită 
de nedreptăți un teren larg, fertil acțiunii și participării 
conștiente a omului la formarea propriului lui destin. în
tr-un cuvînt, socialismul adaugă tezei „omul nu își este sufi
cient sieși"“, teză în care își făcea loc și o anumită neîncre
dere și adversitate față de om și umanitate, ideea posibili
tății perfectibilității continue, oferind pe lîngâ o imagine 
generoasă asupra omului și mijloacele realizării ei.

EROU DE ROMAN
există o victorie a noastră, a tu
turor. Mai cîștigasem un om.

— Care sînt cele mai compli
cate aspecte ale muncii cu oame
nii ? Întreb, pentru că în aceste 
condiții dure de muncă și de via
ță, caracterul uman are două șan
se : să reziste sau nu.

— Intr-adevăr, a trăi în Bărăgan 
nu e floare la ureche. Mai ales 
într-un pardesiu ca al dumnea
voastră. Dar nu asta contează, la 
urma urmelor. Contează dorința 
de a munci, de a te realiza pro
fesional și uman. Aș putea să dau 
nenumărate exemple. Dar, unul 
singur mi se pare suficient. Mul
te dintre cadrele noastre, eu în
sumi, sîntem bucureșteni sau de 
aiurea. Dar am construit case, 
blocuri, am cimentat zi cu zi le
gătura sufletească dintre oameni, 
așa incit, greutățile fizice ale 
muncii noastre sînt răsplătite pe 
măsură. Și, în primul rînd, de 
roadele muncii pe care o depu
nem.

Dumitru Dumitru îmi relata 
un amănunt oarecum amuzant. 
Uneori cînd este la București la 

va nostime „truvaiuri", poate 
nu îndeajuns exploatate f parte 
din actori, jucîndu-și partiturile 
cu gindul la alte roluri, de tra
gedie sau de melodramă, uită 
din cind în cind în ce piesă se 
află și încep să-și debiteze tex
tul cu tonalitatea personajului 
visat... Spectacolului ii lipsește 
totuși o anume unitate de ritm 
și de ton. Pe alocuri, narațiu
nea iși pierde coerența și se fă- 
rimițează in mici scene inde- 
-pendente, inegale ca tempera
tură comică. Din această pri
cină, voioșia care se produce e 
discontinuă, fără a se obține, 
cel puțin o compensație în cla
ritatea și continuitatea poveștii. 
Poate că și rodajul în spectacol 
va ușura înlăturarea acestui 
cusur.

Tinerii actori își îndeplinesc 
cu vizibilă plăcere sarcinile ar
tistice de loc simple care le sînt 
încredințate în spectacol. Cei 
mai mulți dintre ei au deja an
trenamentul acestui stil de tea
tru și-și joacă în chip extrem 
de adevcat șiretenia hîtră, năs
cută din mari impulsuri vitale 
(Diacon — Hamdi Cerchez), in
genuitatea dulce-piperată (Ser
vitoarele Tib și Doll — Adina 
Popescu), naivitatea senină și 
tîmpă (Hodge — Valeriu Săn- 
dulescu), grosolănia flecară și 
lăcrimoasă, (Cumătră Gurton — 
Marta Savciuc), apetitul erotic 
și scandalofil (Doamna Chat — 
Angela Radoslavescu) sau pros
tia peltică și pretențioasă (doc
torul Rat — Mihai Dobre).

Indiscutabil, colectivul tinăr 
al Teatrului din Pitești este ca
pabil de mari performanțe, pe 
care și acest început, timid pe 
alocuri, le lasă 6ă se întrevadă 
în chip promițător. Intîlnirile 
mai aspre cu marele repertoriu 
vor fi decisive.

SEBASTIAN COSTIN

diverse ședințe sau întîlniri de 
lucru, abia așteaptă să se sfîr- 
șească totul pentru a reveni aca
să, în „baltă“. Nu poate dormi în 
București.

Mașina colinda în viteză în
tinderea nemărginită a Bărăganu
lui dintre ape. îmi spunea direc
torul. :

— Să veniți vara aici. Atunci 
să vedeți ce înseamnă liniștea și 
bogăția Bărăganului.

Aflasem. Astăzi, agricultura se 
face cu ajutorul avioanelor și e- 
licopterelor. Oamenii celor 10 000 
de hectare țin legătura între ei 
prin stații de emisie-recepție. 
Parcul de mașini al întreprinde
rii agricole din Pietroiu dispune 
de 120 de tractoare, 50 de com
bine, 140 de motopompe pentru 
irigații și cîte altele. In 1948 
erau două tractoare, și acelea 
„pe butuci“.

Ne-am oprit, spre amiază, la 
ferma de animale. Tot în baltă. 
In acel moment, în grajduri se 
aflau peste 4 000 capete de tau
rine.

— Prin specificul muncii noas

ISTORIA
UNEI PAȘI UNT)

Superficial cunoscut și in ma
re măsură ignorat Sau îngăduit 
fără o atenție deosebită ca act 
de cultură, cineamatorismul — 
de dată destul de recentă la noi
— a șovăit multă vreme să-și 
defineacă rosturile, fie din cauza 
absenței unei elementare dotări 
tehnice, fie din cauza oscilații
lor neîntrerupte, dar de înțeles, 
între profesionalismul ciuntit 
și originalitatea cu orice preț. 
Repus în cele din urmă cît de 
cît în drepturile sale, ce-i drept 
mai mult prin ambiția și încă- 
pățînarea celor ce-1 practicau
— deși nici azi discuția despre 
scopul cinecluburilor nu pare să 
fi ajuns decît la o concluzie 
generală, valabilă pentru orica
re dintre activitățile amatorilor
— cineamatorismul a rămas 
cam pretutindeni într-o situație 
de continuu experiment ; dacă 
a prins undeva rădăcini, dacă 
s-a constituit într-o preocupare 
cu consecințe demne de remar
cat, acest lucru s-a întîmplat a- 
colo unde un grup mai mare sau 
mai mic de entuziaști a știut să 
facă din pasiunea lor și din re
zultatele acestei pasiuni un ade
văr dincolo de orice îndoială.

Și iată că, un cineclub — Cine- 
clubul C.F.R. Timișoara — spar
ge crusta îndoielnicului anoni
mat al entuziasmului și pasiunii 
pentru film a celor ce-1 animă 
de nu mai puți.n de 15 ani și, 
în colaborare cu Consiliul jude
țean Timiș al Uniunii generale 
a sindicatelor, editează un vo
lum însumînd experiențe și 
preocupări, documente și ecouri 
din activitatea de cinematograf 
amator. „Pasiuni pe 16 mm", vo
lumul cineamatorilor timișoreni 
(apărut sub îngrijirea unui co
lectiv redacțional format din ci
neaștii amatori Dragoș Sandu, 
Eugen Sandu, Iosif Costinaș, 
Victor Gligor) este de aceea mai 
de grabă o febrilă confesiune 
despre viața unui cineclub, des
pre istoria complicată a începu
turilor nesigure cînd primul fil- 
muleț de desen animat era 
desenat fotogramă cu foto
gramă direct pe pelicula 
deseojită de gelatină și tre
cut în mișcare cu un aparat 
de filmat făcut din lemn, des
pre reușitele îndelung puse la 
cale și așteptate, despre impro
vizații și eșecuri și, desigur, des
pre candoarea pasiunii de a 
face cinematograf amator.

Este și nu este o surpriză 
această apariție, în eîteva rîn- 
duri televiziunea a prezentat 
selecții din producția cineclubu- 
lui timișorean, pe ici, pe colo 
se desfășoară concursuri, au 
avut loc și festivaluri naționale 
ale cineaștilor amatori unde a-

Premiera noului 
film românesc 

„Puterea 
și Adevărul“

La Sală Palatului, a avut loc, 
luni seara, premiera noului film 
românesc „Puterea și Adevărul“, 
producție a Studioului cinemato
grafic „București", în regia lui 
Manole Marcus, după un scena
riu al scriitorului TituS Popovici.

La premieră au luat parte Du
mitru Ghișe și Ion Brad, vice
președinți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, reprezen
tanți ai conducerii unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
personalități ale vieții cultural- 
artistice din Capitală, ziariști, un 
numeros public.

Erau, de asemenea, prezenți, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București, atașați 
culturali și de presă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, regizorul 
Sergiu Nicolaescu a prezentat 
publicului pe principalii realiza
tori ai filmului.

Noua producție a Studioului 
cinematografic „București“ s-a 
bucurat de un deosebit succes.

★
în aceeași zi, filmul „Puterea 

și Adevărul" a fost prezentat la 
cinematograful „Excelsior" pen
tru muncitorii Uzinei mecanice 
de material rulant „Grivița Ro
șie" și ai altor întreprinderi 
bucureștene.

tre, noi ieșim cam o dată pe 
săptămînă din baltă, îmi spunea 
tînărul Ion Șerban, tehnician ve
terinar.

Voia să-mi spună că trece 
Borcea, în sat, doar în momen
tele de răgaz, in sat are casă, are 
soție ji copii. Dar, munca e 
muncă..,

— Se cîștigă bine în agricul
tură ? l-am întrebat la un mo
ment dat pe director.

— Cînd rezultatele sînt bune, 
da. E normal.

— Să vă spun una bună, in
tervine din nou Ion Șerban. Pe 
cînd eram necăsătorit, aveam 
obiceiul să trimit acasă o parte 
din banii cîștigați. Și, uneori tri
meteam bani, nu glumă, că a 
venit într-o bună zi taică-meu 
tocmai din celălalt colț al țării să 
se intereseze la gospodărie ce sa
lariu am. li trecuse prin minte 
că fac cine știe ce matrapazlîcuri.

— Dar, în esență, de ce anu
me depinde conștiința meseriei ?

Mi-a răspuns medicul veterinar 
Cheorghe Gabrea, un „lup“ de 
Bărăgan, bărbat cu peste două

celașl cineclub timișorean a ciș- 
tigat de fiecare dată premii, dar 
dincolo de aceste evenimente 
festive și necesare, activitatea 
cineclubului timișorean rămine, 
mai puțin totuși ca a altor 
cinecluburi, o mare și de neîn
țeles necunoscută. Astfel incit, 
nemărturisit, comunicind expe
riențe de regizori, de scenariști, 
Sunetiști, monteuri care au par
curs drumul de loc ușor al des
cifrării secretelor cinematogra
fului amator, volumul se doreș
te a fi nu numai un îndreptar 
pentru cinecluburile aflate la 
început de drum, ci și o „ieșire 
în lume“, un manifest de cre
dință și încredere. Tonul febril 
al confesiunilor are astfel și o 
nuanță polemică la adresa ce
lor care, dintr-un motiv sau al
tul, continuă să rămină indife
renți față de calitatea și per
spectivele cinematografului a- 
mator. De altfel, însăși zbuciu
mata istorie a cineclubului ti
mișorean este o dovadă a capa
cității cinematografului amator 
de a depăși, nu fără dificultăți, 
condiția inferioară a amatoris
mului tern, sfios și nesupărător 
și de a pretinde pe bună drep
tate statutul cuvenit de act de 
cultură. Semnalînd pericolele 
și tentațiile ce pîndesc și agită 
cineamatorismul — experimen
tul gratuit, reportajul desperso
nalizat, cronica măruntă, idilis
mul etc. tot atîtea încercări 
parcurse ale cineamatorilor ti
mișoreni, și optînd pentru un 
echilibru între așa-numitul film 
de producție menit să con
semneze evenimente și fapte 
cotidiene din întreprinderile pe 
lingă care în general funcțio
nează cinecluburile și așa-nu
mitul film artistic (documen
tar, de animație, artistic pro- 
priu-zis) — volumul propune 
de fapt un stil de cinematograf 
amator, o posibilitate dintre 
multe posibilități de a da reali

001 REGIZORI 

DESPRE

VIITOARELE PREMIERE
Horea Popescu : MAIAKOVSKI RESPINGE VE

RIDICITATEA PLATĂ
La Național, de curînd, au În

ceput repetițiile la masă cu lu
crarea dramatică „Ploșnița“ de 
Maiakovski, In adaptarea Iul Ion 
Băieșu. Versiunea scenică apar
ține Iul Horea Popescu, căruia 
ne-am adresat pentru primele in
formații :

— în actuala stagiune „Ploșni
ța“ e prima piesă pe care o veți 
regiza. Care slnt motivele prezen
tei opțiuni t

— Maiakovski rămine un mare 
scriitor revoluționar, iar piesa pe 
care o voi pune acum în scenă 
ml se pare una dintre cele mal 
vil și mai inspirate opere scrise în 
anii de geneză ai societății socia
liste sovietice. Rar a fost înfățișat 
un tablou mal realist, mal dra
matic și mai înflăcărat, al unei 
lumi ce se înnoiește, arzînd cu 
fler roșu mucegaiul.

— Ați ales această lucrare dra
matică și pentru elementele ei de 
teatru modern 7

Lucian Giurchescu ♦ „MUTTER
DESTINUL OMULUI FATĂ ÎN 

ISTORIA

COURAGE", 
FAȚA CU

— Rămineți un credincios adept 
al teatrului Iul Brecht 1

— Dovadă sînt cele 5 piese pe 
care le-am pus în scenă : „Dom
nul Puntila și sluga sa Matti“, 
„Svveik în al doilea război mon
dial“, „Cercul de cretă caucazian“, 
„Teroarea și mizeriile celui de-at 
doilea Reich“, „Galy-Gay“. Acum 
urmează a șasea, aici, la Teatrul 
de Comedie : „Mutter Courage“.

— Cum totuși n-ați epuizat în
treg repertoriul Brecht, de ce v-ați 
oprit de data aceasta la „Mutter 
Courage“

— Fiindcă teoretic toți spun că 
aceasta e cartea de vizită a lui 
Brecht, marea lui piesă, dar prac
tic multi evită să o monteze, pre- 
textînd că e didactică și plicticoa
să. Eu afirm — teoretic — la fel, 
deci sint convins de valoarea el 
dar — practic — vreau să demon
strez că teatrul politic nu e neln- 
teresant cînd e scris de un autor 
de valoare și jucat de actori talen- 
tați. „Mutter Courage“ e o poveste 
contemporană, cu toată distanța 
istorică a timpului în care se în- 
timplă, o poveste plină de momen
te tragice, dramatice, comice. In
tr-un cuvînt, o piesă despre desti
nul omului față în față cu isto
ria, destin care e adesea tragi
comic.

— Ce vreți să demonstrați, însă, 
ca regizor 7

— Deși nu-mi place să spun di
nainte, conced, încercînd să mă

zeci de ani de activitate pe aces
te meleaguri.

— De conștiința politică a co
lectivului în cadrul căruia mun
cești. Mai precis, de oamenii pe 
care îi ai în jur. Aici, ca peste 
tot, nimeni nu poate rezista sin
gur, chiar pentru tot aurul din 
lume. Dacă realizezi că activita
tea ta este utilă, dacă omul de 
lingă tine te ajută la necaz, poți 
dărîma și munții. Dar-mi-te să 
smulgi pămîntului roade...

La un moment dat ajunsesem 
la atelierul mecanic al gospodă
riei. Vorbisem cu strungari, cu 
tractoriști. Acolo m-am întîlnit și 
cu inginerul mecanic Dan Do- 
brescu, secretarul organizației 
U.T.C. Bucureștean și el. De cîți
va ani a venit în Pietroiu. Nu a 
mai plecat. Îmi spunea că nu 
ar părăsi „balta" nici pentru un 
post de director general. L-am 
întrebat de ce. Era greu de răs
puns, din cîte am putut înțelege 
din tăcerea sa, din privirile care 
alunecau peste umărul meu, spre 
măreția simplă a Bărăganului.

Vn amănunt care nu putea 
să-mi scape: n-am întîlnit aici 
nici un muncitor necalificat.

— Nu veți întîlni nici munci
tori calificați, ci numai muncitori 
de înaltă calificare Nu veți în- 
ttlni ingineri „simpli", ci numai 

tate convingătoare unei pa
siuni.

Desigur, n-au fost uitate nici 
străduințele legate de formarea 
culturii cinematografice și o 
anexă cu acțiunile cineclubului 
în acest sens propune iarăși o 
posibilă cunoaștere a cinemato
grafului ca artă prin cele mai 
reprezentative dintre operele 
sale. Din păcate, lunga și ames
tecata listă întocmită în funî (ie 
de filmele primite de la Arhiva 
națională, este departe de ceea 
ce, probabil, cineamatorii și-au 
propus să discute și să cunoas
că. Se poate presupune că. in 
cazul cinecluburilor unde preo
cuparea pentru cultura cinema
tografică a fost sau este încă în- 
timplătoare, cinematograful a 
rămas în situația unui spectator 
obișnuit de film care, în timpul 
liber, mînuiește aparatul de fil
mat cu talent sau doar cu încă- 
păținare și trage cu urechea la 
zumzetul nostalgic al motorului. 
Cultura cinematografică a celor 
care fac cinematograf amator 
rămine insă o chestiune serioasă 
și încă nerezolvată. Stabilirea 
unor relații firești între Arhiva 
națională de filme. Asociația ci
neaștilor și televiziune — singu
ra instituție, deocamdată, care 
poate consemna realizările me
ritorii ale cineaștilor amatori — 
poate reașeza această mișcare 
într-un context mai fericit. Pen
tru că, în cele din urmă, volu
mul „Pasiuni pe 16 mm“ mi 
este decît o chemare la înțele-' 
gerea și sprijinirea unui cine
matograf plin de surprize și 
ocolișuri, de îndrăzneli și con
formism, de neliniște și speran
ță — cinemotograful amator.

CONSTANTIN STOICIU

*) Pasiuni pe 1« mm“ — volum 
realizat de Cineclubul C.F.R. 
Timișoara.

— Da, fiindcă lucrarea de față 
poate fl considerată că aparțlnind 
teatrului modern prin prioritatea 
cuvjntului — șoc. a imaginii sin
tetice, a hiperbolei. Maiakovski a 
polemizat aprig cu teatrul veridi
cității plate și a pledat pentru re
liefarea pregnantă a Ideilor care 
animă contemporaneitatea. Sper 
ca specificul artei sale să fie pre
zent și aici, ca esență vitriolantei 
lui satire să Izbutească în ilustra
rea scenică a teatrului nostru.

— Se pare că aproape jumătate 
din efectivul Naționalului e an
gajat in realizarea acestui spec
tacol.

— Spectacolul numără, într-a
devăr, cam 40 de actori. Mențio
nați, însă, deocamdată pe Dem 
R.ădulescu, Mihai Fotlno. Coca 
Andronescu, Chirii Econornu, Dra
ga Olteanu. Gh. Cozorici.

— Momentul priemlcrei 7
— Cu siguranță, începutul lunii 

mal, îrt nici un caz mai devrerhe.

explic t voi amesteca — for
mal — eîteva stiluri, mixtura a- 
vind. sper, ea însăși un Stil. Va 
fi o îmbinare de teatru realist cu 
teatru manifest, o combinație de 
teatru trăit cu teatru jucat. Cu 
grija să nu se simtă că e vorba 
de destinul a doi-trel eroi, ci al 
unei colectivități, deci caracteri- 
zînd flecare personaj, oricît de 
neimportant ar părea.

— Prin ce actori 7 Și cum v-ați
gindit Ia interpreta principalului 
personaj 7 ,

— Am lnvltat-o In reprezenta
ție pe Marcela Rusu în rolul ti
tular, întîi fiindcă ml se pare in
terpreta cea mai potrivită. apoi 
fiindcă sînt sigur că va avea 
prilejul să demonstreze artistic și 
alte valențe, complet altele, decît 
cele știute din comedie. Alături âe 
ea. se vor afla Mircea Albulescu, 
Sanda Toma, D. Rucăreanu, Vla- 
dimir Găitan și multi alții.

— AI șaselea spectacol Brecht e 
așteptat de regizor ca un moment 
important în activitatea sa 7

— Sper să pot face o sinteză 
din experiența acumulată cu an
terioarele spectacole Brecht : re
zultatul se va vedea în citeva 
săptămîni. Dacă ne va reuși a- 
ceasfTă sinteză — atît mie cît și 
actorilor — bineînțeles că am dori 
să oferitn publicului un „Mutter 
Courage“ eveniment..

V. TANASESCU

cu post-specializare. Acum, chiar 
în această iarnă, 80 dintre sala- 
riati urmează in țară cursuri de 
specializare la diverse nivele. A- 
gricultura înseamnă astăzi în pri
mul rînd știință.

Cuvintele lui Dumitru Dumitru 
sau ale lui Anton Filip, cum do
riți, îmi relevau o lume nouă, pe 
care nu o bănuiam atît de com
plexă. Reușisem să vizitez comu
na — în fiecare casă există tele
vizor și aparat de radio — Vă
zusem blocuri într-un set de pe 
malul Borcei, stătusem de vorbă 
cu cîțiva dintre cei 300 de inte
lectuali ai comunei, cu cîțiva 
dintre cei 14 000 de locuitori ai 
Borcei, privisem Bărăganul, de- 
pănasem împreună cu directorul 
amintiri despre carte, ascultasem 
altele, nOconsemnate — toate, 
puncte de reper ale unei existen
țe noi, plenare — și nu mai știam 
pentru ce venisem aici. Aveam 
senzația că reportajul meu nu 
poate cuprinde în cele citeva file 
de text extraordinarele mutații 
petrecute în viața oamenilor și a 
locurilor. M-am gindit atunci la 
cele două volume ale romanului 
„Bărăgan". M-am gîndit la un 
posibil volum al treilea, gata 
scris de acum de oamenii Bără
ganului dintre ape.
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Astăzi, în cadrul dezbaterii noastre
organizația U.T.C. a Grupului școlar 

M.I.U București ne oferă5

Dacă cineva și-ar propune să scrie 
o carte despre viața organizației 
U.T.C. acum, în anul 1972, i-am reco
manda ca loc de documentare 
Grupul școlar M.I.U. din Capitală. 
Noi, ca reporteri, grăbiți să înfățișăm 
„la zi" realitatea descoperită, ne sim
țim obligați să dăm cuvîntul operativ 
acestei organizații U.T.C. care-și oferă 
experiența sa. Posibila carte, cu cele 
2 000 de personaje intrate acum în 
dialogul utecistului cu organizația, 
poate avea un punct de plecare chiar 
in reportajul de față.

De ce am ales această organizație? 
N-am ales-o, s-a recomandat singu
ră. Nu prin invitația „veniți la noi să 
vedeți...", ci prin însăși existența ei. 
O existență din care am putut des
prinde fapte și întîmplări mai mult 
decît grăitoare.

• ZECI DE ACȚIUNI
0 EXPERIENȚA

— o organizație U.T.C.

și

K:

un numitor comun

•GRUPUL ȘCOLAR M.I.U. o in
trat în al saselea an de existentă.

•ÎN CELE PATRU ȘCOLI pe care . 
le găzduiește (profesional și uce- ■ 
nicie la locul de muncă, liceu in- ( 
dustrial, cursuri postliceale și de . 
maiștri) învață 2.631 elevi.

• LA DISPOZIȚIA ELEVILOR: 33 ( 
săli de clasă, 5 ateliere, 4 labora- . 
toare, 3 cabinete, bibliotecă, sală ■ 
de lectură, sală de expoziție. (

• INTERNATUL — 200 de came- .
€ re ; la cantină servesc masa, în ’ 
> două schimburi, 2.500 elevi. ,

«LA ABSOLVIRE elevii vor fi <
► calificați ca filatori, țesători, trico- ’
► teri, confecții textile, firțisor con- * 
* fecții, confecții piele, electricieni, <
► sculeri — matrițieri, strungari.

nizației, ca si putem deduce mai exact, 
ce-1 caracterizează pe secretar 7

— Poți să-i convoci și noaptea. în nu
mele organizației, pentru o chemare a 
organizației. Vor veni !

0 MINĂ AȘEZATĂ 
DISCRET PE UMĂR

PROIECTE, ACȚIUNI, 
REALIZĂRI —

SPIRITUL DE INIȚIATIVĂ
ÌNTR UN SINGUR
CUVÎNT, TOTUL

deN-am descoperit în nici un plan 
muncă un capitol „Inițiativă“ și nici obiec
tivul de urmărit : stimularea inițiativei 
Aproape nu ne vine să credem că noi am' 
pronunțat pentru prima oară cuvîntul. Am 
descoperit, în schimb, activități, acțiuni, 
realizări, intenții. Toate datorate inițiati
vei. Ea a intrat intr-atit în practica cu
rentă. incit acum face parte din atmos
feră, din condiția de a fi a acestei orga
nizații.

încercăm să-i dăm contur, s-o nomina
lizăm.

în programul de activități pare de ne
descoperit. E concret, are date, responsa
bilități și obiective. Informarea politică, 
invățămintul politic, activitatea cultural- 
sportivă, pregătirea pentru apărarea pa
triei, munca patriotică, turismul. Dacă 
treci, însă, de acest program și pătrunzi 
în sfera Iui „cum se realizează", automat 
apare inițiativa care transfigurează obiec
tive general-valabile în acțiuni proptii, 
purtînd pecetea acestei organizații, i-am 
urmărit pe „cum“ de la concepție pe 
traseul unor finalizări.

învățământul ideologic și informarea 
politică s-au ordonat cu exactitate în 
rigorile îndrumărilor primite, incit părea 
că nimic în plus nu mai trebuie făcut. 
Și totuși, inițiativa și-a spus cuvîntul, 
ca o necesitate — după cum preciza Ro- 
dica Orzea, șefa comisiei politico-ideolo- 
gice. Pentru că, la început, atît infor
marea cit și invățămintul erau prea sta
tice. Uteciștii le tratau drept lecții, poate 
și in virtutea faptului că propagandistul 
este profesor. Atractivi ta tea și dinamis
mul au apărut în momentul cînd uteciștii 
înșiși au venit cu soluții care i-au trecut 
din „tabăra“ celor ce ascultă în a celor 
care participă direct. Acum, în multe 
clase, cercul debutează interesant, se pre
zintă un succint tablou al evenimentelor 
politice, lecția a fost înlocuită cu referate 
și coreferate și, în final, se învață un 
cîntec patriotic ori se recită versuri pa
triotice. De curînd, a apărut o nouă idee : 
un concurs „Cine știe, răspunde“, pe o te
matică din invățămintul ideologic, inti
tulat „File din istoria U.T.C." și dedicat 
semicentenarului U.T.C. Se experimen
tează întîi la liceu, cu intenția de a fi ge
neralizat pe întregul grup școlar.

Interesul uteciștilor pentru formarea 
lor ideologică și politică a depășit stadiul 
pregătirii stricte, cerută de cerc, sau de 
cunoașterea evenimentului politic la zi. 
Se lucrează la înjghebarea unui cerc de 
economie politică, întrucit mulți uteciști 
au cerut acest lucru ; se concepe un ciclu 
de expuneri pe tema „Știință și religie“, 
deoarece un sondaj printre elevii cămi- 
niști a certificat o cerință generală ; cu
rînd va putea fi consultată o expoziție de 
caiete-conspect, mijloc metodic de a a- 
juta pe cei ce-și fac ucenicia în studiul 
politic ; colectivul redacțional al stației de 
radio-amplificare și-a inclus în program, 
la cererea ascultătorilor, informări poli
tice, mai precis un dicționar al terme
nilor des vehiculați în comentariile po
litice.

Aici ne-am referit, dacă se poate spune 
așa, la inițiativa de fiecare zi. Dar există

o inițiativă generată de evenimentele 
mari și însemnate, pe care organizația 
U.T.C. o cultivă. Prin ea, activități in
tr-un fel obișnuite capătă un plus de 
valoare educativă și chiar o formă 
dită.

Semicentenarul U.T.C. este. acum 
nimentul care corolează activitățile
ciștilor. El a declanșat acțiuni de durată, 
diversificate și, în același timp, unite de 
scopul dinamizării vieții de organizație. 
Se pregătește pentru semicentenar o ex
poziție cu lucrări executate de elevi în 
cercuri. Nimic neobișnuit în asta. Dar 
cercurile s-au constituit într-o acțiune sub 
o titulatură generoasă : Șantier de lucru. 
Un fel de comandament al expoziției este 
găzduit de cercul de creație : aici se aduc 
idei, materiale, se cer păreri. Membrii 
cercului sînt nelipsiți de la toate mani
festările colegilor : îi urmăresc la ore, în 
ateliere, la șezători — se inspiră din mun
ca lor. fac desene, recrutează noi „aju
toare". Ore și ore de muncă inspirată se 
consumă prin săli, ateliere ori la cămin 
pentru expoziție. Va fi cu siguranță o ex
poziție frumoasă. Dar nu numai atît.

Gheorghe Bojar, elev, secretar 
într-o organizație cu 1900 membri.

0 SÀPTÀMÎNÀ iNTR-UN TRIMESTRU
• LUNI. Au dispărut 

mesele din sala de lectu
ră, s-au așternut covoare. 
Pe jos. fetele și băieții au 
început lucrul. Se brodea
ză, cei din cercul de crea
ție fac schițe de desen, 
cite o fată începe o frîn- 
tură de cîntec, fotorepor
terul înregistrează instan
tanee pentru gazeta de 
perete. Unii, imbrăcați în 
costume specifice locali
tăților de unde vin, se 
produc cu folclor local. 
Un concurs ad-hoc de 
glume. După cîteva ore, 
povestea despre o șeză
toare, ca acasă, în sat, 
s-a încheiat și covoarele 
au fost strînse pentru 
dans • MARȚI Ședință 
de comitet pe grup 
Iar. Gheorghe Bojan, 
cretarul, declară eă a 
o ședință cu... luptă,
înțeles. Se alcătuia planul. 
Or. cînd 25 de membri în
cep să-și apere domeniul 
de care răspund, inițiati
vele și punctele de vede
re... La ora 14 o invitație: 
anii II și III ai Liceului 
industrial prezintă mon
tajul muzical-literar „E- 
roi au fost, eroi sînt încă“. 
Cor, recitatori, soliști. Și 
un mare număr de spec
tatori — colegii. Nelipsit 
— fotoreporterul • 
MIERCURI. Ia ființă cer
cul experimenta! „Faptele 
noastre și opinia“, 
brii — 30 uteciști. 
rial bibliografic — 
priite organizații și

șco- 
se- 
fost
De

Mem- 
Mate- 

pro- 
clase.

In caietele de conspecte 
— faptele colegilor, opi
niile declanșate. Ce va fi 
cercul 7 Poate o „stație 
pilot“ de studiere și im
pulsionare a combativită
ții și opiniei colective. 
Stația de radioamplificare 
transmite informarea po
litică ; prezintă bibliote
ca ; dă o consultație „Cum 
ne gospodărim clasa“; fa
ce cunoscute creații 
membrilor cercului 
rar. • JOI. „Dragi elevi 
din clasa noastră și din 
clasele vecine, v-aș ruga 
să fiți cu toți azi alăturea 
de mine...“ Așa șl-a înce
put programul brigada ar
tistică de agitație „Albi
na vede tot“, formată din 
elevii anului IV, liceul 
industrial. Un program 
plin de vervă și, mai ales, 
plin de înțepături cu a- 
dresă directă. A mai în-, 
dulcit puțin atmosfera în 
același spectacol Corul de 
cameră „Madrigalul“ Gru
pului școlar, grupul 
folcloric și soliștii. • 
VINERI. Zi de redac
ție pentru asociația „Clip, 
clip“ de fapt „trustul“, 
care asigură agitația vi
zuală în școală. Au pus 
Ia vedere ultima ediție a 
gazetei satirice, intitulată 
„Invadatorii printre noi?“ 
Nu, nu sînt ființe de pe 
alte planete ci tot colegi, 
dar care nu seamănă cu 
marea majoritate a elevi
lor, prin comportare și ți
nută. Alte două panouri

ale 
lite-

au informat, la zi, despre 
mersul întrecerii lansată 
de anul IV L.C. „Clasa 
noastră ca o floare" la 
care răspunseseră... patru 
petale. Pe cînd buchetul 
cu 67 de flori 7 • SIM- 
BATA. Cercul de creație 
in ședință, pe fapt, Ia 
muncă. S-au adunat 70 dc 
lucrări „Tutorele" cercu
lui, prof. Doina Teodo- 
rescu-Arghezi răspunde 
și ea prezent. Se execută 
și o comandă de actuali
tate — mărțișoare-surpri- 
ză, pentru fruntașe și 
codașe. Cercul așteaptă 
timpul frumos cînd va 
porni cu cortul, în de
plasare, pentru documen
tarea de teren. Stația de 
radioamplificare anunță: 
se așteaptă noi înscriși 
pentru Șantierul 
lucru. • 
O invitație, 
celei de 
niversări de la crearea or
ganizației U.T.C. uteciștii 
din anii II și III — Școa
la profesională — vă invi
tă la o demonstrație de 
gimnastică acrobatică. Vă 
rugăm să ne stimulați cu 
prezența dv. Semnat : Bi
rourile U.T.C. ale anilor 
II și III.

Cronica aceasta, a unei 
săptămîni, este incomple
tă. în fiecare clasă s-a 
petrecut ceva incit se poa
te spune că au fost în 
plus cel puțin 67 de acti
vități, cite organizații de 
clasă există.

de
DUMINICA, 
„în cinstea 

a 50-a a-

Cițiva din elevii din cercul de creație, înscriși cu lucrări proprii în acțiunea 
„Șantier de lucru".

Există acum o adevărată mișcare creativă 
care nu se va stinge în momentul inau
gural al expoziției. S-au consolidat colec
tive, s-au descoperit noi talente, diver
sele meserii se servesc reciproc. Benefi
ciu : cultivarea plăcerii de a munci, o. 
mai mare apropiere de profesie. E puțin 7

1 900 UTECIȘTI
AU SARCINI

DE ORGANIZAȚIE
Pină la urmă, cîștigul se totalizează în 

participarea utecistului la acțiunile orga
nizației, contactul practic, de fiecare zi, 
al utecistului său cu organizația din care 
face parte. Principiul —- „fiecărui utecist 
o sarcină concretă" — nu mai este un 
deziderat. Și aici se afflă puterea acestei 
organizații.

Vă propunem, spre convingere, o ele
mentară matematică : în fiecare lună, 
1 900 uteciști au ca sarcină permanentă 
participarea la adunările generale, la în- 
vățămintul ideologic și informarea poli
tică — aceasta incluzînd pregătire, studiu, 
susținerea unor referate. Din ei, 350 ute
ciști sînt cadre de organizație, cu sarcini

în birourile și comitetele U.T.C. ; forma
țiile artistice la nivelul școlii, cor, grup 
de recitatori, orchestre, soliști, grup folclo
ric, dansatori, „Madrigalul“-M.I.U., bri
găzi artistice de agitație — formații care 
s-au impus în concursurile școlare și au 
fost distinse cu premii — numai anul tre
cut 13 diplome — cuprind alți 300 uteciști; 
alții fac parte din comitetele de cămin 
și cantină, din echipele de control U.T.C. 
privind disciplina și comportarea în școa
lă ; toți cei 1 900 sînt membrii brigăzilor 
de muncă patriotică —■ brigăzi care numai 
in trimestrul I au efectuat 43 000 ore 
muncă la realizarea unor însemnate o- 
biective ale școlii și cartierului ; cercu
rile pe specialități, cu viața lor de fiecare 
săptămînă. totalizează și ele 200 uteciști ; 
urmează colectivele stației de radioampli- 
fiqare, ale. gazetei de perete și revistei 
școlii ; mai sînt uteciștii din cele șase e- 
chipe sportive reprezentative, lăsînd la o 
parte că fiecare clasă are propriile sale 
formații artistice și sportive, răspunde de 
un lot din marele parc al școlii, pregă
tește pe rind „Joia culturală“. Greu de 
crezut că într-o asemenea atmosferă de 
muncă poate rămîne un utecist de o par
te. în calitate de spectator.

Se poate trece ușor și la detalii, la or
ganizația clasei., detalii care compun, la 
urma urmelor, tabloul general. Un scurt 
sondaj la anul II B. C : „Ce sarcină de 
organizație ai avut în ultimul timp ?“ Din 
răspunsuri se constituie de fapt planul de 
activități al organizației, pentru că toți 
uteciștii au avut ce răspunde : „M-am 
ocupat de activitatea culturală, am orga
nizat vizionarea a două filme și am pro
curat bilete la teatru pentru toată clasa" ; 
„Am sarcina de a populariza cercul de 
literatură în clasă. Am reușit să atrag 
cinci colege la acest cerc și am partici
pat la pregătirea montajului literar „Va- 
sile Alecsandri“ ; „Mă ocup de acțiunea 
„Poezia săptăminii”. în fiecare zi, în cla
sa noastră, după ore se recită o poezie 
patriotică. Mai am ca sarcină să ajut o co
legă la învățătură și mă ocup de ea în 
fiecare zi pentru a-și îndrepta situația" ; 
„Răspund de disciplina la practică. Am 
satisfacția că toți colegii au obținut note 
de 9 și 10 la practică"; Am organizat o 
echipă de handbal a clasei" ; „Am pregătit 
un coreferat pentru informarea politică, 
împreună cu încă două colege".

O discuție cu biroul U.T.C. al 
IV L.B. ne dezvăluie mecanismul 
dințării sarcinilor. „In organizația 
noastre — ne spune Lizi Satmari,
tara biroului U.T.C. — există obiceiul de 
a se repartiza sarcinile pe grupe de 2—3 
uteciști. Găsim că e bine așa, uteciștii se 
completează reciproc cu idei și soluții, se 
ajută între ei. Sînt și sarcini individuale 
— să pregătească informarea politică sau 
un material pentru adunarea generală, 
sau, cum e cazul Vasilicăi Enache, să fie 
dirijorul corului clasei. Doi uteciști răs
pund de turism. Au și organizat o ex
cursie la Poiana Brașov. Trei fete răspund 
de cercurile pe obiecte. Datorită felului 
în care au muncit, avem acum patru e- 
leve la cercul de matematică, patru la 
cel de franceză și doi la secția artistică a 
cenaclului literar, tot ele au făcut cunos
cută Universitatea populară și șase co
lege frecventează acum secția de mate
matică. Un alt grup de uteciști răspund 
de elevele clasei I C. B. cînd sînt la prac
tică. De fapt, ele și-au extins raza»de ac
țiune ajutindu-Ie și în pregătirea lecțiilor 
ori a adunărilor generale. Sînt sarcini 
însă pentru a căror realizare ne unim cu 
toții forțele. Așa se întimplă la munca 
patriotică, așa am procedat cînd am pre
gătit „Joia culturală".

Putem înmulți și aceste experiențe cu 
67, cite organizații de clasă există. Nu 
vom greși cu nimic, minusurile sau plu
surile ce s-ar înregistra ar confirma ace
lași adevăr. Sarcina de organizație este o 
altă formă de expresie a aceluiași spirit 
de inițiativă, este o modalitate de stimu
lare a acestuia.

— Să înțelegem că activitatea U.T.C. a 
avut un efect curativ 7

— Nu. Aveam reflexul muncii de orga
nizație din anii de liceu. N-aș fi putut sta 
deoparte. Nu mă întrebați de ce m-au a- 
les pe mine secretar. Nu știu. Dar mi-am 
luat treaba în serios. Fac, poate, un fel 
de psihologie practică — psihologia mun
cii uteciste. întîi m-am speriat de dosare; 
Deci n-am avut răgazul să stau timorat 
în fața dosarelor. N-am avut timp de a- 
comodare. Trebuia să mă apuc direct de 
treabă.

Bojan e secretar. Cu certitudine. Dv., 
tovarășe Cornelia Slătineanu, aveți func
ția de director adjunct cu probleme edu
cative. Dar e, parcă mai bine spus că 
sînteți comunistul de lingă secretarul 
U.T.C. Poate cel care a mijlocit secreta
rului și comitetului posibilitatea să se 
inițieze la școala activistului de organi
zație. Pe cîțiva i-am întrebat ce au luat 
de la dv. Pe scurt, au luat : un stil de 
a munci, un mod de a fi.

V-am urmărit la ședința activului. Se
cretarul o conducea direct. Plenara era 
în mîinile lui. In miinile dv. a stat, însă, 
echilibrul. I-ați incitat la dialog. Un al 
doilea vorbitor în van, n-a mai apărut, 
după ce primului i-ați explicat, cu înțele
gere, și cu Ironie, și cu reproș, că un ute
cist nu trebuie să vorbească fără acope
rire de fapte.

Nu știm cîți uteciști se aflau în sală... 
Cam o sută. Și tot at.îtea participări 
directe. Se lucra, se elabora. Le-ați dat 
o mostră de ce înseamnă o ședință de 
lucru. Cineva a propus să se respecte rit
micitatea „joilor culturale“. Ați întrebat : 
„Cine vă im,piedică 7 Oferiți-vă să le or
ganizați pe următoarele“. De fapt, era o 
adresă directă la organizația U.T.C. a 
școlii profesionale. în trimestrul I, a- 
ceasta s-a dovedit mai puțin activă. Idee 
pe care secretarul o preia, cînd secretara 
U.T.C. a școlii profesionale, Dorina Bu- 
zură, consultă plenara cum să activizeze 
comitetul său U.T.C. care s-a delăsat. Se 
stabilește operativ o discuție în comitetul 
pe grup școlar despre spiritul de 
pundere a.1 utecistului 
organizației sale.

Multe probleme au 
loc, cînd de dv., cînd 
gramarea excursiilor, 
televizor pentru cei de la postliceal care 
a și fost încredințat unui utecist. respon
sabil cu funcționarea lui. dar și cu asi
gurarea ambianței vizionărilor.

Nu s-a plecat din plenara activului cu 
probleme care abia urmează a fi clarifi
cate ci cu hotărîri, deși ședința a durat 
doar două ore. Și chiar dacă într-o șe
dință de activ au învățat doar un singur 
lucru de la dv. : respectul pentru timp — 
înseamnă mult. Dar ei, uteciștii. repetăm, 
afirmă că au învățat

Ne ‘ ‘ “
locul 
chiar 
găsiți . . 
care a fost, cel care este și cel pe care îl 
creșteți de pe acum să-1 înlocuiască pe 
Bojan, în vară, la absolvire — se simte 
mai matur, mai sigur pe el cind se așează 
în biroul dv. și conduce, uneori în pre
zența dv.. mersul „operațiunilor“ în orga
nizația U.T.C. a școlii.

ras
ale« în conducerea

fost soluționate pe 
de secretar : pro- 
repartizarea unui

mult mai mult, 
îngăduim să vă sugerăm să păstrați 
sediului U.T.C. în cabinetul dv., 
dacă veți avea posibilitatea să le 
un spațiu al lor. Secretarul — cel

anului 
încre- 
clasei 
secre-

OM DE INIȚIATIVĂ 
ÎNSEAMNĂ OM

DE ACȚIUNE
— Ai curajul unui autoportret, Gheor- 

ghe Bojan'»?
— Am, dar cred că nu va fi complet.
— Schițează-1, chiar și așa...
— Sînt elev la postliceal. N-am venit 

aici datorită unui prim imbold, ci cu amă
răciunea unui eșec la facultate. Aveam 
datele să reușesc : am învățat la „Mihai 
Viteazul“, absolvind cu 9,60. N-am reușit, 
la psihologie. Dar cînd vii aici, în acest 
grup școlar, în această organizație, lași la 
intrare deziluziile și devii rapid al școlii. 
M-au prins, molipsitor, activitatea, entu
ziasmul, de aici, spiritul de muncă.

— Ceea ce vă reprezintă pe voi, ca or
ganizație, sînt acțiunile mari, deosebite 7

— Cred că nu. Iertați-mi comparația, 
dar noi sîntem mereu în bucătăria noas
tră. cu treburile noastre gospodărești, de 
organizație, și n-avem timp de lucrurile 
festive. Pînă la urmă dacă stai să te gîn- 
dești cui aparține o acțiune, cine a fost 
cu ideea, e greu să spui un nume. Există 
sînt sigur, și aici „lideri“ cu inițiative | 
ei se pot numi : Constanța Avram — 
anul V — confecții-textile, Florica Căli- 
nescu 
Hortia — anul IV 
există, mai ales un anonimat de 
calitate. 
„Ești om 
aș spune 
e același 
buie să 
țiativa, 
cipiu, 
tiv, și 
teriale 
ultima 
schițe.
Fiindcă în momentul cînd tu, de la prezi
diu, vii cu proiecte foarte complete, și 
total încheiate, deschizi drumul comodi
tății, altfel însă, lași loc pentru gîndirea 
lor, a uteciștilor. Părerea mea. îi pun la 
încercare pentru capacitate de concepție, 
de elaborare, de inițiativă. Dar mă pun 
și ei. Cei din comitet mi-au făcut-o in 
primul trimestru. Știau că am mania unor 
spații albe lăsate pentru ei, ca să vină ou 
propuneri. Și au făcut tot felul de propu
neri fanteziste , să mă încerce, să vadă 
dacă accept inițiativa de dragul inițiati
vei.

— Ce te preocupă cu deosebire ?
— Să nu existe acțiune nefinalizată. 

M-am convins : cînd accepți odată ca ceva 
să se amine, să se realizeze pe jumătate, 
cînd tu, secretar lași impresia că ceva nu 
te interesează, că ceva poate fi nerealizat, 
fiindcă tot n-o să bagi de seamă, des
chizi o poartă, mai mare sau mai mică, 
spre inactivitate.

— Crezi că te-ai impus ca secretar 7
— Poate să vă apară neserios,^dar nu

mai faptul că sint tot timpul în școală, 
mai mult ca secretar deeft ca elev, că se 
„lovesc“ mereu de mine, m-a impus în 
fața lor. Și poate fiindcă, n-am făcut pe 
secretarul cu morgă, că mă găsesc la 
cercul de creație, lucrînd ore în șir, că 
expun lucrări alături de ei, ca oricare 
utecist, că mă respect ca elev de post- 
liceal, cum m-am respectat și ca elev de 
liceu (o singură medie de 9 în rest 10 
— n.a.).

— Ce-i caracterizează pe uteciștii orga-

anul IV — țesătorie, Marcel 
confecții-piele... Nu 

bună 
Dacă m-ați întreba pe mine : 
de inițiativă, Bojan ?“, cred că 

„sînt om de acțiune“. Poate 
lucru, nu-mi dau seama. Tre- 

fim atenți, să nu vînăm ini- 
cu orice chip. Eu, din prin- 

ați văzut și la ședința de ac- 
la cea de comitet, nu vin cu ma- 
foarte complete, cu programe la 
literă. Le și atrag atenția : sînt 
Schițe de plan și nu improvizații.

ORGANIZATORI
Al PROPRIEI LOR

ACTIVITĂȚI
Concluzia la acest portret colectiv al 

organizației U.T.C. îi aparține secretaru
lui de partid, tovarășa Maria Benjami- 
nov. Deci, cum este cotată organizația 
U.T.C. a Grupului școlar M.I.U. de dască
lii comuniști ?

Ca o organizație care și-a asigurat locul 
său distinct în viața acestui mare colec
tiv școlar și-și asumă sarcini ce o perso
nalizează. Sînt obiective care îi aparțin 
cu desăvîrșire — asigurarea disciplinei in 
școală, desfășurarea vieții culturale, mun
ca patriotică. Și nu numai acestea.

Să însemne asta neamestecul total al 
dascălului în ceea ce fac elevii atunci cînd 
nu sînt la ora de clasă ? Nicidecum. Există 
doar un efort de pedagog și om politic 
de a nu împinge îndrumarea pînă la li
mitele tutelei.

într-adevăr, așa cum afirma secretara 
de partid, nu se țin adunări U.T.C. fără 
prezența dirigintelui ; în cercuri, profe
sorul de specialitate răspunde întotdeau
na „prezent“ ; n-ar fi putut apărea un 
cor de valoarea corului de cameră fără 
competența și dăruirea tinerei profesoare 
de muzică Georgeta Aldea; programul e- 
chilibrat al stației de radio-amplificare și 
bogăția agitației vizuale din școală poartă, 
fără îndoială, și amprenta îndrumărilor 
profesoarei M. Precupețu. Unde e o acti
vitate de organizație, sînt și profesori. A- 
cesta este adevărul. Dar rolul lor e se
cund și, în același timp, foarte mare. Nu 
se joacă de-a „îndrumarea din umbră“, 
îndrumă fără ostentație, acolo unde este 
nevoie. Prin aceasta, uteciștii nu-și pierd 
personalitatea și dreptul de autor. Dim
potrivă. Cîștigă, după spusele secretarei 
de partid, în obișnuința de a fi consec
venți, de a nu lăsa inițiative fără replica 
acțiunii,_ de a cîntări bine fiecare idee 
nou sosită cu unitatea de măsură a sco
pului educativ urmărit; de a fi, ou alte 
cuvinte, organizatori și beneficiari ai unei 
activități pe care ei și-o concep și tot ei 
o duc la îndeplinire.

Pagină realizată de
LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU 

Instantanee foto :
VASILE RANGA



În favoarea Conferinței

asupra securității 
si colaborării în Europa

Guvernul Danemarcei sprijină 
activ ideea organizării conferin
ței general-europene în proble
mele securității și colaborării — 
a declarat ministrul danez al afa
cerilor externe, K. B. Andersen, 
într-un discurs pronunțat în ora
șul Vordingborg. Andersen a

Ambasadorul român in R.P. Congo
și-a prezentat scrisorile de acreditare 

președintelui Marien N Gouabi
Ambasadorul Republicii So

cialiste România în Republica 
Populară Congo, Gheorghe 
Stoian, și-a prezentat scrisori
le de acreditare președintelui 
Republicii Populare Congo, co
mandant Marien N’Gouabi.

La ceremonie au participat 
ministrul afacerilor externe, 
Henry Lopez, funcționari su
periori de la președinția re
publicii și din M.A.E. congo- 
lez, precum și membri ai am
basadei române.

După prezentarea scrisorilor, 
între președintele Marien N’
Gouabi, și ambasadorul Româ-

• DELEGAȚIA comercială ro
mână, condusă de Nicolae Ni- 
colae, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, care 
întreprinde o vizită în India, a 
avut convorbiri cu ministrul in
dian al comerțului exterior. L. 
N. Mishra în vederea încheie
rii protocolului de schimburi 
comerciale dintre România și 
India pe anul 1972. In timpul 
convorbirilor s-a exprimat do
rința reciprocă de a extinde re
lațiile comerciale și economice 
bilaterale.

w
• POSTUL DE RADIO Nacio- 

n»l din Caracas a transmis, în 
cadrul unei emisiuni, oratoriul 
,,Meșterul Manole“ de Gheorghe 
Dumitrescu, însoțit de un co
mentariu asupra operei și vieții 
autorului. Emisiunea a fost re
transmisă de stațiile de radio 
din statul C’arabobo pentru zona 
centrală a Venezuelei.

• I.A TEATRUL Champs Ely- 
see din Paris a avut loc un 
spectacol cu opera „Nabueudo- 
nosor“ de Verdi. în care barito
nul Dan Iordăehescu. solist al 
Operei Române, a deținut rolul 
principal alături de Elena Sulio- 
tis, de la „Scala“ din Milano, și 
basul Hans Franzen. Participa
rea solistului român la acest 
spectacol s-a bucurat de un 
mare succes.
O filială la Novgorod 
a Asociației de priete
nie sovieto-române

• LA CASA de popularizare 
a ideilor politice din orașul 
Novgorod. a avut loc adunarea 
festivă de constituire a Filialei 
locale a Asociației de prietenie 
sovieto-române. Au participat 
I. S. Fiodorov, secretar al Comi
tetului regional Novgorod al 
P.C.U.S., reprezentanți ai orga
nizațiilor de partid, sindicale și 
de komsomol, reprezentanți ai 
oamenilor muncii și intelectuali
tății din regiunea și orașul Nov
gorod.

Despre dezvoltarea relațiilor 
de prietenie sovieto-române au 
vorbit A. I. Eriomenko. activist 
pe tărim cultural din Novgorod, 
A. M. Korotici, președintele fi
lialei A.P.S.R., din Novgorod și 
alții.

Au mai luat cuvîntul I. Re- 
pan. secretar al Ambasadei 
României in Uniunea Sovietică, 
și Z. Suvorova. secretară a con
ducerii centrale a A.P.S.R.

Cu prilejul constituirii Filialei 
din Novgorod a Asociației de 
prietenie, sovieto-române. a fost 
organizată o expoziție de foto
grafii și cărți despre viața și ac
tivitatea poporului român.

O declarație a M.A.E. 
al R.P.D. Coreene

• ÎNTR-O DECLARAȚIE dată 
publicității de purtătorul de cu- 
vînt al M.A.E. al R.P.D. Coreene 
in legătură cu condamnarea la 
închisoare de către Tribunalul 
districtului Tokio a doi cetă
țeni coreeni din Japonia, sub a- 
cuzația de spionaj, se arată că 
întreg acest proces nu constituie 
decît o înscenare, fiind lipsit de 
un fundament real. In declarație 
— relatează agenția A.C.T.C. — 
se arată că guvernul R.P.D. Co
reene cere cu fermitate ca gu
vernul japonez să anuleze a- 
ceastă sentință ilegală și să țină 
seama de obligațiile sale legale 
și morale in vederea asigurării 
drepturilor democratice și națio
nale ale cetățenilor coreeni re- 
zldenți în Japonia.

• DUPĂ CUM transmite a- 
genția China Nouă, un purtător 
de cuvint al comandamentului 
unităților Armatei Populare Chi
neze de Eliberare de pe frontul 
Fukien a anunțat că, pentru a 
da posibilitatea compatrioților 
chinezi, precum și ofițerilor și 
soldaților din forțele Gominda- 
nului de pe insulele Quemoy, 
Tatan. Erhtar și altele să șe 
bucure de sărbătoarea primă
verii din 1972 împreună cu 
populația din întreaga țară, Ar
mata Populară Chineză de Eli
berare a primit ordin să sus
pende bombardamentele în zi
lele de 15—17 februarie. 

subliniat importanța pregătirii a- 
cestei reuniuni, de care — a spus 
el — sînt legate perspectivele asi
gurării securității în Europa în 
viitor. Andersen a arătat că unul 
din obiectivele politicii externe 
daneze îl constituie intensificarea 
eforturilor în direcția destinderii.

niei, Gheorghe Stoian, a avut 
loc o convorbire cordială.

0 viitoare intilnire
Aii Bhu tto ■ Indira Gandhi ?

Președintele Pakistanului. 
Zulfikar Aii Bhutto, a declarat 
presei la 14 februarie, că inten
ționează să se întâlnească în cu- 
rind cu premierul Indiei,’indira 
Gandhi, și cu primul ministru 
al Republicii Bangladesh, Mu- 
jibur Rahman, informează a- 
gențiile Assoeiated Press, Reu-

• APROXIMATIV 50 de cetă
țeni arabi, deportați de autori
tățile israeliene de ocupație de 
pe malul de vest al Iordanului 
și din teritoriul Gaza, au orga
nizat o grevă în localurile So
cietății Crucii Roșii Internațio
nale de la Amman, in semn de 
protest împotriva expulzării lor 
— informează agenția Reuter. 
Ei au distribuit o declarație 
prin care cer oprirea expulzării 
arabilor din teritoriile ocupate 
și solicită sprijinul organizațiilor 
internaționale specializate pen
tru întoarcerea deportaților Ia 
căminele lor. Un purtător de 
cuvint a apreciat că 1 000 de ce
tățeni arabi au fost deportați de 
pe teritoriile ocupate de Israel 
în urma războiului din iunie 
1967.

A

înrăutățirea 
situației 

fermierilor 
vest-germani

Sute de mii de fermieri au 
luat parte, in diferite regiuni 
ale R.F.G., la demonstrații și 
mitinguri de protest împotriva 
politicii agrare a Pieței comu
ne. Luînd cuvîntul la un miting 
in orașul Bad-Nendorf. preșe
dintele Uniunii vest-germane a 
agricultorilor. Constantin Heere- 
man, a subliniat că , politica a- 
grară a C.E.E. aduce grave pre
judicii agriculturii R.F.G.

Criza valutar-financiară occi
dentală a provocat o înrăutățire 
a poziției fermierilor vest-ger- 
mani. care întâmpină dificultăți 
sporite in desfacerea produselor 
lor. Potrivit ziarului vest-ger- 
man „General Anzeiger“, dato
riile publice ale agriculturii 
R.F.G. se ridică in prezent la 
suma de 32 miliarde mărci. Ca 
urmare a politicii „celor șase“, 
in domeniul agriculturii se ma
nifestă o tendință progresivă de 
lichidare a gospodăriilor țără
nești mici și mijlocii. Potrivit 
datelor oficiale. în perioada 
1949—1970, în R.F.G. au fost li
chidate aproape 700 000 de gos
podării țărănești.

• LA GENEVA se desfășoară 
lucrările celei de-a 24-a sesiuni 
a Comisiei pentru condiția fe
meii.

Reprezentanta României, tova
rășa Florica Paula Andrei, jude
cător la Tribunalul Suprem al 
R. S. România, membră a Co
mitetului Executiv al Consiliului 
Național al Femeilor, a fost 
aleasă vicepreședintă a Comi
siei.

ANGLIA. — Pentru a veni în sprijinul revendicărilor lor, mi
nerii, ajutați de 6 000 de ingineri din Birmingham au închis por

țile depozitelor de cărbune

ter și France Presse. El a rele
vat că sînt elaborate planuri in 
acest sens. Președintele Bhutto 
a afirmat că după întâlnirile sale 
cu Indira Gandhi și Mujibur 
Rahman va anunța o dată pre
cisă pentru ridicarea legii mar
țiale în Pakistan. Potrivit a- 
genției France Presse, președin
tele Bhutto a declarat că do
rește să se întâlnească de ur
gență cu Indira Gandhi, pentru 
a examina problemele legate de 
reintoarcerea grabnică în Pakis
tan a prizonierilor de război 
pakistanezi și • civililor aflați în 
India ca urmare a conflictului 
indo-pakistanez.

★
Agenția Assoeiated Press rea

mintește, în legătură cu aceasta, 
o declarație a primului ministru 
Indira Gandhi, care arăta că 
este gata să-l întâlnească pe 
președintele Bhutto, dar numai 
pentru a discuta probleme le
gate direct de India și Pakistan, 
și nu cele referitoare la Ban
gladesh.

Pe de altă parte, menționează 
aceeași agenție, un purtător de 
cuvint al guvernului de la Dacca 
a declarat săptămîna trecută că 
„premierul Mujibur Rahman se 
va întâlni cu președintele Zul
fikar Aii Bhutto numai după ce 
președintele Pakistanului va re
cunoaște Republica Bangladesh“.

FI AI Il Ațl CAPITAIISW

a sfirșitul verii a- 
cestui an, 250 000 
de tineri austra
lieni vor absolvi 
universitățile și 
școlile de speciali
tate. Șansele lor 

de a găsi de lucru nu sînt de
loc sigure în situația în care 
anul trecut au fost înregistrați 
85 000 de șomeri și reducerea 
constantă a activității econo
mice ar putea, conform anu
mitor estimări, să ducă Ia 
124 000 numărul celor fără 
slujbe. In comparație cu anul 
trecut, procentul șomerilor 
care nu primesc asistență de 
nici un fel s-a ridicat la 40 la 
sută. Referindu-se și la alte 
aspecte ale economiei austra
liene, ziarul „THE AGE“ apre
cia că conjunctura economică 
prezentă amintește foarte bine 
de puternica recesiune din pe
rioada 1961—63 și că australie
nii trec printr-o serie de in
certitudini. Consecințele aces
tei stări de spirit generală vor 
putea genera surprize la viitoa
rele alegeri. „Nu este nici o 
îndoială că inflația ne-a scă
pat de sub control“ — scria 
același cotidian. Prețurile au 
înregistrat o creștere de-6.8 la 
suta în 1971 — cel mai ridicat 
procent din ultimii 15 ani, iar 
prognozele pentru anul în 
curs prevăd sporuri constante 
la acest capitol. Confruntate cu 
problema combaterii flagelului 
care face ravagii în aproape

Agenția TASS anunță că, 
la 14 februarie, în Uniunea 
Sovietică a fost lansată 
stația automată „Luna-20“ 
în vederea continuării ex
plorării Lunii și spațiului 
circumlunar.

Lansarea stației spre Se
lene a fost realizată de pe 
orbita unui satelit artifi
cial al Pămîntului.

Potrivit informațiilor te- 
lemetrice, sistemele și agre
gatele stației „Luna-20“ 
funcționează normal. Com
plexul terestru de coman
dă și măsurători menține 
cu stația legături stabile 
prin radio. în același timp 
se realizează prelucrarea 
datelor obținute de la bor
dul stației.

• LA RIO D JANEIRO a în
ceput sîmbătă tradiționalul car
naval brazilian. Orchestrele de 
samba și dansatorii de „fevro“ 
(dans tipic brazilian), însoțiți de 
o mulțime entuziastă, alcătuită 
din locuitori ai orașului și tu
riști străini, au invadat străzile 
capitalei intr-un cortegiu multi
color.
APe lingă pregătirile necesare 
desfășurării acestei sărbători 
populare, autoritățile au luat și 
măsuri speciale de prevedere : 
au fost mobilizați circa 23 000 de 
polițiști.

Succese importante ale 
patrioților mozambicani
Patrioții mozambicani au obținut succese importante în ac

țiunile de extindere a mișcării lor de eliberare națională în 
provincia Tete din sudul țări

După cum relevă un comuni
cat publicat la Dar Es Salaam, 
de Frontul de Eliberare din Mo- 
zambic (F.R.E.L.I.M.O.), ei au^ 
scos din luptă, în perioada" 
octombrie—noiembrie anul tre
cut, peste 90 de soldați din rin- 
dul trupelor colonialiste portu
gheze amplasate în această pro; 
vincie, atacînd, totodată, cinci 
fortificații inamice și aruncind 
in aer un depozit de combusti
bil. In aceeași perioadă, patrio
tă au scufundat cinci ambarca
țiuni și au distrus 26 de mașini 
militare portugheze.

în desfășurarea de ansamblu 
a luptei de eliberare națională 
din Mozambic, succesele luptă
torilor F.R.E.L.I.M.O. in provin

toate țările occidentale și mai 
ales în S.U.A. și Anglia — 
state cu care Australia are pu
ternice legături economice tra
diționale — autoritățile de la

Australia:

DEFLAȚIE 
INOPERANTĂ

Canberra au luat unele măsuri. 
Tuturor ministerelor li s-a tri
mis un document confidențial 
prin care Departamentul fi
nanțelor recomandă luarea 
neîntârziată de măsuri pentru 
combaterea inflației prin spo
rirea impozitelor și a taxei de 
scont, precum și prin restricții 
la acordarea creditelor. Aceste 
recomandări au avut in
tr-adevăr un rezultat imediat 
dar nu pentru stăvilirea infla
ției ci pentru împovărarea bu
getului familiilor australiene. 
Astfel, taxa pe venituri a eres 
eut cu 2,5 la sută ; s-au mărit 
taxele poștale precum și taxe
le indirecte la benzină, medi
camente, tutun.

Demonstrație 
de protest 
a tinerilor 

venezueleni
La Caracas a avut loc o de

monstrație de protest a tinere
tului împotriva manevrelor mo
nopolurilor petroliere nord-ame
ricane, care caută să saboteze 
acțiunile guvernului Venezuelei 
îndreptate in direcția redobîn- 
dirii bogățiilor naturale ale țării, 
acaparate de companiile străine.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
J. S. Moreno, președintele or
ganizației de tineret a Partidu-- 
lui Socialist-Creștin (Copci), de 
guvernămint, a condamnat mo
nopolurile nord-americane, ară
tând că acestea continuă să je
fuiască bogățiile naturale ale 
Venezuelei. El a chemat tinere
tul să-și intensifice lupta pentru 
întărirea independenței și suve
ranității țării.

0 declarație 
a P.C.

din Irlanda
O declarație a P.C. din Ir

landa, dată publicității la Bel- 
fast, se pronunță împotriva 
așa-numitei „noi inițiative“ a 
guvernului britanic, care pre
vede examinarea la Londra a 
problemelor ridicate de criza 
nord-irlandeză, cu participarea 
tuturor „părților interesate“. 
Această inițiativă a guvernu
lui de Ia Londra este aprecia
tă în declarație ca o induce
re în eroare a opiniei publice 
și avînd drept scop să menți
nă de fapt divizarea popu
lației irlandeze fără a rezolva 
problema acordării de drep
turi sociale și politice minori
tății catolice din Irlanda de 
Nord. Politica oficialităților 
de la Londra și Belfast — 
continuă declarația — duce la 
un șomaj de masă în Ulster și 
la o scădere accentuată a ni
velului de trai al populației, 
în încheiere, declarația chea
mă la intensificarea luptei 
pentru drepturi civile în Ir
landa de Nord.,

cia Tete capătă o importanță 
deosebită, cu atît mai mult cu 
cit autoritățile colonialiste por
tugheze au nutrit multă vreme 
iluzia că fluviul Zambezi con
stituie un „baraj natural“ în ca
lea extinderii operațiunilor lan
sate de patrioți în această parte 
a țării. Strategia F.R.E.L.I.M.O. 
privind extinderea luptei la sud 
de Zambezi a fost elaborată în 
Urmă cu cițiva ani și ea are ca 
obiectiv imediat — pe lingă 
obiectivul major al eliberării 
țării de sub dominația colonia
lă — descurajarea construirii 
barajului de la Cabora Bassa, 
realizat de autoritățile colonia
liste portugheze cu sprijinul Re
publicii Sud-Africane.

Posibilitățile de existență a 
zeci de mii de familii austra
liene au fost serios afectate. 
Aceasta este și rațiunea pentru 
care întreaga Australie a fost 
cuprinsă de puternice mișcări 
greviste de o amploare nemai
cunoscută în istoria tării. Pen
tru prima dată, pe planul intii 
nu au mai stat revendicări e- 
conomice izolate ale unei cate
gorii sau alta de oameni ai 
muncii ci întreaga politică e

conomică dusă pe plan națio
nal, implicațiile ei politice și 
consecințele sociale care afec
tează pe toți oamenii muncii 
australieni. Președintele Con
federației Sindicatelor din Au
stralia, Bob Hawk explicînd 
creșterea nemulțumirii popu
lației față de politica econo
mică a autorităților, aflate 
sub presiunea marilor mono
poluri declara : „Activitatea 
grupărilor monopoliste, îndeo
sebi în sfera industriei side
rurgice, una din principalele 
ramuri ale economiei naționa
le, trebuie să fie controlată, 
intrucît ea afectează întreaga 
economie națională și exercită 
o influență dăunătoare asupra

Iarnă fierbinte în
universitățile spaniole

Frămîntările din amfiteatre, văzute de un militant 
al mișcării studențești din Spania

Poliția a ocupat din nou majoritatea incintelor universitare 
din Spania. Șarjele polițienești, ciocnirile dintre poliție și stu
denți au devenit parcă mai frecvente ca niciodată. în anumite 
zile înfruntarea a luat aspectul unor adevărate lupte de stra
dă. Iarna spaniolă a acestui an se dovedește „mai fierbinte“ 
decît au presupus autoritățile. Rînd pe rînd tensiunea a cu
prins toate institutele de învățămînt superior. Măsurile de re
primare a manifestațiilor studențești, arestările masive în rîn- 
dul liderilor studențimii nu au adus liniștea. Dipotrivă, întrea
ga țară a fost cuprinsă de un puternic suflu protestatar. Sute 
de mii de salariați — mineri, metalurgiști, funcționari — repre
zentând numeroase domenii de activitate, și-au intensificat 
acțiunile cerînd îmbunătățirea condițiilor de viață și de mun
că. în toate provinciile au fost declanșate ample manifestări 
de solidaritate cu lupta studenților, a oamenilor muncii.

Am avut o convorbire, cu un 
student spaniol participant di
rect la actualele frămîntări so
ciale și politice. Din motive les
ne de înțeles am convenit să 
nu-i publicăm numele, să nu 
precizăm unde stagiază.

Convorbirea debutează 
cu prezentarea „Sindica
tului democratic al stu
denților", organizație a- 
flată în plină afirmare.

— Sindicatul nostru nu este 
nou. El se află acum într-un 
proces de reînnoire, aria lui 
extinzîndu-se. Un loc deosebit 
în cadrul actualelor preocupări 
îl ocupă crearea, în primul 
rînd, a unei mai bune legături 
între cadre și masa studenți
lor. Așa vom reuși să cunoaș
tem mai bine revendicărife 
reale ale studențimii, să ne or
ganizăm mai bine pentru lupta 
noastră. Din octombrie 1971 și 
pînă în prima parte a lui ia
nuarie 1972 au fost create or
ganizații de masă la nivelul a- 
nilor de studiu, al facultăților 
și pe universități. Primele cen
tre universitare în, care s-a în
cheiat acest proces de reînnoi
re au fost Madrid și Barcelona, 
unde alegerile secrete s-au des
fășurat în condițiile în care po
liția patrula pe culoarele edifi
ciilor interzicînd adunările stu
dențești... La 30 ianuarie ac., 
la Madrid, în clandestinitate, 
s-a desfășurat Adunarea noas
tră la nivel național. în pofida 
eterogenității acestei Adunări 
— datorată atît diverselor ti
puri de universități din Spania 
cît și participanților cu diferite 
orientări — am convenit asupra 
unor probleme comune funda

Aspect din timpul recentelor incidente dintre studenții spanioli și poliție

încheierea lucrărilor Comitetului
O.IM.L. pentru resurse naturale

In capitala Kenyei s-au în
cheiat, după două săptămîni 
de dezbateri, lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Comite
tului O.N.U. pentru resurse 
naturale, organism menit să

nivelului de trai al maselor 
de oameni ai muncii“. Această 
politică economică este critica
tă de cercuri largi australiene 
și pentru că dezvoltă cu pre
cădere industria extractivă și 
nu acordă o importanță cel 
puțin egală dezvoltării celor
lalte ramuri industriale in o- 
rașele unde prin tradiție este 
concentrată marea majoritate 
a populației și, implicit, și cei 
rămași fără slujbe. Australie
nii se tem că vor deveni o 
piață de materii prime pentru 
puternica industrie prelucră
toare japoneză și că economia 
lor care a depins mult timp de 
cea americană și britanică 
este sortită să intre acum în 
cercul intereselor economice 
ale vecinului de Ia nord — Ja
ponia. Economia australiană 
mai înregistrează acut și con
secințele unor aspecte noi în 
orientarea politică a țării. De 
ispirație nord-americană. a- 
ceste aspecte privesc creșterea 
potențialului militar al Aus
traliei în regiune și antrenea
ză, evident, eforturi financiare 
oare în situația economică ac
tuală nu pot decît să ruineze 
orice speranțe pentru comba
terea cu eficiență a inflației. 
Dezvoltarea unei baze navale 
la Cockburn Sound lingă Fre
mantle, și a uneia aeriene la 
Learmonth, achiziționarea a 24 
de avioane F III, construirea 
în Australia a șase distrugă
toare, înlocuirea stocului de 
tancuri Centurion etc., — sînt 
doar citeva din proiectele foar
te costisitoare ale ministerului 
apărării. In aceste circumstan
țe, măsurile deflaționiste, cîte 
s-au luat, par inoperante.

DOINA TOPOR 

mentale. Am elaborat un pro
gram de luptă care se concre
tizează în primul rînd în orga
nizarea unei largi mișcări îm
potriva „legii educației", impu
să de regim — lege cu caracter 
anti-democratic — în intensifi
carea cererilor pentru elibera
rea colegilor arestați, împotri
va prezenței poliției politice, a 
poliției în general, în interiorul 
universității. Cu acest prilej a 
fost lansată chemarea pentru 
greva generală care va cuprin
de, de la mijlocul lui februarie, 
toate facultățile din țară.

— V-am ruga să ne 
dați cîteva detalii asupra 
momentului actual al 
mișcării studențești.

— Aș dori de la bun început 
să remarc un fapt, de mare im
portanță și anume că mișcarea 
studențească nu este un feno
men politic și social rupt de 
realitatea spaniolă. Există o le
gătură — pe care nimeni nu o 
poate nega — între studenți și 
restul societății, între studenți 
si muncitori, între studenți și e- 
levii de liceu, între studenți și 
celelalte pături sociale din Spa
nia. Sîntem convinși că inte- 
grînd acțiunile noastre în fron
tul larg al luptei pentru demo
crație și progres aducem o con
tribuție la lupta generală a în
tregului popor. în ceea ce pri
vește situația din interiorul uni
versității, există de asemenea 
o puternică opoziție față de re
gimul politic. Deseori asistăm 
la manifestări de solidaritate 
ale studenților față de profeso
rii concediați pentru convinge
rile lor politice, după cum cei 
mai mulți din profesori, cadre

promoveze o largă cooperare 
internațională, în veaerea sus
ținerii eforturilor statelor în 
valorificarea, potrivit intere
selor lor naționale, a resurse
lor naturale. La sesiune au 
participat reprezentanți a 51 
de țări și 16 organizații inter
naționale. Din România a luat 
parte o delegație condusă de 
Eugen Davidescu, director în 
Ministerul Minelor, Petrolu
lui și Geologiei.

Delegații au adoptat o serie 
de documente, între care și 
recomandările formulate de 
diferiți participanți în privin
ța pregătirii cadrelor de spe
cialiști care să activeze în 
domeniul valorificării resurse
lor naturale ale țărilor în curs 
de dezvoltare. Sesiunea a a- 
probat, de asemenea, consti
tuirea unui fond O.N.U. des
tinat sprijinirii tinerelor state 
în domeniul studierii și valo
rificării resurselor naturale și 
a adoptat documentul cu pri
vire la drepturile suverane ale 
statelor asupra resurselor lor 
naturale.

Dispariția lui
Klaus Altmann

După citeva zile petrecute în 
închisoarea din capitala bolivia
na. La Paz. Klaus Altmann, bă
nuit a fi Klaus Bărbie, fostul 
șef al Gestapoului din Lyon, în 
timpul ocupării Franței de tru
pele hitleriste, a fost pus în li
bertate în dimineața de 12 fe
bruarie. Urcîndu-se într-un au
tomobil care-1 aștepta, Altmann 
a dispărut imediat într-o direc
ție necunoscută — informează 
din La Paz agenția France 
Presse.

Principalele versiuni care cir
culă în capitala boliviană au în 
vedere trei alternative : o as
cunzătoare găsită chiar în La 
Paz, unde Altmann are nume
roase relații, o plecare cu avio
nul spre Rurrennabaque, locali- 

universitare în general, se opun 
măsurilor de represiune adop
tate împotriva studenților. După 
cum se știe, formal autoritățile 
afirmă că ar exista o autono
mie a învățămîntului ; în prac
tică, însă, senatul universității 
este supus unui sever control 
din partea Ministerului de Inter
ne. Oficialitățile academice 
sînt lipsite de putere, în timp 
ce poliția poate interveni ori» 
cînd. Din ce în ce mai frec» 
vente și profunde sînt legături
le mișcării progresiste studen» 
țești cu muncitorimea. Putensi 
spune că în prezent se mani* 
festă în Spania o largă solida
ritate între muncitori și stu
denți. Cînd în universități se 
desfășoară acțiuni protestatare, 
urmate de masive arestări, în 
uzine și fabrici se protestează 
îmootriva brutalităților.

Noi sîntem convinși că miș
carea studenților în sine nu 
poate duce la schimbări politi
ce fundamentale; afirmînd, 
însă, o serie de probleme uni
versitare. profesionale la prima 
vedere, ne circumscriem, cre
dem, luptei generale a poporu
lui nostru pentru democrație, 
echitate socială și progres.

— în încheiere cîtevc» 
impresii după scurta vi
zită prin țara noastră ?

— Din, Spania în România, 
o vizită în aceste zile mi s-a 
părut un salt deosebit. Faptul 
că poți, chiar și pentru puțin 
timp, să mergi liniștit într-o 
țară liberă, să legi prietenii, să 
ți se manifeste deschis solida
ritatea, este pur și simplu 
mai mult decît impresionant. 
Am privit totul cu ochili 
unui tînăr angajat într-o 
luptă. Am fost impresionat de 
eforturile poporului, guvernului, 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea învățămîntu'lui din Româ
nia socialistă, de munca și re
zultatele studenților români, al 
tineretului căruia îi sînt deschi
se toate căile spre afirmare. Vă 
asigur că bucuria și emoțiile pe 
care le-am trăit pe durata șe
derii în frumoasa dv. țară le 
voi transmite colegilor mei, 
studenți spanioli.

Convorbire consemnată de 
IOAN TIMOFTF,

Uragan 
în franta

In cursul zilelor de sîmbătă și 
duminică, furtuni violente, atin- 
gind pe alocuri intensitatea unui 
uragan, s-au abătut asupra unor 
întinse regiuni din vestul și su
dul Franței. Totalul celor care 
și-au pierdut viața în diferite 
accidente provocate de vîntul 
care a suflat uneori cu viteze de 
150—170 kilometri pe oră se ri
dică la zece, cifră la care se a- 
daugă numeroși răniți și foarte 
mari pagube materiale. Astfel, 
uraganul a răsturnat stâlpi de 
înaltă tensiune, a dezrădăcinat 
arbori, a smuls acoperișuri, a 
provocat ciocnirea multor vehi
cule și a întrerupt curentul e- 
lectric și comunicațiile telefo
nice și telegrafice. Astfel, două 
treimi din suprafața departa
mentului Charente-Maritime au 
fost lipsite de curent electric, 
iar in zona Podișului Central, 
unde a viscolit, multe localități 
au fost izolate. La victimele și 
pagubele înregistrate se adaugă 
neliniștea provocată de soarta a 
trei ambarcațiuni pescărești dis
părute cu 15 oameni la bord în 
apele Atlanticului răsoolite de 
valuri înalte de peste 12 metri.

tate situată la 300 kilometri nord 
de Ea Paz, unde unul din amicii 
săi condiuce o exploatare fores
tieră, sau, în fine, fuga în Pa
raguay — țară în care și-au gă
sit refugiu o serie de criminali 
de război naziști. împotriva a- 
cestei ultime ipoteze pledează 
doi factori, ce-i drept, nu deci
sivi. De pe o parte Ministerul 
de Interne al Boliviei i-a retras 
lui Altmann pașaportul, iar pe 
de altă parte, avionul compa
niei „Braniff“, cu care ar fi pu
tut pleca Altmann spre capitala 
paraguayană, unica legătură ae
riană între La Paz și Asuncion, 
a fost reținut, din motive necu
noscute, pe aeroportul bolivian 
El Alto.
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