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cursul dimineții de 
miercuri, 8 martie 1972, tovară
șul Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Abdel Sa
lam Jalloud, membru al Consi
liului Comandamentului Revolu
ției din Libia, ministrul econo
miei, industriei și finanțelor, 
conducătorul delegației guver
namentale a Republicii Arabe 
Libiene, care se află în țara 
noastră.

La întrevedere a luat parte 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior.

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
discutate probleme privind dez-

voltarea relațiilor de colabora
re economică, politică, cultura
lă, de cooperare tehnico-științi- 
fică și în producție dintre 
România și Libia. în acest con
text, s-au evocat posibilitățile 
concrete care există pentru ex
tinderea și diversificarea acestor 
relații în toate domeniile de in
teres reciproc.

Totodată, a avut loc un schimb 
de păreri în probleme ale si
tuației internaționale actuale, 
ale luptei antiimperialiste, pen
tru progres și pace în lumea 
întreagă.

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

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
a reținut pe oaspete la dejun.
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Generațiile romantice
alt „GRIVIJEI ROȘII

IN ORGANIZAȚIILE U.T.C. DIN ÎNTREAGA TARA SE DESFĂ
ȘOARĂ ÎN ACESTE ZILE COLOCVIUL-DEZBATERE „50 DE ANI 
DE LUPTĂ SI MUNCĂ SUB STEAGUL PARTIDULUI". UTECISTII 
DE LA „GRIVITA ROȘIE" SE ÎNSCRIU LA ACEST COLOCVIU 
CU UN FOARTE INTERESANT SIMPOZION DESPRE VALOAREA 
TRADIȚIILOR ISTORICE, DESPRE PERMANENTA ROMANTIS

MULUI REVOLUȚIONAR ÎN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIEI 
NOASTRE

ORGAM/ZAȚ/A NOASTRĂ ÎN PRAG DE ANIVERSARE

DE PARTID LA
ÎN NUMĂRUL 

DE AZI

IMPERATIVELE 1 
UNEI 

ACȚIUNI

ANTIFASCISTA
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O remiză onora
bilă dar speranțe 
nu sînt.
Campionatul mon
dial de hochei, 
grupa C.
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Opinii : MODER
NITATE SI SPIRIT 
CRITIC.
ETICA TÎNĂRULUI I 
ACTOR. .
MĂRIA SA PÀCA- I 
LA DETRONAT. . 
VERSURI DE A. I. I 
ZĂINESCU.

I

să corespundă
Dialog cu prof. univ.

PETRE CONSTANTINESCU-IAȘI

cerințelor realizării 
obiectivelor propuse

Interviu cu IOAN POPESCU
secretar al C.C. al U.T.C.

Timp de aproape douăzeci de zile în județul Buzău s-a aflat 
un colectiv de îndrumate fi control al C.C. al U.T.C. Obiectivele 
acestuia s-au concentrat îndeosebi asupra modului în care și-au 
desfășurat activitatea politico-educativă comitetul județean lijizău 
al U.T.C., comitetele comunale fi organizațiile U.T.C. de la sate 
pentru mobilizarea tineretului la. înfăptuirea sarcinilor izvorîte din 
documentele de partid fi de stat, din hotărârile Congresului al 
IX-lea al U.T.C., ale Plenarei C C. al U.T.C. din 2—3 decembrie 
1971. Propunîndtt-și să realizeze o cunoaștere cît mai exactă a 
realității, membrii colectivului au participat la adunări generale ale 
uteciștilor, la adunări ale oamenilor muncii din S.M.A., I.A.S. și 
ale membrilor cooperatori angajînd cu fiecare prilej discuții directe 
cu tinerii asupra tuturor laturilor specifice vieții organizațiilor 
U.T.C. de la sate, inițiind ei înșiși acțiuni diverse : politico-ideo- 
logice în cadrul formelor învățământului U.T.C., culturale, turis
tice, sportive, de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, 
de muncă patriotică, de creștere a rîndurilor organizației, instruiri 
ale activelor U.T.C. Asupra concluziilor reieșite ca urmare a ana
lizelor întreprinse, am adresat cîteva întrebări tovarășului IOAN 
POPESCU, secretar al C.C. al U.T.C., în calitate de coordonator 
al activității colectivului care a efectuat deplasarea.

— V-aș ruga, tovarășe secre
tar, să formulați aprecierile pe 
care le socotiți mai ‘importante 
cu privire la munca desfășurată 
de Comitetul județean Buzău al 
U.T.C. în domeniul activității 
profesional-sociale cu tinerii de 
la sate.

— Din punctul acesta de ve
dere am remarcat, ca și în alte 
județe, existența unor preocu
pări certe în vederea antrenării 
tinerilor la înfăptuirea procesu
lui de modernizare și urbani
zare a localităților rurale, a pro
gramelor naționale de dezvol
tare a zootehniei, de valorificare 
a resurselor de apă, de îmbu
nătățiri funciare, la îndeplini-

MIRCEA TACCIU

25 noiembrie 1918. în ziarul 
„Social-democrația“ — tînărul 
Petre Constantinescu-Iași, în ar
ticolul intitulat „Către tinerele 
generații“, scria ; „Milioanele de 
țărani și muncitori, care formea
ză baza economică și socială, tal
pa pe care e zidită țara româ
nească și tot ei vor forma teme
lia noului stat al tuturor româ
nilor — către ci trebuie să ne 
fie îndreptate mai mult privirile 
de acum înainte“.

2 decembrie 1918. în articolul

„Către tinerimea muncitoare" 
își îndemna colegii de generație: 
„...perspectiva unor vremuri mai 
libere să vă ademenească la 
lupta organizată pentru cucerirea 
drepturilor voastre“.

5 martie 1936. în procesul de 
la Chișinău, intentat celor opt 
intelectuali antifasciști care mi
litau împotriva introducerii unui 
regim dictatorial. Petre Constan
tinescu-Iași declara : „Sînt un 
adept al teoriei marxiste și 
m-am apropiat de mase, care din 
cauza oscilațiilor economice sînt
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(Continuare în pag,, a IV-a)

Anchetă la Uzinele „Semănătoarea“

din București pe o temă mereu actuală

A TINERILOR ABSOLVENȚI

INTEGRAREA IN PRODUCȚIE

In cabinetul tehnic al S.M.A. Măgurele, inginerul-șef Ioan Mirea explică, folosind instalațiile puse 
la punct pe plan local, sistemul electric al tractpnm

„îi găsiți la drumul gării", ni 
s-a spus la Măgurele ; „căutați-i 
la fîneaț“, ne-au îndrumat cei 
de la Gornetu-Cuib ; „i-am vă
zut, acum un ceas, la sondă, în 
stìnga șoselei“, ne dă amănunte 
un țăran din Bălțești ; „vreți să 
ajungeți la ei ? luați-o pe ulița 
asta, și la capătul ei, în margi
nea satului îi găsiți“, ne explică 
cineva la Lipănești... Și, înscri- 
indu-ne pe traseele indicate, de 
fiecare dată am reușit să-i în- 
tîlnim pe cei căutați. Pe cei 41 
de membrii cooperatori și spe
cialiști deveniți, ca- urmare a u- 
nei lăudabile colaborări între 
conducerea Stațiunii pentru me
canizarea agriculturii Măgurele 
(județul Prahova) și consiliile de 
conducere ale cooperativelor a- 
gricole deservite, ucenici în de
prinderea meseriei de mecani
zator. Se pregătesc în profesia 
de viitor a satului ; sînt primii 
din satele lor care au luat hotă- 
rîrea ca prin învățarea conduce
rii tractorului, a însușirii com
plexelor mașini agricole să de
vină mai utili cooperativelor a- 
gricole. Cine sînt acești „pio
nieri“ ai noțiunii țăran-mecani- 
zator ? Gina Ariciu e coopera
toare în cadrul fermei vegetale, 
Constanța Olteanu e ajutor de 
fermier, Elena Stoian lucrează 
la pomiviticulttiră, Elena Dumi-

GH. FECIORU

Anul trecut, colectivul secției 
II prelucrări mecanice a Uzinei 
„Semănătoarea“ din București a 
primit în rîndurile sale 30 de 
tineri muncitori, sosiți de pe 
băncile școlii profesionale. Cei 
mai mulți s-au angajat imediat 
după absolvire, dornici să-și ia 
în primire cît mai devreme 
strungul pe care l-au visat cîți- 
va ani. Au venit hotărîți să de
vină muncitori de nădejde, oa
meni de bază ai secției pe care 
se poate conta oricînd și ori
unde.

întrebarea care se pune fi
resc acum, după 8 luni de la 
angajare, este dacă au reușit 
să-și realizeze ambițiile inițiale, 
dacă s-au integrat în ritmul de 
lucru al colectivului. Pentru a 
avea un răspuns cit mai conclu
dent. inginerul Duiliu Drago- 
mir, adjunctul șefului de sec
ție, ne-a pus la dispoziție o in
teresantă situație statistică pe 
care o reproducem în interiorul 
ziarului.

ALEX. BÄLGRÄDEAN

(Continuare în pag. a ll-a)

O recentă vizită pe care am 
efectuat-o în județul Ialomița, 
ne-a dezvăluit o gravă abatere 
de la normele etice și profesio
nale, în jurul căreia s-a vorbit 
mult în comuna Lehliu-Gară și 
în satele de prin împrejurimi. 
Am găsit de cuviință să facem 
public cazul, cu atît mai mult, 
cu cit abaterile de la normele 
corectitudinii ne privesc deopo
trivă pe toți, dintr-un motiv 
lesne de înțeles : acela de a nu 
mai permite pe viitor crearea 
condițiilor pentru reeditarea

(Continuare kt pag. a IV-a)

Cum a fost pedepsit 
un falsifica tor cu o „aspră “

mustrare... verbală
unor acte asemănătoare. Iată 
despre ce este vorba :

în primele luni ale anului 
care a trecut, la Stațiunea de 
mașini agricole din Lehliu- 
Gară, obiectul tuturor criticilor 
era secția Pelinu din satul Dor- 
Mărunt. condusă 
tinărul. 
Motive 
niri de .
ciplină, folosirea tractoarelor în 
scopuri
gerat de carburanți pentru care

pe atunci de 
maistru Vasile Filon, 

erau destule : neîndepli- 
plan, abateri de la dis-
personale, consum exa-

nu se putea găsi o explicație 
ș.a.m.d. E de la sine înțeles că 
toate acestea aveau repercu
siuni și în remunerarea meca
nizatorilor. fapt care nu conve
nea oamenilor- din secție. Și a- 
tunci, Vasile Filon a găsit solu
ția, de comun acord cu cîțiva 
confidenți din secția pe care o 
conducea, începînd să falsifice 
procesele verbale de recepție a 
lucrărilor agricole efectuate Ia 
C. A. P. Pelinu : fie că adăuga 
un unu „nevinovat“ în fața

grupului de două, trei cifre care 
reprezentau hectarele lucrate, 
fie că dubla procesele verbale, 
„dovedind“ că aceeași suprafa
ță de teren fusese lucrată de 
două ori. Azi așa, mîine tot 
așa. și iată că valoarea lucră- 
rilor-fantomă s-a ridicat în 
cîteva săptămîni la peste 72 000 
lei. catapultînd secția mecani
zatorilor de Ia Pelinu în rindul 
secțiilor onorabile. Bineînțeles, 
banii nemunciți au trecut din 
buz’unarul C.A.P.-ului în cel al

S.M.A.-ului, criticile la adresa 
secției au încetat iar salariile 
tractoriștilor au început să se 
rotunjească frumușel.

Infracțiunea — că infracțiune 
se numește în limbaj juridic 
această „joacă“ de-a procesele 
verbale —■ a fost favorizată și 
de atitudinea fostului președin
te al C.A.P.-Pelinu, Gheorghe 
Pasăre, pentru care nu contau 
interesele obștei, cît intere
sele personale. Așa se face că. 
ocupat cu fel de fel de afaceri 
cu bunurile cooperativei, Gh. P. 
a găsit de cuviință să-i înmî- 
neze lui Vasile Filon un număr 
de procese-verbale pentru re
cepția lucrărilor agricole, ștam
pilate și semnate de el în alb. 
Cu alte cuvinte, exact ce aș
tepta Filon cînd visa Ia „înde
plinirea“ și chiar „depășirea“ 
planului.

Jongleriile au durat tot anul, 
în decembrie, datorită repeta
telor sesizări ale cooperatorilor, 
care observaseră cum sînt furați 
ziua în amiaza mare, deși es-

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a IV-a)

în suferință. Am trăit in mijlo
cul lor și am simțit nevoia de a 
lupta pentru descătușarea lor 
din situația grea în care se gă
seau. Am luptat pentru îmbună
tățirea situației și celorlalte 
se în suferință, pentru că 
numai masele proletare se 
sesc astăzi asuprite, ci și 
categorii de cetățeni“.

într-o viață dedicată activității 
revoluționare, profesorul comu
nist Petre Constantinescu-Iași. 
intelectual de prestigiu, a cunos
cut îndeaproape frămîntările ti
neretului progresist, lupta U.T.C. 
sub directa îndrumare și condu
cere a partidului, pentru liber
tate, independentă națională și 
progres, social. Un bun prilej 
pentru noi, acum, în pragul săr
bătoririi semicentenarului U.T.C., 
de'a-1 ruga să releve, atît ca 
participant direct la evenimente 
de seamă, cît și ca istoric, mo
mente esențiale, - semnificative 
din istoria, mișcării revoluționare 
și democratice a tineretului.

— ^încă'de la începuturile ac
tivității sale .— subliniază profe
sorul Petre Constantinescu-Iași
— Partidul Comunist Român și-a 
legat existența de viața mase
lor; așa cum a dovedit evoluția 
faptelor și evenimentelor istori
ce, a reușit să păstreze o per
manentă legătură cu toate acele 
categorii-ale populației la care 
cuvîntul -său nu putea pătrunde
— în împrejurările ilegalității
— nemijlocit. Era o perioadă 
cînd orice manifestare, orice ac
tivitate despre care organele de 
represiune știau că este organi-

da
nii 

gă- 
alte

DORINA TURCU
(Continuate în pag. a TV-a)

• TN INTIMPINAREA semi
centenarului U.T.C. elevii Șco
lii profesionale de chimie din 
orașul Făgăraș, județul Brașov, 
au deschis un șantier al 
muncii voluntar-patriotice. 10 
brigăzi specializate de lăcătuși 
mecanici, strungari, electri
cieni și electro-mecanici și-au 
stabilit ca obiectiv construirea 
unui mini-combinat chimic do
tat cu instalații pentru obți
nerea a diferite sortimente de 
substanțe chimice. Acțiunea își 
propune dezvoltarea interesu
lui pentru meseria de chimist, 
facilitine! totodată o rapidă in
tegrare în procesul de produc
ție al absolvenților.
• 17 PANOURI, reprezen- 

tind tot atîtca întreprinderi din 
oraș, se constituie într-o eloc
ventă imagine a prezenței ti
nerilor din Timișoara în acti
vitatea social-economică a în
treprinderilor lor și a între
gului oraș. Al 18-lea este des
tinat să ilustreze o sinteză a 
muncii depuse de cei peste 
54 000 de uteciști din munici
piu ia opera de transformare 
a peisajului industrial și urban 
a orașului de pe Bega. Expo
ziția, deschisă in holul comi
tetului municipal U.T.C. și 
menită să cinstească prin 
grăitoare pilde apropiatul se
micentenar al organizației 
U.T.C. oferă privitorului un 
prețios îndreptar al drumului 
continuu ascendent parcurs în 
ultimii ani de cele mai im
portante întreprinderi indus
triale din oraș.

Priceperea, talentul și dărui
rea tinerilor în munca de dez
voltare social-economică a Ti
mișoarei sînt ilustrate și de c 
vitrină specială în care sînt 
prezentate trofeele cîștigate dc 
ei în competițiile sportive și 
profesionale inițiate de organi
zația U.T.C. La loc dc frunte 
se află cele două strunguri do 
aur. trofeul suprem la care 
rivnește orice tînăr strun
gar.

TINERI
de MIHAI BÄRBULESCU

Sîntem tineri atunci și atît cît faptele noastre o arafâ. 
Cînd într-un fel sau în altul ne confruntăm vîrsta cu vîrsta 
celorlalți, cu vîrsta țării, cu ritmurile ei.

în august 1965 eram pe șantierul Hidrocentralei de la 
Porțile de Fier. La Gura Vâii se ridicaseră primele blocuri 
de locuințe, primele excavatoare mușcaserâ din buza ma- 
•ului/ primele mașini, acele Tatre uriașe, azvîrliserâ spre 
larg dig. Erau puțini oameni la început, în majoritate tineri, 
unu trecuți prin școala șantierului, veniți de la Bicaz sau de 
la Argeș. Puține erau și lucrurile care te lasau sâ ghicești 
geometria viitoarei lucrări, zbaterea și așezarea ei în spa
țiu. Nu era deloc ușor, mai ales la început, pînă se așezau 
lucrurije, pînă se cunoșteau oamenii. Cei mai buni au rămas. 
Și-au împlinit tinerețea, și-au desăvîrsit-o, i-au încercat pu
terile în beton și lumină în timp.

Și tot de tinerețea unei țări, unor oameni scriu atunci cînd 
e vorba nu să construiești ceva, ci să aperi ce ai construit,

l1. aJ.tâi, tu și societatea. Eram în vara de după inundații 
la Sighișoara, greu încercatul de ape oraș transilvan. Pece
tea apei o vedeam pe străzi, în tencuiala zidurilor, lăsase 
semne pe fețele oamenilor. Tn curtea fabricii de țesături 
din lînă, Ia doi metri și jumătate înălțime pe perete, pînă 
unde trecuse apa, era scrisă de cîteva ori, cu vopsea al- 
bastrâ, pentru aducerea aminte, pentru rememorarea du- 
rerii, pentru o fixare a ei în trecut, de unde să nu mai re
vină, era scrisă o dată : 13 mai 1970. La cîteva sute de me
tri a fost greu încercată o altă fabrică, intrată în funcțiune 
în. 1968, fabrica de țesături din mătase. Și toate acestea 
mi le arăta un tînăr, un om tînăr. Un om’ tînăr căruia du
rerea nu-i putuse înăbuși zîmbetul, atunci cînd nu mai vor
bea de apă, de răzvrătirile ei. Tinerii stătuseră nopți și 
zile să curețe mașinile, să le repună în funcțiune, să spele 
mătasea murdărită de apă cu apă.

Și. tot despre un tînăr e vorba cînd scriu acum, la acest 
sfîrș.it de februarie, despre Nicoiae Tuțoianu, căpitanul por
tului Brăila. Despre unul din minunății oameni de la porțile 
Dunării, serios, intransigent, omenos, vesel. Iubitor al ade
vărului.și dreptății. L-am cunoscut, cu doi ani în urmă, în 
vara lui '70, la Tulcea. Apoi, în iarna acelui an a fost 
transferat la căpitănia portului Brăila. Au fost multe greu
tăți de trecut, a trebuit să fie învinsă inerția, acea luptă cu 
inerția de care vorbea poetul nostru tînăr, Labiș. Dincolo 
de ele însă, a învins tinerețea.

Tn altă primăvară, în '66, coboram cu un tînăr poet din 
partea locului în centrala subterană de la Hidrocentrala 
de pe Argeș. Se lucra la mozaicul ce avea să împodo
bească sala de comandă. Acolo, la 300 de trepte adîncime, 
tinerii găseau prilej de frumusețe în culorile mozaicului, 
lînqă rotile mari ale turbinelor.

Despre tineri, despre frumusețea lor am scris. Și despre 
bogăția pe care ei o reprezintă pentru țară. Prima bogăție 
a țării și cea mai de preț.

sf%25c3%25aer%25c8%2599.it
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Primire la președintele

Consiliului de Miniștri,

Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit miercuri după-amiază. 
în vizită protocolară de prezen
tare, pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Regatu-

Unit al Marii Britanii, Dericklui
Rosslyn Ashe.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
a participat Vasile Gligă, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

• ÎN DORINȚA unei mai 
bune cunoașteri reciproce și a 
dezvoltării relațiilor de colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Guineea 
Ecuatorială. guvernele celor 
două țări au hotărit să stabileas
că relații diplomatice la rang de 
ambasadă.

• MIERCURI a fost semnat 
la București Planul de colabora
re culturală intre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
pe anii 1972—1973.

CU PRILEJUL „ZILEI FEMEII"
Cu prilejul zilei de 8 Martie

— Ziua internațională a femeii
— miercuri după-amiază a a- 
vut loc în Capitală o adunare 
festivă.

Au participat lucrătoare din 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene, activiste de partid, ale 
organizațiilor de masă și ob
ștești, vechi militante ale miș
cării de femei din țara noas
tră, gospodine. Au luat parte, 
de asemenea. soții ale șefilor 
misiunilor diplomatice din ță
rile socialiste, acreditați Ia 
București.

La adunare au participat to
varășii Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Dumitru Popa. 
Cornel Burtică, reprezentanți 
ai conducerii unor instituții cen
trale

Participantele la adunare au 
adoptat apoi textul unei tele-

grame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care, dind glas 
gîndurilor și sentimentelor pro
funde ale tuturor femeilor din 
patria noastră, iși exprimă de
votamentul nețărmurit față de 
Partidul Comunist Român și se 
angajează să mobilizeze toate 
forțele, întreaga capacitate de 
muncă pentru a contribui la 
traducerea in viață a mărețului 
program de. făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

★
Adunări festive, expuneri 

simpozioane dedicate Zilei 
meii au fost organizate și 
Baia Mare. Buzău, Cluj, 
stanța, Craiova, “ 
Deva. Galați, Hunedoara, I 
Ploiești, Reșița, Satu Mare, Ti-

mișoara, Tirgovișt.e, Vaslui, Za
lău și în alte 
dețele țării.

localități din ju-

★
de stat „George 

miercuri

SPORT
Steaua-Bayern München 1-1 (1-0)

în „Cupa Cupelor“ ■I
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PUBLICAȚIILE CJ.D.I
Astăzi, un om informat poate 

să fie înzestrat cu instrumente 
precise de lucru. Evident, ă- 
cestéa sint menite să se consti
tuie intr-un ansamblu educațio
nal, să sprijine in mod nemijlo
cit — și in toate domeniile de 
activitate — proiectele, directi
vele înalte ale partidului nos
tru. care reies, cu limpezime din 
Documentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971.

Reflectind la împlinirea con
cretă a acestor obiective, și, pe 
baza experienței pe care au ciș- 
tigat-o, in acest sens, alte mi
nistere. in vara anului 1971 a 
luat ființă, printr-o Hotărire a 
Consiliului de Miniștri, Centrul 
de Informare și Documentare al 
Învățămîntului (C.I.D.I.). Orga
nism departamental al Ministe
rului Educației și învățămîntu
lui, Centrul menționat și-a de
finit și mai pregnant sarcinile 
de lucru, în urma recentelor 
Documente de partid privind în
tărirea muncii politico-educati
ve, activizarea instrucției și e- 
ducației in învățămîntul de 
toate gradele, prin forme pri
mare sau complementare de in
formare și documentare, la irț- 
demina — mai întîi, a cadrelor 
didactice. Astfel, s-a proiectat 
aflîndu-se într-o fază finisată — 
apariția unor publicații pe dis
cipline sau pe domenii interdis
ciplinare.

Și 
fê
la 

Con- 
Caransebeș, 

Iași,

Filarmonica 
Enescu" a prezentat, 
seara, la Sala mică a Palatu
lui, un concert consacrat Zilei 
femeii.

Programul acestui concert o- 
magial a cuprins lucrări apar- 
ținind compozitoarelor Florica 
Dimitriu, Mansi Barberis, Car
men Petra-Basacopol, Miriam 
Marbe, Hilda Jerea, Irina Odă- 
gescu și Felicia Donceanu.

La reușita manifestării, și-au 
dat concursul cunoscuți soliști 
ai Filarmonicii bucureștene — 
Marta Joja, Maria Cardas, Lu
cia Țibuleac, Krimhilda Cris- 
tescu, Stella Mohr. Aurelian 
Octav-Popa, Dan Mușetescu 
alții. Și

Dăm mai jos lista acestor pu
blicații : Culegeri tematice : 
seria matematică mecanică ; se
ria fizică ; seria chimie ; seria 
biologie-agricultură ; seria geo
grafie ; seria geologie-geofizică.

Desigur, o importanță deose
bită au — e ușor de bănuit — 
publicațiile Educația comunistă 
a tineretului școlar și Educație- 
invățămint, in care cadrele di
dactice vor găsi intr-o formă 
detaliată, cu explicațiile meto
dice de rigoare tematica emisiu
nilor de radioteleșcoală pe care 
Radioteleviziunea Română le 
realizează in colaborare cu Mi
nisterul Educației și învăță- 
mintului. Asemenea texte, inte
grale sau rezumate, vor putea 
fi găsite și in celelalte periodice 
pe specialități. O altă publicație 
a Centrului va fi Organizare, 
planificare și prospectivare In 
învățămint, îndrumar pus la dis
poziția tuturor eșaloanelor con
ducerii didactice științifico- 
practice, (de la directorul de 
școală, pină la inspectorul și 
inspectorul general). Faptul ca
pătă o semnificație aparte, dacă 
ne gindim că un cadru didac
tic de conducere trebuie să fie 
un planificator, un vizionar cu • 
picioarele pe pămint, neuitind a 
gindi intr-o perspectivă im?- ; 
diată. Cum va arăta liceul- de
ceniului 8 sau 9 — spre sfir- 
șiful planului cincinal — în 
care el însuși iși va desfășura 
activitatea, pe baza respațiali- 
zării clasei, in funcție de pre
zența aparatului cinematografic, 
a televizorului — a lecției de 
TV integrată care debutează în 
chiar trimestrul al III-lea al a- 
cestui an cu Anatomia și fizio
logia omului pentru anul al 
IH-lea.

Periodicele C.I.D.I. se înscriu, 
astfel, alături de altele, ca mij
loace puse la îndemîna cadrelor 
didactice pentru însușirea

Șirapidă a noilor cunoștințe 
metode de lucru.®)

CONSTANTIN CRIȘAN
*) Abonamentele la publicațiile 

CIDI se fac prin oficiile P.T.T.R. 
din intreaga țară și la Centrul de 
Informare și Documentare al In- 
vățămintului, București, str. Gu- 
temberg nr. 3 bis, sector 6. tele
fon 16 49 70, cu numerar sau prin 
virament, cont nr. 60 01 01 30 
B.N.R.S.R., filiala sector 6.

Nesperat de bine s-a compor
tat Steaua, în meciul de ieri cu 
Bayern München, maci desfășu
rat într-un spirit de deplină 
sportivitate și arbitrat excelent. 
După un turneu falimentar în 
America de sud, după o „înge
nunchere“ la Timișoara în Cupa 
României, după atîtea pronos
ticuri îndoielnice, pesimiste, iată 
că Steaua a reușit să infirme, 
prin jocul său. părerea câ echi
pa se află într-un declin de 
formă, intr-o degringoladă. în 
fața unui adversar puternic, de 
clasă europeană, steliștii au ac
ționat dezinvolt, au creat acțiuni 
reușite și faze periculoase la 
poarta internaționalului Maier. 
Cu excepția finalului, cind re
sursele și condiția fizică îi cam 
părăsiseră, în restul meciului 
fotbaliștii militari au jucat de la 
egal la egal cu virtuoșii lor 
parteneri. Apărarea s-a des
curcat bine în fața impetuosului 
Gerd Müller-spaima portarilor, 
golgeterul campionatului vest- 
german — punindu-1, de multe 
ori, la respect și nelăsîndu-i 
șansa de a-și demonstra faima 
mondială, ca unul dintre cei mai 
eficace fotbaliști. Un joc de ex
cepție. în linia defensivă, sur
prinzător, a făcut Hălmăgeanu, 
după cum, linia mediană, Vigu 
și Naom, a fost compartiment îl 
forte al team-ului militar. De 
la înaintare remarcăm aportul 
lui Iordănescu și Tătaru. ultimul 
autorul unui gol fantastic — min. 
17 — ieșit dintr-o pasă impeca
bilă a lui Iordănescu și dintr-un 
volé de zile mari. Rapiditatea 
execuției n-a lăsat timp arbitri
lor să vadă poziția sa pasibilă 
de sancționare. în vreme ce a- 
tacanții echipei Steaua, inclusiv 
Vigu. după suite de pase reușite, 
pe jos, au încercat cu șuturi pe
riculoase

ma minge trimisă în direcția 
porții noastre — ieri apărată 
bine de Suciu — a fost expe
diată de-abia în minutul 16. 
Faptul demonstrează accentul pe 
ofensivă al ehipei noastre și 
tendința jocului de apărare al 
oaspeților unde Beckenbaeur, 
care a arătat, prin tot ce a fă
cut, cam cum arată un jucător 
de clasă mondială, 
fără discuție, remarcabil, 
voluția lui — începînd cu pa
sele șnur, cu modul, aș spune 
artistic, în care manevra balo
nul și terminind cu organiza
rea jocului coechipierilor săi — 
a fost un adevărat recital.

Rezultatul este echitabil, el 
reflectă situația de fapt, de pe 
teren, dar luate în ansamblu, 
cele două echipe exprimă valori 
diferite și, din acest punct 
de vedere, handicapul fiind 
de partea noastră, 
gîndim numai la 
țiile, ( 
feete, 
rilor 
purtate în mare viteză, ia vi
talitate și resursele fizice ului
toare — aleargă ca niște ma- 
ratoniști — demonstrate în fi
nalul meciului ca și la mobili
tatea gîndirii tactice — faza 
din care Miiller a înscris golul 
(min 70), cu mingea aceea tri
misă cu boltă, de Roth, peste 
apărarea noastră — și avem 
cîteva din argumentele ce ple
dează pentru aprecierea valorii 
fotbaliștilor vest-germani. Ei 
văd jocul, gîndesc repede, gă
sesc soluțiile cele mai potrivite. 
Văzînd că echipa noastră slă
bește, s-au adaptat repede la o- 
fensivă și printr-o țesătură im
pecabilă de pase au ajun® cu 
ușurință în careul nostru. Să 
nu uităm de multele ocazii ra
tate, din care dacă s-ar fi fruc-

a fost
E-

, Și’ vedere, 
partea 

i numai 
la pasele atît de per
la tehnicitatea jucăto- 
oaspeți, la

Să ne 
combina-

acțiunile

poarta oaspeților, pri-

MERIDIAN
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FELICITĂRI 
PENTRU 
GEORGETA 
BELU

Ieri, pe adresa redacției, Servi
ciul miliției transporturi, secția 
Căra de. N.pjrd. jUfca tiipșțis scrisoa
rea pe care o reproducem mai 

• »os; ,,Vă' facerii? "iunOSÎut că e- 
“"leva Belii GeordELl diiîtadrul Li

ceului nr. 5 Ploiești aflîndu-se în 
Gara de Nord a găsit o geantă 
de voiaj cu acte și bijuterii în 
valoare de circă 40 000 Iei, gean
tă pe care a predat-o secției de 
miliție din Gara de Nord.

Pentru actul de cinste și co
rectitudine de care a dat dovadă 

, eleva Belu Georgetă, rugăm 
fie evidențiată în fața elevilor 
tregului liceu, iar fapta ei să 
urmată de toate elevele“...

N. R. Georgetă este elevă 
anul III D, secția umanistă a Li
ceului nr. 5 din Ploiești. Gestul 
ei de cinste și corectitudine este 
gestul omului de omenie.

una sau două probabil 
jocului, în continuare,

tificat 
cursul . .
era altul și altul era și rezulta
tul. Fluierul final a venit și a 
pus capăt luptei care devenise 
inegală pentru că adversarii 
păreau așa de proaspeți îneît 
probabil ar fi putut juca încă 
90 de minute. Scopul propus, un 
meci nul, și l-au atins fără prea 
mare efort. Avînd în vedere 
circumstanțele în care Steaua a 
susținut partida, considerăm 
drept un rezultat bun. onorabil, 
acest draw. dar șansele noastre 
într-o victorie la München sini 
minime, iar pentru calificare 
speranțe nu sînt. Dacă vrem să 
recunoaștem, acesta e adevărul.

V. CABULEA

CAMPIONATUL 
MONDIAL 
GRUPA C

MIERCUREA CIUC (prin tele
fon) : Pentru că victoria hoche- 
iștilor bulgari asupra celor din 
R.P. Ungară constituie un eveni
ment mult discutat în rindul spe
cialiștilor, iar urmările ar putea fi 
hotăritoare pentru departajarea in 
lupta pentru titlu, vom da citeva 
explicații asupra desfășurării aces
tui meci. Jucătorii unguri nu au 
luat de la bun inceput jocul în 
serios, au intrat pe 
doză prea mare de 
forțele 
cepînd 
chlpa bulgară 
cui, a 
versarilor lor și apoi a pus stă- 
pinire pe teren. Replica formației 
ungare a fost firavă, impunindu-se 
doar prin ambiția de a ciștlga, dar 
ambiția singură nu a fost sufici
entă. Pentru că echipa bulgară a 
pus în joc tot ceea ce putea da

Azi (Ieri n.r.) echipa bulgară a 
Învins intr-un meci cu rare faze 
spectaculoase formația Olandei cu 
scorul de 5—3. De la olandezi s-a 
remarcat J. Deheer, un tinăr de 
real talent și foarte bătăios.

în cel de al doilea meci al zilei 
ș-au confruntat formațiile Italiei 
și R.P. Chineze. Scor final 7—1. 
După cum declarau conducătorii 
lotului, pentru Italia jocul cu e- 
chlpa R. P. Chineză a fost unul 
din •pragurile de care se temeau 
cel mai mult. Și trebuie să recu
noaștem că pentru a obține acest 
rezultat hochelștii Italieni au dat 
totul, au pus în joc întreaga gamă 
a posibilităților tehnice și tactice de 
oare-disjun. Rutina, experiența au 
hotărit în cele din urmă de partea 
cui va ft victoria. Victoria obținută 
le-a dat certitudinea calificării 
confirmînd încă o dată valoarea 
echipei, superioritatea ei.

Ultimul meci al zilei, opune e- 
chipele Austriei și R. P. Ungare.

O noutate de ultimă oră : aflat 
în localitate, lotul național ■ 
hochei al României a asistat 
ultimele două partide.

AL. DOBRE

teren cu o 
încredere în 
obosiți, 
a doua, 

impus 
anihilat inițiativele

proprii șl 
cu repriza 
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PUTEREA ȘI ADEVĂRUL 
leazâ '
19.45) ,
19.30) ,
19.30) .

PĂDUREA PIERDUTA : rulea
ză la Patria (orele 10; 12,30; 16;
18.30; 21), Gala Ulmului ; Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

SACCO 
la Scala 
13; 20,45).

OLESIA 
rele
20.45) .

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI S 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

STEAUA SUDULUI ; rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), București 8,45; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21).

FUGA : rulează la Doina (orele 
11,30; 15,30; 19 — orele 10 Program 
pentru copii).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Festival (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

DOUĂSPREZECE SCAUNE : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 19).

OSCEOLA : rulează la Excel- 
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Lumina (orele 9—20 în 
continuare), Floreasca (orele 15,30; 
38; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20,30).

NEFERICITUL GYULA VARA 
ȘI IARNA : rulează Ia Buzeștl 
(orele 15.30; 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULLITT: ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15), Tomls (o 
rele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18.15 
20,30), Flamura (orele 9; 11,15 
13,30; 16: 18,15; 20,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18: 20,15).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 In continuare; 
orele 20,15 Program de. documen
tare), Moșilor (orele 15,30; 17,45;
20).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 18; 
20.15).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Bucegi (orele 15.30; 18; 20,30),
Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE ; 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20), Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Munca (orele 
15.30: 18:20.15).

TICK, TICK, TICK : rulează la 
Drumul Sării (orele 11,30; 17,45;
20).

ANTRACIT : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

LOVE STORY : rulează la Giu
leștl (orele 15,30: 18; 20,15).

ARTICOLUL 420 : rulează 
Popular (orele 10; 15,30; 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20.15).

M1HAIL STROGOFF : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE: 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

ru-
15,30

,____ 16
(orele 9; 12,30; 16

la Central (orele 10; 
Grivița (orele 9; 12,15 
Gloria —- -

ȘI VANZETTI : rulează 
(orele 9,45; 13,30; 15,15;

; rulează la Capitol (o- 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18;
20,15).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
19).

PLĂCEREA (orele 18,45; 21), VI
KINGII (orele 10; 12; 14.15). LIN- 
COLN (ora 16,30), rulează la Ci
nemateca „Union".
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Opera Română : LILIACUL — 
ora 19.30; Teatrul de Operetă : 
CONTESA MARITZA — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : SURORILE 
BOGA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Studio) : 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
20: Teatrul de Stat Botoșani (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
Sala Schitu Măgureanu) : PRO
FESIUNEA DOAMNEI WARREN
— orele 17 șt 20; Teatrul de Co
medie : INTERESUL GENERAL — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : OMUL CARE...
— ora 19,30; (Sala Studio) : GAI
ȚELE ora 20; Teatrul Giuleștl : 
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : BIMBIRICA
— ora 19,30; (Sala Victoria) : 
GROAPA — ora 19,30; Teatrul 
„Ton Vasilescu“ ; SICILIANA — 
ora 19,30; (la Sala Palatului) : 
VINE, VINE OLIMPIADA — ora 
19,30; Teatrul Mic : BALUL AB
SOLVENȚILOR — ora 19,30; Stu
dioul „Casandra" al I.A.T.C. : ACT 
VENEȚIĂN — ora 20; Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Victoria) : A- 
VENTURILE LUI PLUM PLUM — 
ora 10; (Sala Academiei) : CAR
TEA CU APOLODOR — ora 15; 
Teatrul Evreiesc : CONSTRUCTO
RUL SOLNESS — premieră — ora 
19,30; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : LA IZVOARE DE FRUMU
SEȚE" — ora 19,30: Teatrul „Ion 
Creangă" ; PINOCCHIO — ora 16.

JOI, 9 MARTIE 1972 
PROGRAMUL I

la

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 
dans. 10,00 Curs 
gleză — lecția 
Tele-clnemateca : 
bunic“. 12,00 Telejurnal. 16.30— 
17,00 Curs de limba germană 
— lecția a 5-a. 17,30 Deschide
rea emisiunii de după amiază.
17.35 Emisiune în limba maghiară.
18.35 Confruntări. Cum aplicăm le
gea 7 încadrarea și promovarea in 
muncă a personalului. 19,00 Muzi
că ușoară cu formația „Savoy“. 
19,15 Publicitate. 19.20 1001 de seri : 
întlmplări cu Peti. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Reflector. 20.10 Tinerii des
pre ei înșiși. 20,40 Pagini de umor: 
Charli.e Chaplin. 21,10 Fotbal : Uj- ■’ 
nest Budapesta fa- Celtic Glasgotv 
(Cupa Campionilor Europeni). în
registrare de lă Budapesta. 22,40 
„24 de ore“.
PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radlotelevizlunii — Festival 
Beethoven. Dirijor Iosif Conta. So
list Ion Voicu. în program : „Ma
rea fugă". Cantata „Liniștea mă
rii“ șl „Călătorie fericită“, Con
certul pentru vioară și orchestră, 
uvertura „Inaugurarea casei“. In 
pauză : Agenda. 21.45 Muzică ușoa
ră cu formația Puiu Mancaș (Plo
iești). 22,00 Film serial ; Planeta 
giganților.

Ritm, tinerețe, 
de limba en- 
a 6-a. 10,30
„Afurisitul dc

CIT PRODUCEȚI• AU CONTINUAT între
cerile turneului internațional 
de tenis de la Washington, 
contind pentru Marele Pre
miu — Filt, ultimul din ca
drul circuitului „Indoor“ a- 
merican. Campionul român 
Ilie Năstase, unul din favo- 
riții competiției, l-a intilnit 
pe Patricio Cornejo (Chile), 
de care a dispus cu scorul 
de 6—2, 6—4. Ion Țiriac a 
ciștigat cu 6—0. 6—2 în fața 
austriacului Hans Kary. Re
numitul jucător american 
Stan Smith, care se află in 
prezent pe primul Ioc în cla
samentul competiției, a dis
pus cu 6—3, 1—6. 6-—3 de 
suedezul Ove Bengston.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

care ti-

I

• • • o

Fovestire de 
DUMITRU M. ION
Ilustrații de 
MIHAI SÎNZIANU

și pe baza unui proce- 
permite efectuarea ope- 
la presiune scăzută, se 
produce o cantitate de 

oxigen gazos pe

XVIII. Ion 
vadă vărul, 
Gherghinei, 
grijă de caii 
inspectorului 
Irodion Cerbu, mare pasi
onat in materie și care 
avea in grajdurile sale un 
cal despre care se zvonea 
că ar „merge la titlu“. 
După un schimb de vorbe, 
nu tocmai amabil, Ilie iși 
recunoaște vărul și se bu
cură de sosirea lui în Plo
iești.

merge să-și 
pe Ilie al 
care avea 
de curse ai 
de poliție

IN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR DE AUTOVEHICULE 
(persoane fizice și juridice)

Administrația Asigurărilor de Stat anunță pe deținătorii 
de autovehicule, că prevederile Decretului nr. 471/1971 pri
vind introducerea asigurării prin efectul legii de răspundere 
civilă, au intrat în vigoare la data de 26 februarie 1972. 
Ca urmare, asigurările facultative de răspundere civilă auto 
existente, și-au încetat valabilitatea pe data de 25 februarie 
1972. Primele de asigurare plătite la aceste asigurări, afe
rente perioadei după această dată, vor fi trecute de ADAS 
în contul celor datorate pe anul 1972 la asigurarea prin 
efectul legii de răspundere civilă auto, cei în cauză urmînd 
a achita numai diferența pînă la completarea cuantumului 
primei de asigurare prevăzută pentru anul în curs.

Pentru orice vehicul, cu o capacitate mai mare de 69 cm. 
cubi, se plătește pentru anul 1972, o primă de asigurare de 
160 lei de către organizațiile socialiste și de 321 lei de către 
cetățeni și alte categorii de asigurați, iar pentru motocic- 
luri — de 37 și, respectiv, 73 lei.

Prima la asiețurarea prin efectul legii trebuie plătită de 
către deținătorii de autovehicule pentru acest an, pînă cel 
mai tîrzîu la 26 aprilie 1972.

Primele de asigurare se plătesc — fără o înștiințare prea
labilă către asigurați — de către organizațiile socialiste în 
contul unităților ADAS, iar de către cetățeni la organele 
financiare de pe lîngă comitetele executive ale consiliilor 
populare, direct sau prin unitățile C.E.C. din localitatea (sec
torul) de domiciliu.

Pentru plata despăgubirilor, asigurații vinovați de produ
cerea accidentelor vor înștiința, în scris, în termen de 23 de 
ore de la producerea accidsntului, unitatea ADAS în a cărei 
rază de activitate s-a produs accidentul și vor comunica, de 
îndată, pretențiile formulate de cei păgubiți, aceleiași uni
tăți ADAS ori aceleia în raza căreia își au domiciliul sau 
sediul.

Orice relații suplimentare privind asigurarea prin efec
tul legii de răspunderea civilă auto se pot obține de la 
unitătile ADAS.

ARGON CU MAXIMĂ 
PURITATE

Nevoia permanent crescindă 
de gaze tehnice, a determinat 
pe specialiștii din R. D. Germa
nă să proiecteze instalații și 
tehnologii moderne, de mare 
productivitate, pentru distilarea 
fracționată a aerului lichid. Cu 
un consum foarte redus de e- 
nergie 
deu ce 
rațiilor 
poate .
15 000 m.c. 
oră. Un interes deosebit îl stir- 
nește puritatea inaltă a azotu
lui și oxigenului obținute după 
noile procedee.

Aceiași specialiști au obținut 
și argon de maximă puritate 
printr-un procedeu considerat 
la ora actuală ca fiind cel mai 
economic. Pină acum gazele 
nobile se obțineau prin disti
larea fracționată a aerului li
chid sau prin sinteza amonia
cului. Tehnologia recent elabo
rată. utilizează pentru obținerea 
argonului, gazele rămase de la 
sinteza amoniacului. Se ajunge 
in acest fel la însemnate econo
mii de amoniac.

• CAMPIONUL EURO
PEAN DE BOX la cat. semi
grea englezul Chris Finnegan 
și-a mai înscris în palmares 
un succes internațional. în 
gala disputată Ia Londra, el 
l-a învins prin abandon în 
repriza a 5-a pe americanul 
Jerry Evans. Finnegan a fost 
campion olimpic la Ciudad de 
Mexico, la cat. mijlocie.

• CU PRILEJUL unui 
concurs de atletism care a 
avut loc la Columbus (Ohio), 
cunoscutul sprinter Herb 
Washington a ciștigat cursa 
de 60 yarzi plat cu timpul de 
5”9 10. Proba de 300 yarzi a 
revenit Iui Marshall Dill, 
cronometrat în 29“6 10. în 
proba de săritură în înălți
me, Dennis Adama a obținut 
o surprinzătoare victorie cu 
2,16 m în fața recordmanului 
mondial Pat Matzdorf. clasat 
pe locul doi cu 2,13 m.

(Urmare din pag. 1)

Lunile iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Numărul absol
venților care au lu
crat efectiv.

21 27 27 27 24 20 24

Numărul celor care 
nu și-au realizat 
norma

17 20 22 20 22 11 12

— în mod normal, afirmă 
interlocutorul nostru comentind 
tabelul alăturat, un absolvent al 
școlii profesionale are nevoie 
de cel mult trei luni pentru a-și 
însuși deprinderile practice in
dispensabile indeplinirii sarcini
lor de producție. Jumătate din
tre noii noștri angajați nu au 
reușit acest lucru nici după 6 
luni. în cazul acesta există ris
cul ca perioada de integrare să 
ajungă la un an sau chiar mai 
mult.

Una din explicații se referă 
la slaba pregătire pe 
nerii au primit-o in șeoala pro
fesională, lacună recunoscută 
chiar de către aceștia :

— în timpul practicii, mărtu
risea strungarul Gheorghe Mi
hai, n-am realizat decît un sin
gur reper. Cind m-am încadrat 
mi-au fost repartizate lucrări 
mai complexe pe care nu le-am 
putut executa. Nu posedam pur 
și simplu cunoștințele necesare. 
Acum învățam ceea ce ar fi 
trebuit să știu încă din școala 
profesională.

Remarca aceasta au făcut-o 
și conducătorii procesului teh
nologic. Ei uită insă că tinerii 
și-au efectuat practica chiar la 
Uzina „Semănătoarea“. De ce nu

s-au ocupat cu mai multă răs
pundere de viitorii lor munci
tori ? Răspunsul la întrebare 
l-au ocolit. De altfel, am avut 
ocazia să constatăm că pregă
tirea practică a actualilor uce
nici se caracterizează prin ace
leași carențe. Acestora li se dau 
repere la fel de simple și de 
serie foarte mare din care nu 
învață aproape nimic :

— Piesele refuzate de mun
citori. observa maistrul Dumi
tru Toma. sint repartizate uce
nicilor care execută, astfel, 
luni in șir aceleași operații. 
Cind sînt repartizați în produc
ție int.impină, din 
greutăți serioase, 
venit în uzină să 
realizeze planul 
se atingă acest deziderat, 
trebuie să li se ofere repere 
o complexitate crescindă și în
tr-un număr mai redus.

Pentru a evita așa numitul 
șoc al integrării, a-i ajuta pe 
absolvenți să se integreze firesc, 
în producție, conducerea uzinei 
a hotărit ca. in primele trei 
luni de activitate, ei să fie plă
tiți in regie. S-a dovedit insă 
că măsura nu a avut rolul sti
mulator scontat. Nerealizarea 
sarcinilor de producție nu a în
semnat. pentru tinerii în cauză, 
un semnal de alarmă încă de 
la inceput. Cel puțin în cazul 
unora, asigurarea ciștigului pla
nificat nu a făcut decit să pre
lungească perioada de acomo
dare. De-abia în luna a patra, 
cind au fost retribuiți exclusiv 
după munca prestată noii anga
jați și-au făcut procese de con
știință, au depus eforturi pen
tru a se autodepăși.

— în primele patru luni de 
lucru în acord, ne-a declarat 
Gheorghe Mihai, nu mi-am 
realizat norma. Salariul pe care 
l-am primit a fost de aproape 
trei ori mai mic decît înainte. 
Situația m-a pus pe gînduri. 
în ianuarie am dat dovadă de 
mai multă ambiție. Roadele 
s-au văzut : salariul a fost a- 
proape dublu față de cel tari
far. Luna februarie am 
cheiat-o, de asemenea, cu 
zultate bune. De-acum nu 
mai avea probleme : am 
prins pulsul muncii.

Drumul ascendent parcurs

această cauză, 
Ucenicii 
învețe, nu 
secției ca

au 
să 
să 

lor
cu

în- 
re- 
voi 
de-

creează un climat de eferves
cență.

Dacă absolvenții de anul tre
cut nu produc incă la nivelul 
posibilităților, explicația trebuie 
căutată și în altă parte. Poate 
câ numărul celor aflați sub nor
mă ar fi fost astăzi infim dacă 
maiștrii i-ar fi supravegheat, 
s-ar fi ocupat de ei cu mai 
multă răspundere, dacă le-ar fi 
acordat încredere. Timp de 
peste două luni, de la mijlocul 
lui octombrie și pină la sfîrși- 
tul lui decembrie, celor mai ti
neri muncitori ai secției nu li 
s-a dat de lucru.

— Reperele simple, care de 
regulă se incredințează tineri
lor, — explică situația inginerul 
Duiliu Dragomir — au fost e- 
xecutate de către întreprinde
rile cu care uzina colaborează. 
Frica de a nu înregistra rebu
turi i-a determinat pe maiștri 
să nu repartizeze tinerilor re
pere mai complexe. Din această 
cauză, în luna decembrie — 
deși, repet, în secție era de lu
cru — mulți dintre noii absol
venți au intrat vrînd-nevrînd in 
vacanță, așteptind începutul 
noului an ca să poată lucra. A- 
cest fapt a întirziat vizibil in
tegrarea lor in producție.

Simpla constatare nu este su
ficientă. Ne așteptam să aflăm 
de ce situația a fost tolerată de 
către conducerea secției, de ce 
nu s-a intervenit operativ pen
tru o repartizare judicioasă a 
lucrului dar inginerul Dragomir 
a ezitat să dea un răspuns clar. 
Or, numai simpla recunoaștere 
că maiștrii nu manifestă încre
dere față de noii angajați, sau 
prezentarea schiței-portret a 
maistrului ideal nu au nici o 
valoare dacă frumoasele princi
pii nu sînt transpuse în prac
tică. Trebuie să se știe că nu 
va veni nimeni din afară să 
îndrepte lucrurile, dacă acest 
lucru nu-1 va face conducerea 
secției. îngrijorător este faptul 
că sincopele pe fluxul produc
ției nu sint specifice numai 
sfirșitului de an ; ele apar și 
acum cind toată lumea recu
noaște că... este foarte mult de 
lucru ! Strungarul Ion Militaru 
ne spunea că în luna februarie 
a stat o zi întreagă degeaba : 
ar fi muncit dar n-a avut ce. 
El și-a exprimat dorința, per
fect indreptățită, de a ști cu o 
zi înainte ce are de făcut pen
tru a-și pregăti din vreme scu
lele, dispozitivele.

— Dacă termin un 
orele 13, remarca el, reper
— * vuiaiva ci, nu mi
dâ altul decît a doua zi. în 
cest fel pierd multe ore pre-

la 
se 
a-

Drumul ascendent parcurs de 
Gheorghe Mihai nu constituie 
o excepție. în ultima vreme se 
constată un salt al majorității 
tinerilor, cu mult mai sesizabil 
decît în primele trei luni, ceea 
ce dovedește că lucrul în acord

cest fel pierd multe 
țioase care influențează asupra 
realizării normei.

Argumentul că o anumită pie
să lipsește din magazie nu 
poate sta în picioare. înseamnă 
că cineva nu și-a făcut con
știincios datoria și pentru acest 
lucru el trebuie să fie tras la 
răspundere. Este inadmisibil ca

un muncitor și o mașină să 
stea degeaba din cauza unor 
defecțiuni organizatorice. Am 
insistat asupra acestui aspect 
pentru că mulți tineri, printre 
care amintim pe Dumitru Stoe, 
Ion Țurcanu, Ion Militaru, vor
beau despre lipsa cronică a u- 
nor scule și dispozitive, se de
clarau nesatisfăcuți 
neala cu oare sint 
neori.

— Nu am bacuri 
sal de cind m-am angajat, s-a 
confesat cu amărăciune Ion 
Militaru. O dificultate similară 
întimpină și alți tineri.

Adjunctul șefului de secție 
ne-a asigurat că lucrurile se vor 
schimba. Noilor angajați li ge 
vor da mai multe cuțite —■ pro
babil că se va amenaja și o 
ascuțitorie centrală — iar bacu
rile vor fi confecționate în -Ca
drul uzinei. înregistrăm cu sa
tisfacție aceste promisiuni fiind 
convinși că prin materializarea, 
lor randamentul in producție al 
tinerilor va crește.

Lăudabilă este, de asemenea, 
inițiativa recent apărută in ca
drul întreprinderii intitulată, 
„Prietenii noului angajat“ care 
ii vizează în mod direct pe ab
solvenții școlii profesionale.

— Acțiunea noastră, ne-a in
format Gheorghe Curcă, secre
tarul corpitetului U.T.C., urmă
rește ca noul muncitor să pri
mească sprijin și îndrumări de 
cind bate la poarta fabricii și 
pină cind se integrează defini
tiv în producție. Impresiile pe 
care și le formează in această 
perioadă influențează în mare 
măsură stabilitatea sa în uzină, 
rezultatele pe care le obține.

Un colectiv compus din 
prezentanți ai comitetului 
pa-tid, sindicat și U.T.C., va
dra din conducerea secțiilor il 
însoțesc pe noul angajat la ser
viciul personal, unde iși întoc
mește formele de Încadrare, la 
dispensar, unde-și face vizita 
medicală, la instruirea pentru 
protecția muncii, peste tot unde 
are nevoie de unele îndrumări. 
La locul de muncă i se face o 
primire festivă, i se prezintă 
specificul secției, sarcinile de 
plan, produsele pe care le exe
cută, condițiile de muncă apoi, 
în numele colectivului, i se în- 
mînează o scrisoare de bun ve
nit. Este dat apoi in grija unui 
comunist care se ocupă de el 
pină la integrarea definitivă în 
producție. Maistrului ii revine 
datoria să repartizeze în mod 
judicios reperele și documenta
ția, să-i asigure sculele și dis
pozitivele necesare. Inițiativa, 
susținută intens de comitetul 
U.T.C. este utilă, contribuind 
la integrarea profesională mai 
rapidă a absolvenților, la sta
bilizarea lor în uzină. Fiind incă 
în fază de proiect, vom reveni 
mai pe larg asupra ei atunci 
cind își va înfățișa din plin roa
dele.

de inceti- 
reparate u-
de univer-

re
de 

ca-
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riviți aceste chipuri. Obiecti
vul fotografic le-a surprins 
în timpul unei foarte aprinse 
dezbateri despre tinerețe. E- 
rău acolo mulți dintre tinerii 
de astăzi ai „Griviței Roșii“. 

Și erau mulți dintre cei cu 
tîmplele albite — oameni a căror ti
nerețe s-a călit la focul acelor drama
tice evenimente care au adus uzina bucu- 
reșteană în paginile cărților de istorie. 
Un colocviu despre trecut și prezent me
nit să releve nu atît fapte și întîmplări 
specifice fiecărei generații, cit, mai 
Ies, trăsăturile care unesc între 
vîrstele colectivului uzinei.

a- 
ele

I
— Eu cred că înaintașii noștri au 

niște romantici I...
fost

I
I
I
I
I

Vorbise o fată. Se numește ELENA A- 
LEXE și este muncitoare la tapițerie. Un 
moment — dar numai un moment — am 
crezut că oamenii din generațiile vîrstni- 
ce, invitați la această dezbatere, se vor 
supăra. Erau acolo prezenti muncitori cu 
vechi state de serviciu, cu chipurile as
prite de greutățile vieții pe care au 
trăit-o, păstrînd vie amintirea vremuri
lor de restriște, cind au fost nevoiti să 
înfrunte gloanțele, să suporte teroarea, 
să lupte împotriva exploatării. Nu știu 
de ce. dar mi se păruse, un moment, că 
expre ta romantici nu este cea mai po
trivită pmtru a-i defini pe acești oa
meni.

I
Fată dragă, ceea ce ai spus este a- 

jumătate. înaintașii 
rămas niște roman-

devărat numai pe 
voștri au fost și au 
tici.

I DUMITRU BEU a

I
I

Maistrul principal 
pus astfel un semnificativ punct pe i. 
încerc, în gînd, să rememorez momente 
importante legate de, afirmarea roman
tismului în literatură, în arta plastică, 
în filozofie, în activitatea juridică, în 
viata social-politică. Și mă adresez tine
rilor acolo de fată :

I
I
I

I

— Vă amintiți — din ceea ce ati în
vățat la școală și din lecturile persona
le — ce a reprezentat pentru omenire a- 
paritia romantismului ?

întrebarea nu i-a surprins. în colecti
vul lor, în organizația U.T.C. au discu
tat în repetate rînduri despre romantism. 
Au făcut-o, așa cum. șinguri mărturi
sesc, determinați de sensibilitatea speci
fică virstei. de aderenta la tot oeea ce 
înseamnă frumos, la tot ceea ce înno
bilează și înflăcărează ființa umană ; și 
pentru că simt nevoia unei flăcări care 
să le sudeze mai puternic colectivul, să 
le stimuleze entuziasmul, elanurile tine
rești, activitatea creatoare. Răspunsurile 
lor sînt prompte și precise :

I
MIHAI MATEI : „Romantismul a în-1 

semnat o izbucnire de forță, a determi
nat etalarea și dezvoltarea afectivității“.

I
I

VIRGIL VELICAN : ....i-a învățat pe
oameni să prețuiască extraordinarul, cu
rajul, a determinat formarea unor virtuți 
noi în domeniul valorilor morale".

I
I
I
I
I
I

I
I
I

MARIN MINCU : „...a afirmat cultul o- 
riginalității, al spontaneității".

DUMITRU LUNGU : „Romanticii con
cepeau istoria ca o veșnică întregire, via
ța ca o ascendență perpetuă“.

NICOLAE CAZACU : „Romantismul a 
subliniat faptul că personalitatea com
pletă este aceea la care se ajunge prin 
integrare socială. Desigur, afirmîndu-se 
inir-o lume plină de contradicții sociale, 
romantismul a dobîndit, la rindul său, o 
structură ideologică cu adinei contradic
ții — justificînd aventurismul politic, fur
tul din considerente umanitare, crima de
terminată de rațiuni superioare. Este însă 
important că romantismul — ca termen 
ideologic — se umple de un conținut va
riat în raport de reprezentarea pe care 
diverse forțe sociale — în diferite etape 
ale dezvoltării societății omenești — si-o 
fac despre relațiile omului cu lumea. Pu- 
nîndu-se mereu de acord cu imperative
le timpului istoric, romantismul a fost 
întotdeauna o forță a progresului. Trăsă
turile sale cele mai înaintate i-au înflă
cărat, în secolul nostru, pe comuniști".

I
I

e cunosc, în istoria poporu
lui român, mărețe fapte de 
eroism tineresc. întotdeauna 
tineretul s-a dovedit a fi 
promotor al mersului înainte 
al societății românești. In 

cartea de vizită a tinerei generații sînt 
înscrise trăsături dintre cele mai nobile :I

ALEXANDRU IVAN

maturitatea politică, pasiunea revoluțio
nară, încrederea în viitorul fericit al țării.

Relatează tehnicianul principal VASILE 
SURCEL:

— în iarna anului 1933 muncitorimea 
din România, condusă și organizată dc 
partidul comunist, s-a afirmat ca o forță 
politică deosebit de puternică. în acele 
împrejurări, cînd guvernul și Direcția ge
nerală C.F.R. au înăsprit condițiile de 
trai, 4 000 de muncitori ceferiști de la 
„Grivița“ au declarat grevă. A fost ales 
un comitet de acțiune pe întreaga uzină 
și adoptat un larg program de revendi
cări. îmi amintesc bine : era în 28 ianua
rie 1933. La 31 ianuarie se organizează o 
nouă demonstrație, împotriva căreia gu
vernul trimite armata. Revendicările nu 
sînt satisfăcute și Comitetul Central de 
acțiune lansează un manifest către cefe
riști. Manifestul ni se adresa categoric :
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ÎN ORGANIZAȚIILE U.T.C. DIN ÎNTREAGA TARĂ SE DES
FĂȘOARĂ ÎN ACESTE ZILE COLOCVIUL-DEZBATERE „50 DE 
ANI DE LUPTĂ SI MUNCĂ SUB STEAGUL PARTIDULUI". 
UTECIȘTII DE LA „GRIVIȚA ROȘIE" SE ÎNSCRIU LA ACEST 
COLOCVIU CU UN FOARTE INTERESANT SIMPOZION DES
PRE VALOAREA TRADIȚIILOR ISTORICE, DESPRE PERMA
NENTA ROMANTISMULUI REVOLUȚIONAR ÎN ACTIVITATEA 

ORGANIZAȚIEI NOASTRE

DUMITRU LUNGU

„Muncitori ceferiști ! Răspunsul vostru 
trebuie să fie greva și nepărăsirea fabri
cii“. Comuniștii din comitetul de acțiune 
au elaborat un plan de măsuri pentru 
organizarea grevelor cu rămînerea în a- 
teliere. S-a ales un comitet de grevă al
cătuit din peste 350 de muncitori. In 
noaptea de 14—15 februarie au fost a- 
restați mai mulți membri ai Comitetu
lui Central de acțiune și ai organelor lo
cale ale P.C.R. și U.T.C., ai comitetelor 
sindicale, redactori ai presei revoluționa
re. S-a stirnit astfel un val uriaș de in
dignare în rîndurile muncitorimii, a că
rei combativitate era în plină afirmare in 
acele zile de confruntare cu forțele a- 
paratului de stat burghezo-moșieresc. 
Cind a doua zi dimineață Ia „Grivița" s-a 
aflat dc aceste arestări, muncitorii au 
deschis lupta sub lozinci politice : ime
diata eliberare a celor arestați, înlătu
rarea stării de asediu, existența liberă a 
sindicatului și a comitetului de întreprin
dere, satisfacerea revendicărilor economi
ce. Noi, ucenicii și muncitorii tineri, în 
frunte cu uteciștii, ne-am avîntat cu cu
raj în această luptă. De ce am făcut-o ? 
De ce nu ne-am speriat de amenințările 
patronilor că vom fi dați pe mina justi
ției, că vom fi împușcați ? Mai întîî, 
pentru că în focul acelor evenimente dra
matice am dobîndit conștiința limpede și 
bărbătească că societatea poate fi schim
bată — și că această schimbare o pot face 

oamenii înșiși, cu forța, cu stăruința, cu 
voința lor. Dar mai este ceva : simțeam 
în noi o sete de dreptate, o înflăcărare 
ce ne îndemna să fim prezențî acolo 
unde cerea istoria. Eu numesc această în
flăcărare tinerească — ROMANTISM.

Desigur, mizeria, exploatarea erau fac
tori determinanti pentru ridicarea tinere
tului Ia luptă. Important era faptul că tî- 
năra generație. în contact direct cu parti
dul comunist, cu forțele democratice, do- 
bindise conștiința necesității luptei revo
luționare — ca unic mijloc de transfor
mare progresistă a societății. Dar îndem
nul de a se avinta în luptă, curajul de a 
înfrunta represiunile, de a-și risca viața 
aveau la bază tocmai această înflăcărare 
romantică.

— Tineretul — este de părere maistrul 
principal DUMITRU BEU — a fost din- 
totdeauna înzestrat cu o anume sensibi
litate în receptarea și înțelegerea eveni
mentelor istorice. Atunci, in iarna lui ’33,

ORGANIZAȚIA NOASTRA ÎN PRAG DE ANIVERSARE

noi, tinerii, am simțit că este nevoie de 
prezența noastră, de ajutorul nostru. Sute 
de tineri, cățărați pe acoperișuri, au for
mat adevărate „coruri vorbitoare“ care 
scandau lozinci de luptă. Lîngă gardul de 
fier, tinerii, suiți pe adevărate tribune 
vii, formate din trupurile muncitorilor, ii 
îndemnau pe ostași să nu tragă în gre
viști. Sirena lui Vasile Roaită și „corurile 
vorbitoare" au chemat mulțimea din car
tier în sprijinul celor de la „Grivița". Noi 
tinerii, i-am ințeles și i-am aprobat pe co
muniștii care ni s-au adresat direct : 
„România de miine va fi așa cum o veți 
crea voi, cu brațele, cu sufletul și cu 
hotărîrea voastră“. în acele zile eroice, 
membrii partidului comunist și ai U.T.C. 
au apărut deschis în fața muncitorilor și 
au vorbit în numele partidului și al orga
nizației revoluționare a tineretului. Ne le
ga de ei dorința de a trăi liberi într-o țară 
democratică, idealul unei vieți demne, 
care să nu fie înnegurată de exploatare și 
teroare. Atunci am învățat că între ideal 
șî acțiune trebuie să se statornicească o 
unitate ireductibilă. Și am acționat. Chiar 
dacă nu ne-au spus-o atunci, și chiar dacă 
nu toți au știut-o la vremea aceea, îndem
nul pe care ei l-au lansat se adresa și 
sensibilității noastre romantice. Ni se ce
rea să ne afirmăm hotărîrea, puterea, dar 
să punem suflet în acțiunea noastră — adi
că pasiune. Cred că pasiunea este una din
tre cele mai nobile trăsături ale romantis
mului.

R
omantismul este concepția 
perioadelor revoluționare, a 
epocilor trăite la cea mai 
înaltă tensiune ; o stare afec
tivă care respectă legea 
timpului istoric, care este în 

consens cu aspirațiile economice, politice, 
ideologice ale forțelor sociale progresiste. 
Animate de acest sentiment, generațiile ti
nere ale uzinei au trăit cu maximă inten
sitate marile evenimente ale istoriei Ro
mâniei.

Inginerul NICOLAE BURLACU poves
tea întîmplări dramatice din vara fierbin
te a anului 1944. Chemarea partidului era 
plină de patos .- „Cetățeni patrioți ! Lupta 
cu arma în mină împotriva cotropitorilor a 

început. Din această clipă fiecare dintre 
noi este un soldat al României libere. De 
lupta noastră depinde soarta țării“... Tine
retul de Ia „Grivița“ era conștient că un 
regim care se sprijinea pe teroare, un re
gim de dictatură militară-fascistă, nu pu
tea fi doborît decît prin violență, prin 
forța armelor. Și a luptat bărbătește, cu 
arma în mină, pentru independenta Româ
niei.

Electricianul ALEXANDRU IVAN și-a 
amintit fapte din iarna anului 1949, cind 
se intensificase lupta pentru democratiza
rea vieții publice. Istoria poporului român 
nu mai cunoscuse pînă atunci o asemenea 
efervescență revoluționară, care avea să ri
dice la luptă imensa majoritate a popu
lației de la orașe și sate. La „Grivița“ încă 
nu erau asigurate condiții omenești de 
muncă ; tinerii nu aveau încă drepturi po
litice. Dar învățaseră să lupte. Alături de 
comuniști, ei însuflețeau toate marile de-
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monstrații populare atît de frecvente în 
vremea aceea. în acele zile dramatice ale 
luptei pentru putere, pentru democratiza
rea tării, tot mai mulți tineri din uzină 
cereau să fie primiți în U.T.C.

Muncitorul GHEORGHE NEAGU evocă 
epopeea muncii patriotice pe șantierele 
naționale ale tineretului. Viața economică 
a țării abia se organiza ; distrugerile pro
vocate de război și de jaful hitlerist erau 
uriașe. Răspunzînd chemării C.C. al U.T.C. 
— în fruntea căruia era atunci tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — tinerii „Griviței Ro
șii“ au muncit cu abnegație la refacerea în
treprinderii, la sporirea producției. Mulți 
dintre ei au plecat voluntari în brigăzile 
de muncă patriotică, pe șantierele națio
nale.

Toate aceste momente Istorice au fost 
dominate de spiritul romantic în înțelesul 
cel mai bun al cuvîntului. Puterea de sa
crificiu, lupta pentru o lume dreaptă, lip
sită de exploatare, pentru descătușarea 
personalității omului, pentru libertate au 
afirmat cel mai autentic romantism.

A
devăratul romantism este în
totdeauna revoluționar. Ceea 
ce nu înseamnă însă că ro
mantismul se afirmă numai 
în încleștările istorice. în pe
rioadele dominate de răstur

nări sociale, de bătălii spectaculoase. El 
există la fel de pregnant și în perioadele 
pașnice, în etapele dominate de calmul 
construcției, sub învelișul unor întîmplări 
aparent obișnuite.

Iși amintește controlorul tehnic de ca
litate GRIGORE DUMITRU :

— Era în iarna anului 1954. Se con
struia casa de cultură „Grivița Roșie". In
tr-o noapte, turnarea unuî planșeu — lu
crare specială — a solicitat contribuția ti
nerilor. Eram secretarul comitetului 
U.T.C. și mi s-a cerut, după miezul nop
ții, să mobilizez utecîștii. Să fiu sincer, 
imi era teamă de un eșec. Am primit însă 
atuncj — ca activist al organizației U.T.C. 
— o lecție. Tinerii au venit cu dragă 
inimă. Știau că este o construcție pen
tru ei, prima lor casă de cultură, că aici 
se vor organiza — pentru ei ! — specta
cole, filme, seri de dans. Și au înțeles 

că sînt datori să pună umărul la ridicarea 
acestui edificiu cultural.

Este un fapt, un simplu fapt din succe
siunea momentelor care alcătuiesc isto
ria „Griviței Roșii“. Aici, la Grivița, mo
mentele de luptă aprigă pentru libertate 
și progres social s-au impletit cu mo
mente de muncă devotată pentru refa
cerea uzinei, pentru dezvoltarea ei, pen
tru producții mari, necesare României so
cialiste. Toate realizările dobîndite, toate 
succesele, poartă și semnătura tineretu
lui. In faptul concret al muncii, în 
înverșunarea neînfricată de a . duce 
un lucru început pină la capăt, toate ge
nerațiile de tineri ale ..Griviței Roșii“ 
au fost înflăcărate de pasiuni romantice. 
Așa cum le place să spună — cind au 
primit o răspundere, au luptat chiar și 
împotriva lor pentru a o realiza. a- 
dică împotriva propriului mic confort, — 
angajîndu-se cu întreaga ființă în încleș
tările vremii.

ION VOICU

T
înăra generație a țării este 
considerată azi de partid ca 
un eșalon socialmente contu
rat, atît în ceea ce privește 
formarea pentru muncă și 
viață, cit și participarea efec

tivă la activitatea social-politică a țării. 
Repetata afirmare a ideii necesității îm
binării înțelepciunii și experienței cadre
lor vîrstnice cu dinamismul și energia ti
nerilor subliniază pregnant o realitate de 
fapt și de drept : pătrunderea viguroasă, 
în toate domeniile de activitate, în con
ducerea societății, a generației care bene
ficiază de atuul tinereții, al îndrăznelii, 
clanului și entuziasmului, receptivității la 
nou.

O întrebare pentru maistrul Dumitru 
Beu :

— Ce credeți despre .tinerii de azi ai 
uzinei ?

— Tinerii de azi ? ! Niște romantici...
Mă gîndesc la cîteva din aprecierile fă

cute în cursul discuției :
VASILE SURCEL : „Jumătate din e- 

fectivul Uzinei de material rulant 
„Grivița roșie“ este format din tineri. 
Dacă ei n-ar fi destoinici, ar stagna pro
ducția".

NICOLAE BURLACU : „Tinerii de azi 
au răspunderea conducerii unor mașini 
complexe, de înaltă tehnicitate. Pentru a 
face față producției moderne, ei se pre

gătesc profesional, se pregătesc temeinic, 
și, totodată, fac eforturi în vederea îm
bogățirii orizontului spiritual. Avem ti
neri foarte capabili ; mulți dintre ei con
duc echipe alcătuite din 30—40 de mun
citori.

De fapt, cea mai elocventă imagine care 
se conturează din relatările cu privire la 
tinerii de azi ai uzinei, este imaginea 
muncii calificate, a unei activități crea
toare in procesul de producție. S-au 
scris, in anii revoluției socialiste, nenu
mărate reportaje despre tinerii de la 
„Grivița Roșie". S-au realizat, de ase
menea, numeroase filme. Ele vorbesc 
despre oameni stăpîni pe propriul destin, 
care văd și simt efortul general de bună
stare materială și, spirituală ; despre un 
tineret care a învățat să iubească munca, a 
deprins pasiunea pentru tehnică, pentru 
înaltă competență. Faptele generațiilor 
precedente — pilde vii de trăire militan
tă a vieții, de cutezanță și dîrzenie, de 
iubire de țară — îi animă și îi îmbăr
bătează. Tradițiile durate de înaintași 
sînt astăzi, în aceste momente de adinei 
prefaceri revoluționare pe care le tră
iește tara noastră, îndemnuri de a sluji 
cu credință partidul comunist și patria 
socialistă. Da, tinerii de azi ai uzinei sînt 
niște romantici.
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ION VOICU : „Poate eă ar fi insă I 
bine să se știe ce înțelegem noi, as- I 
tăzi, prin romantism. înțelegem o stare 
de spirit care oglindește tot ceea ce re
prezintă acțiune febrilă în folosul socie- I 
tății, sete de viață, exuberanță, curaj, dra- ’ 
goste pentru valorile autentice, dorință de . 
a contribui efectiv Ia progresul material 
și spiritual al societății. Prin aceste vir- I 
tuți romantismul se impune azi ca o tră
sătură a comunistului. Și consider că ne I 
definește.

T
inerii de azi ai „Griviței Ro
șii“ înțeleg bine faptul că 
preluînd de la înaintașii lor 
tot ceea ce aceștia au dove
dit că au mai bun, mai fru
mos, sînt datori nu numai să 

poarte, mai departe, în timp, făclia tradi
țiilor revoluționare, ci să-și aducă noi 
contribuții la dezvoltarea societății, răs
punzînd noilor cerințe și exigențe ale 
timpului în care trăim. Și ceea ce mi se 
pare deosebit de important este că ro
mantismul lor se împleteșe cu un profund 
spirit vizionar :

ALEXANDRINA MARIN : „Cred că ro
mantismul este forța care ne îndeamnă la 
acțiune. Am reținut din relatările tovară
șilor noștri vîrstnici că libertatea și feri
cirea nu pot înflori decît în plină acțiune. 
O conștiință care nu mai are nici o hotărire 
de luat este, în fond, o conștiință lipsită de 
libertate“.

PIRVU CHIRIJA: „Ne iubim înain- 
tașii, îi stimăm- și îi prețuim. Ii stimăm, 
de asemenea, pe cei care astăzi dau dovadă 
de eroism în muncă, care promovează spi
ritul revoluționar. Dar strădania de a ne 
strămuta tot interesul în a-i admira pe în
făptuitorii revoluției, pe cei care s-au bătut 
sau se bat pentru binele societății, de a aș
tepta totul âe la ei. de a ne bizui doar pe 
înfăptuirile lor> ar fi nu numai tristă, ci și 
ineficientă. Pentru că toți trebuie să fim 
înfăptuitorii revoluției, toți trebuie să 
punem umărul la transformarea revoluțio
nară a societății dacă vrem intr-adevăr 
să se înfăptuiască programul partidului 
de dezvoltare socialistă a societății româ
nești. Și în acest proces revoluționar avem 
nevoie de romantism".

LILIANA PETRESCU : „Se spune că 
romanticul nu cunoaște decît fericirea de 
a iubi și de a fi iubit. Să fim totuși se
rioși. Așa ceva poartă un nume vechi de 
cînd lumea : dragoste. De ce să confun
dăm valorile. Chiar dragostea are nevoie 
de romantism. Eu sint convinsă că ade
văratul romantism ii determină să intre 
în competiție, să participe activ la ma
rile confruntări ale vieții, cu tot ce au 
ei mai bun : competență, elanuri, abne
gație, perseverență, idealuri — pe cei 
care, dacă n-ar fi dominați de această 
nobilă stare de spirit, s-ar mulțumi să 
iubească și să fie iubiți".

Așadar, cutezanță, sete de viață, pa
siune pentru valorile autentice, acțiune, 
dragoste... Totul într-un singur cuvint : 
romantism. Romantismul care ne este în
totdeauna contemporan.

I
I

Pagină realizată de
ADRIAN VASILESCU
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LEGĂTURA CERCETARE-PRODUCȚIE 
0 REALIZEAZĂ TINERII ÎNȘIȘI

Cluburile tinerilor ingineri și 
tehnicieni constituie în dialogul 
cercetare-producție o voce tot 
mai mult ascultată cu atenție. 
Faptul e explicabil nu numai 
prin valoarea cercetărilor pro- 
priu-zise ce se efectuează in a- 
cest cadru, ci și printr-un ele
ment esențial — pentru aplica
rea operativă a cercetării : o 
bună parte dintre membrii aces
tor cluburi lucrează în între
prinderi, tematica pe care și-o 
aleg este inspirată direct din 
problemele de care se lovesc 
zilnic in munca lor. între cel ce 
inovează și cel chemat să trans
pună in practică ideea nouă nu 
mai există astfel nici un inter
mediar. Printre alte centre in
dustriale Galațiul se poate lăuda 
și el cu un asemenea club, al ti
nerilor specialiști in construcțiile 
navale, club ale cărui sesiuni de 
comunicări, ținute cu regulari
tate. au căpătat o anumită noto
rietate printre specialiștii aces
tei ramuri. Și iată că recent, in 
cinstea semicentenarului U.T.C., 
în Galați s-a constituit un al 
doilea club al tinerilor ingineri 
și tehnicieni, de data aceasta în 
cadrul Centralei siderurgice.

După cum ne spunea Ilie Ursu, 
secretarul comitetului U.T.C. de 
pe platforma Combinatului si
derurgic Galați, pentru intro
ducerea tehnologiilor noi, a 
ideilor noi, există încă un ne
justificat conservatorism tehnic 
in unele secții, un fel de inerție 
care face să fie tergiversate 
chiar și soluții propuse în cadrul 
contractelor. de către Centrul 
de cercetări și proiectări meta
lurgice integrat centralei.

— Și credeți atunci că acest 
club va realiza ceea ce nici 
C.P.C.M.-ul nu obține totdeauna 
— o aplicare operativă a cerce
tărilor originale ?

— Probabil că lucrurile nu vor 
merge ușor la început dar sînt 
convins că valoarea lucrărilor 
prezentate de tineri — și aș dori 
să subliniez că este vorba de cer
cetări efectuate în afara obliga
țiilor de serviciu — valoarea lor 
deci va crea clubului un presti
giu care cu timpul, la rîndul 
său. va constitui un argument 
în favoarea studiilor prezentate 
sub egida sa.

Optimismul tovarășului Ilie 
Ursu pornește, trebuie s-o re
cunoaștem, de la o serie de date

TRACTORUL NU
ARE SECRETE

(Urmare din pag. 1)

trașcu este economistă și secre
tară a comitetului U.T.C., iar 
Anton Popa, inginer agronom, 
Mihai Popa, președintele coope
rativei agricole — toți din Mă-, 
gurele.

„Cooperator“, „cooperatoare“, 
„șefi de fermă“, „președinte de 
cooperativă“ și „inginer agro
nom“ sint funcțiile ori activită
țile trecute în dreptul numelui 
tuturor celor care in aceste zile 
se pregătesc să susțină exame
nul de mecanizator. Și al Ioanei 
Geamănu din Podenii Vechi, și 
al lui C-tin Coarnă și Ion Vlă- 
descu din Bălțești. și al lui Doru 
Stăncescu, Ion Constantin și Ni- 
colae Dumitru din Cornetu- 
Cuib, și al Aureliei Meciu și 
Eliza Tudorache din Lipănești. 
Profesori sînt cei mai iscusiți 
dintre mecanizatorii secțiilor de 
mecanizare, iar traseele didac
tice au fost amenajate de către 
tineri în cadrul acțiunilor de 
muncă patriotică. Ce v-a deter
minat să luați hotărîrea deprin
derii activității de mecanizator? 
i-am întrebat pe cîțiva dintre 
sîrguincioșii ucenici. „Dorința de 
a învăța, de a pricepe din in
terior tractorul și mașina agri- I 
colă ; de a cere ca un profesio- • 
nist mecanizatorului să execu- 
te într-un fel sau altul o lucrare I 
agricolă“ — ne-a răspuns ingi- | 
nerul Anton Popa. „Sînt preșe
dinte, dar inima mea tot de ță- : 
ran este, și ca om care iubesc I 
pămîntul nu pot să rămin deo- 1 
parte atunci cînd se pune pro- . 
blema de a deveni țăran mai | 
competent în cultivarea gliei“ — I 
Ion Constantin. „Lucram de 
multi ani pe semănători și pe I 
combine, le-am învățat. ; acum | 
deprind și tractorul. Voi lucra în 
schimburi ca mecanizator pen- I 
tru că-mi place meseria“ : — I
Gina Ariciu. Și, toate mărturisi- . 
rile încredințate de către inter- I 
locutori dezvăluie ambiția de a * 
învăța, de a deveni mecanizatori, I 
sporindu-și astfel contribuția la | 
practicarea unei agriculturi cu 
adevărat modernă. j

în același timp, la Stațiunea I 
pentru mecanizarea agriculturii 
din Măgurele se făceau intense I 
pregătiri în vederea examinării 
celor ce au urmat în prima serie I 
cursurile de calificare ca meca- | 
nizatori. Tovarășul Mihail Zon- 
der. directorul unității și ingine- I 
rul Ioan Mirea au pus la punct I 
citeva instalații de bază ale trac- . 
torului: sistemul electric și sis- I 
temui de alimentare ; au realizat 
secțiuni în motoarele diferitelor I 
tipuri de tractoare din dotarea | 
unității, au montat pe planșete 
piesele componente ale pompei I 
de injecție și ale dinamului. To- I 
tul foarte u^or de urmărit, ușor 
de asimilat. Aici, timp de citeva 
zile, cooperatorii și specialiștii- 
elevi vor învăța ceea ce profe
sioniștii apreciază că reprezintă 
cheia meseriei. Apoi, pe platfor
ma din curtea S.M.A.. special a- 
mena’ată prin bornare. va fi sus
ținută o primă parte a probei de 
conducere a tractorului, conti
nuată apoi in cimp, in condiții 

I
I

I

încurajatoare. De pildă, ca să 
dăm un exemplu, cu ocazia se
siunii de comunicări ce a prece
dat, ca o manifestare de bun 
augur, ședința de constituire a 
clubului, tînăra ingineră Rodica 
Misîeanu, de la C.P.C.M. pre
zenta o lucrare referitoare la 
îmbunătățirea tehnologiei de re
alizare a lingotierelor. Pentru 
nespecialiști aceasta nu spune 
prea mult și nu vom intra în a- 
mănunte tehnice, mulțumin- 
du-ne să remarcăm numai că 
dacă soluțiile propuse se vor 
confirma apare posibilitatea ob
ținerii unor economii de multe 
milioane, poate chiar zeci de 
milioane în cîțiva ani.

— Credeți că soluțiile pe care 
le-ați propus se vor aplica to
tuși ? — am intrebat-o in prima 
pauză pe Rodica Misîeanu.

— S-ar putea să se aplice în- 

IN CADRUL CLUBULUI TEHNIC

tr-o săptămînă sau intr-un an. 
Există intr-adevăr, uneori, reți
neri în introducerea noului. în 
cazul lucrării mele cercetările 
au fost efectuate numai pe șase 
lingotiere. Prea puțin ca să se 
tragă o concluzie definitivă. Dar 
sper să obțin continuarea expe
rienței pe alte 12. Cred că cei
lalți membri ai colectivului, in-<^ 
ginerii din secții mă vor spri
jini.

într-adevăr, peste așteptări, 
sprijinul s-a anunțat prompt, 
curînd după aceea, cînd au înce
put discuțiile asupra lucrărilor 
prezentate. Șeful turnătoriei a 
anunțat că este hotărit să asigu
re experimentarea pe... 60 de
lingotiere. După cum se vede a- 
tunci cînd în aceeași temă sînt 
atrași at.it cercetători cit și in
gineri din secțiile productive, 
care In acest fel iși îndeplinesc 
adevărata menire — aceea de a 
promova tehnica nouă, de a con
tribui ei înșiși la progresul a- 
cesteia — nu mai este nevoie de 
nici o presiune din afară pentru 
a asigura cercetării drum liber.

Că aceasta este soluția cea 
mai firească o dovedesc și alte 
exemple oferite de primii mem
bri ai clubului tinerilor specia
liști de la Combinatul siderurgic.

de deplasare în gol sau în agre
gat cu principalele mașini agri
cole. în final, în atelierele uni
tății vor fi trecute probele de 
mecanică, depanare a defecțiu
nilor și de verificare a cunoștin
țelor privind întreținerea mași
nilor și de tehnică a securității 
muncii. Totul se realizează cu 
maximă responsabilitate pentru 
că. așa cum ne spunea tovarășul 
inginer Zonder, „pe oamenii a- 
ceștia ii pregătim să lucreze, pe 
aportul lor ne vom bizui în vîr- 
furile de campanie, ori de cite 
ori un tractor va deveni liber 
din cauze independente de vo
ința noastră“.

...O dată cu declanșarea lucră
rilor agricole de primăvară, la 
Măgurele, 41 de tineri și... mai 
puțini tineri — membrii coope
ratori și specialiști, sînt gata să 
continue perfecționarea profesio
nală în meseria de mecanizator 
lucrînd cot la cot — și mai ales 
sub îndrumarea lor — cu meca
nizatorii cu experiență. Totodată, 
alți patruzeci de bărbați și femei 
se pregătesc pentru cele dinții 
ore de școală.
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rea planurilor de producție ale 
unităților agricole socialiste. 
S-au înregistrat o seamă de re
zultate bune in special pe linia 
mobilizării tinerilor la muncă, a 
recrutării lor pentru calificare 
în diferite meserii specifice sa
telor. Mă refer îndeosebi la as
pectele intilnite in organizațiile 
U.T.C. din cadrul cooperativelor 
agricole de producție Lopătari, 
Cotorca, Gherăseni, Minzălești, 
sau de la S.M.A. Glodeanu-Si- 
liștea. Aici, cea mai mare parte 
a tinerilor își depășesc normele 
convenționale, iar mecanizatorii 
își aduc o contribuție însemna
tă la reducerea cheltuielilor de 
producție ca o consecință directă 
a măsurilor practice adoptate in 
adunările generale ale uteciști- 
lor in care sint discutate, la în
ceputul anului și înaintea cam
paniilor agricole, semnificațiile 
și importanța sarcinilor revenite 
din planurile economioe, meto
dele cele mai eficiente de mun
că, agrotehnica recomandată de 
specialiști. Colectivul nostru n-a 
putut trece, înșă, cu vederea că 
atit în cooperativele agricole din 
comunele citate, cit și în altele 
cum ar fi Cilibia, Poșta, Cîrli- 
gul Mare, Văcărească, Balta 
Albă există mult loc pentru mai 
bine în direcția antrenării tine
rilor la o activitate socială utilă, 
în satul Movila Oii, de pildă, 
nici măcar secretara comitetului 
U.T.C. nu participă la muncă. 
Pe de altă parte sint absolvenți 
ai școlii generale care consideră 
in mod fals munca in C.A.P. ca 
incompatibilă cu nivelul lor de 
instruire preferind să trăiască 
din eforturile părinților în timp 
ce anumite sectoare de produc
ție, legumicultura, zootehnie, de 
mică industrie și prestări de 
servicii ale unităților unde fe
nomenul se manifestă, resimt 
lipsa forței de muncă. Nu se ur- 

totdeauna îndeaproape 
tinerilor la cercu

rile și cursurile profesionale, mă 
refer la cele din comunele Cîrll- 
gul Mare, Gherăseni, Puiești, 
Balta Albă. Adeseori nu sint 
cunoscute de către membrii ac
tivelor U.T.C. chiar, nici măcar 

mărește 
participarea

Virgil Chîrilă, de pildă, este fi
zician. S-ar părea că munca lui, 
a unui om pregătit pentru stu
dii teoretice, munca aceasta de 
rutină pe care o presupune acti
vitatea într-un laborator de a- 
nalize echivalează cu ratarea 
profesională. Dar după cum el 
însuși spune „ratarea vine din 
plictiseală și plictiseala este o 
manifestare a lenei“. Pornind de 
la dotarea excepțională a labo
ratorului, superioară, după cum 
observa el, multor unități de 
cercetare din învățămîntul su
perior, Virgil Chirilă și-a pro
pus nu numai să dea buletine 
de analiză ci să afle și de ce a- 
par fenomenele pe care le cons
tata. A pus la punct metode noi, 
și-a pus întrebări care i-au des
chis perspective noi, și fiecare 
rezultat al cercetătorului Chi
rilă este imediat aplicat de labo

rantul Chirilă. Astfel, el a pus 
la punct o metodă care-i per
mite să stabilească distribuția 
procentuală a elementelor chi
mice în adincimea benzii de me
tal laminat. La ambutisare, în 
construcția de mașini sau la a- 
plicarea unor straturi anti coro
sive această distribuție are o 
mare importanță. Dar. și-a spus 
el imediat, dacă stratul superior 
nu dă o imagine corectă a struc
turii și deci a durității benzii 
înseamnă că nici metoda de mă
surare a durității, actualmente 
in uz curent (prin presarea cu o 
bilă și măsurarea adinciturii 
produse) nu este corectă. De aici 
cercetări pentru stabilirea unei 
alte metode, a unor noi stan
darde ș.a.m.d. Astfel că. neavind 
niciodată timp să se plictisească 
Virgil Chirilă creează și... aplică 
imediat roadele inventivității 
lui.

Un alt exemplu, cu totul di
ferit, dar identic în esență ni l-a 
oferit prezența la sesiunea de 
comunicări a studentului Gheor
ghe Cuzmin din anul V—T.C.M. 
al Politehnicii gălățene. Cuzmin 
a intrat cu ani în urmă ca ucenic 
la Uzinele ..Progresul“ Brăila. 
Pasionat de roți dințate a refu
zat după citeva luni să mai in- 

E dificil, dar ambiția este decisivă in însușirea meseriei... 
Foto : GH. CUCU

măsurile stabilite pentru instrui
rea și pregătirea lucrătorilor 
din agricultură. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că pot fi întîl- 
nite organizații, cum sînt cele 
din comunele Pietroasele și Pa
dina unde se inițiază foarte rar 
acțiuni cu caracter profesional 
care să îndeplinească rolul fi
resc al completării activității 
desfășurate la cursurile de per
fecționare.

— în ce direcții ar trebui in
tensificate, după părerea dv„ 
eforturile organelor și organiza
țiilor U.T.C. din comunele jude
țului Buzău, a comitetului ju
dețean însuși pentru remedierea 
acestor lacune ?

— Cred că înainte de orice ar 
trebui cunoscute mai bine pro
blemele cu care tineretul din 
județ se confruntă, starea de 
spirit existentă în rîndurile a

MIJLOACE CARE SĂ CORESPUNDĂ
cestuia, realitățile și cerințele 
producției agricole, unele pro
cese și fenomene care au 
loc. Așa, de pildă, în ju
deț se simt tendințe de 
creștere a mediei de virstă a 
populației ocupate în agricultură 
și, în același timp, de creștere 
a ponderii femeilor în activita
tea productivă a C.A.P. Apare, 
deci, ca o problemă deosebită 
asigurarea forței de muncă ti
nere. pregătită multilateral, ca
pabilă să răspundă cerințelor 
realității care pretind astăzi un 
grad tot mai înalt de calificare. 
Este necesar, pe de o parte, să 
fie cunoscute de către organiza
țiile U.T.C. volumul producției 
reale al unui sector care ar lu
cra la capacitatea sa maximă, 
pierderile apărute ca urmare a 
valorificărilor parțiale ca, pe de 
altă parte, să poată fi aduse in 
fata tinerilor argumente econo
mice ferme care să-i convingă 
de imperativele stabilirii lor in 
sectorul respectiv. Se cer folo
site. deci, metode dintre cele 
mai diverse și mai atractive in 
scopul formării tinărului coope- 

vețe meseria de sudor și s-a ca
lificat ca frezor. Era in el o vo
cație pentru angrenajele din
țate așa cum alții au vocație 
pentru muzică, pentru pictură 
sau pentru dans. în cîțiva ani 
tînărul muncitor a ajuns un fel 
de pilot de încercare al produ
selor fabricate de uzină, el fiind 
cel ce experimenta toate proto
tipurile. Și în același timp a a- 
juns un veritabil expert în roți 
dințate 1 Recunoscîndu-i capaci
tatea uzina l-a trimis la facul
tate. Hazardul examenului l-a 
făcut student la construcții na
vale dar, cînd în anul II a pre
zentat o lucrare științifică cu un 
dispozitiv realizat de el pentru 
Uzina „Progresul“, profesorul 
de la T.C.M. l-a transferat fără 
discuții la această facultate. De 
atunci in fiecare vacanță Cuz
min lucrează în fabrica sa. des
coperă acolo „probleme“, le re
zolvă în facultate, se reîntoarce 
în fabrică și realizează piesele 
și prototipurile prezentînd apoi 
din nou facultății lucrarea știin
țifică. Tot ce a creat el de-a lun
gul anilor s-a aplicat fără ca să 
apară probleme. Explicația este 
aceeași ca în cazurile dinainte : 
subiectele provin din cele mai 
actuale și mai arzătoare frămîn- 
tări ale colectivelor din între
prinderi iar rezolvările sînt ofe
rite fie de oameni care lucrează 
direct în aceste colective, fie că 
sînt legați strîns de specialiștii 
din producție. Există în aceste 
citeva exemple luate, nu tocmai 
la întîmplare, printre partici- 
panții la prima sesiune de co
municări a clubului tinerilor in
gineri și tehnicieni ai Centralei 
siderurgice Galați, există aici 
explicația optimismului, aparent 
prematur, pe care îl manifesta 
tov. Ilie Ursu atunci cînd î.și 
manifesta convingerea că lucră
rile elaborate sub această egidă 
vor găsi calea de a se realiza, 
înainte de a ajunge să îmbă- 
trînească prin sertare, pe sub 
referate și contra referate.

ANDREI BANC

rator, apt să facă față prin cu
noașterea modalităților de or
ganizare, de retribuire, de efi
ciență a muncii, tuturor aspecte
lor actuale ale dezvoltării și 
modernizării agriculturii. Con
comitent cu aceasta organizațiile 
U.T.C. au datoria să intervină 
mai activ pentru ridicarea sta
tutului social al tinărului agri
cultor, pentru ridicarea muncii 
de agricultor la nivelul celorlal
te profesii calificate. Desigur că 
pentru antrenarea completă a 
tinerilor la viața socială a sate
lor, la dezbaterea tuturor pro
blemelor de organizare și con
ducere a muncii, un loc aparte 
între obiectivele organizațiilor 
U.T.C. trebuie să-1 ocupe co
laborarea cu ceilalți factori, 
consilii de conducere ale C.A.P., 
comitetele oamenilor muncii, 
conducerile administrative din 

intreprinderi, directorii de școli. 
Ar trebui adăugat, in privința 
școlilor din județ, că ele oferă 
prin intermediul atelierelor a- 
menajate, unele, ca cele din Să- 
rulești și Șaringa, prin autodo- 
tare, condițiile potrivite pregă
tirii tehnico-productive a elevi
lor, al viitoarei lor orientări 
profesionale, spre una din mese
riile necesare satului. Dar și 
aici este cazul să precizăm că 
se resimt consecințele unui stil 
inadecvat de muncă adoptat de 
unele organizații U.T.C. ale ca
drelor didactice, ale elevilor, ale 
întreprinderilor care le patro
nează. Cu rare excepții acestea 
nu întrețin legături, nu se cu
nosc, nu desfășoară acțiuni 
practice comune, utile tuturor și 
cu efecte educative de durată 
iar modul cum sînt create pe 
alocuri cercurile pe obiecte ilus
trează neînțelegerea rolului și 
a scopului urmărit prin acest 
gen de activitate.

— Cu ee mijloace credeți că 
ar putea fi înlăturate neajunsu
rile pe care colectivul Ie-a con-

in laboratorul de chimie 
a Liceului „Frații Buzești' 

din Craiova

Foto : O. PLECAN

(Urmare din pag. I)

zată sau condusă fie de partidul 
comunist, fie de U.T.C era con
siderată ilegală. Posibilitatea de 
acțiune era astfel restrînsă. în 
aceste condiții — singura solu
ție pentru a păstra legătura cu 
masele era completarea muncii 
ilegale cu cea semilegală sau 
chiar legală.

— Și care erau modalitățile ?
— Existau mai multe. Dar cea 

mai eficientă s-a dovedit a fi 
crearea unor organizații progre
siste conduse de comuniști, sim- 
patizanti ai partidului, intelec
tuali democrați. Mișcarea an
tifascistă este un exemplu edifi
cator pentru modul în care parti
dul a știut să opună pericolului 
fascist întreaga opinie progresis
tă din țară, făcînd-o solidară cu 
acțiunile de apărare a păcii și 
democrației, alăturind-o din pri
mul moment mișcării antifascis
te internaționale. Un rol impor
tant l-a jucat presa legală de
mocratică, prin care partidul 
cerea fiecărui cetățean al țării, 
întregului tineret să privească 
cu luciditate pericolul fascist, ce 
începuse să se manifeste imediat 
după primul război mondial.

— Vă rugăm, tovarășe profe
sor. să subliniați ce rol avea U- 
niunea Tineretului Comunist în 
cadrul acestor acțiuni.

— Este cunoscut faptul că 
cercurile fasciste, făcînd eforturi 
de a se infiltra în viața social- 
politică a României, acționau cu 
predilecție pentru acapararea ti
neretului. Anumite elemente co
rupte, declasate, dominate de 
spirit aventurist, au aderat cu 
ușurință la fascism. Dar marea 
majoritate a tineretului nu nu
mai că a urât această ideologie» 
ce promova principii opuse idea-•• 
lurilor care animau tînăra gene
rație. dar s-a înrolat în formele 
organizate de luptă antifascistă. 
Este semnificativ faptul că toate 
organizațiile progresiste și demo
cratice, aveau secții pentru tine
ret Mâi mult'-chiar’ au luat fiin
ță organizații •democratice ale ti
neretului. Este meritul Uniunii 
Tineretului Comunist că a reu
șit să atragă în aceste organiza
ții un mare număr de tineri, 
muncitori, țărani, intelectuali, 
studenți, elevi și ucenici.

— N-ați vrea să vă referiți 
mai pe larg Ia activitatea aces
tor organizații ?

— O să încep prin a vă vorbi 
despre o organizație care era în 
aparență inofensivă : „Prietenii 
naturii". Am făcut parte dintre 
cei ce s-au ocupat cu inițierea, 
conducerea și coordonarea aces
tei organizații care, sub firma 
unei activități turistico-sportive, 
urmărea un țel politic. „Priete
nii naturii" erau o adevărată 
sursă de propagare a cuvîntului 
partidului în rîndurile unei largi 
categorii de tineri.

— Au existat și alte organiza
ții asemănătoare ?

— Asemănătoare nu; tendința 
era o cît mai pronunțată diver
sificare a lor. Activau astfel or
ganizații cu caracter sportiv, tu
ristic, cultural, distractiv, care în 

statat in organizațiile U.T.C. 
din comunele județului ?

— Primul pas va trebui făcut 
în sensul consolidării activității 
educative politico-ideologice. In 
perioada următoare comitetul 
județean al U.T.C., secțiile de 
specialitate, membrii comisiilor 
pe domenii de activitate, toate 
organizațiile din satele județu
lui vor trebui să asigure infor
marea operativă a tinerilor cu 
principalele evenimente politice 
ajutîndu-i să înțeleagă sensul și 
conținutul acestora. întilnirile 
cu activiști de partid și de stat, 
ziariști, cadre de diverse spe
cialități trebuie să le ofere tine
rilor prilejul aprofundării legi
lor și legislației socialiste, exem
plele concrete ale prețuirii pe 
care o acordă societatea noas
tră muncii, omeniei, echității, 
cinstei, să-i îndemne la o com

portare civilizată, la o atitudine 
plină de grijă față de bunurile 
proprietate obștească. Activiștii 
secției de propagandă și cultură 
a comitetului județean U.T.C., 
membrii comisiilor politico- 
ideologice de la toate nivelele 
trebuie să se preocupe, la rin- 
dul lor, în mai mare măsură, de 
modul în care este studiată pre
sa de către tineri, să organizeze 
dezbateri cu activul în legătură 
cu importanța pe care o are zia
rul in întărirea vieții de organi
zație. Acesta ar fi de altfel cel 
de-al doilea pas de mare impor
tantă pe drumul eliminării lip
surilor încă existente în activi
tatea cu tinerii din satele jude
țului. Fără să eliminăm, desi
gur, celelalte laturi cărora tre
buie să li se acorde atenția cu
venită, educarea moral-cetățe- 
nească. formarea convingerilor 
științifice, materialist-dialectice 
despre lume și evoluția vieții, 
atragerea tinerilor la formațiile 
artistice ale căminelor cultu
rale. la acțiuni sportive sau tu
ristice. este cert că orice iniția
tivă, de orice fel ar fi ea — 

esență desfășurau muncă politi
că. Unele dintre aceste organiza
ții și-au declarat deschis, cu cu
raj, caracterul democratic. Aș 
aminti Frontul Studențesc De
mocratic — care după 1935 a 
mobilizat deschis masele studen
țești la lupta antifascistă.

— Știm că ați participat la 
mai multe congrese internațio

ÎNTREGUL
TINERET
AL TĂRII

nale antifasciste. Din delegații
le respective făceau parte șl re
prezentanți ai tineretului. Ce 
moment mai emoționant păstrați 
în memorie ?

— în 1933, in sala „Pleyol“ din 
Paris, care găzduia Congresul 
mondial antifascist, erau pre- 
zenți peste 3 000 de luptători 
antifasciști, între care numeroși 
tineri. Sala întreagă s-a ridicat 
in picioare și a izbucnit in ro-

0 „ASPRA MUSTRARE
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crocheria se ascundea în spa
tele unor acte aparent corecte, 
a fost instituită o comisie de 
anchetă. Astfel, s-a dovedit că 
secția Pelinu a S.M.A. Lehliu- 
Gară realizase lucrări in valoa
re de 1 743 000 lei. față de cei 
2 275 000 lei planificați, (deci 
abia 77 la sută !) cu toate că 
la centru secția era considerată 
printre... fruntașe. Limpezin- 
du-se lucrurile, s-a trecut la 
sancțiuni : adunarea generală a 
cooperatorilor din Dor-Mărunt 
l-a eliberat pe Gheorghe Pasă
re din funcția de președinte, 
iar Vasile Filon, principalul vi
novat. a fost „aspru“ sancționat 
cu mustrare si... mutat la cen
tru, în atelierul de reparații al 
stațiunii. Atit. De la sine înțe
les. că litera legii n-a fost apli
cată, considerindu-6e. probabil, 
că și „duhul blîndetii" poate fi 
folosit în comuna Lehliu-Gară 
în relațiile cu escrocii.

Am discutat cu țărani coope
ratori, cu mecanizatori, cu mulți 
dintre cei care îi cunosc pe făp
tași. Ne-a surprins, din capul 

simpozion, seară de întrebări și 
răspunsuri, expoziție, evocare, 
prezentare de carte, proces lite
rar, medalion poetic, concurs, 
spectacol, excursie sau competi
ție sportivă, poate fi compromi
să in condițiile în care ea nu-și 
află locul în cadrul unei vieți de 
organizație caracterizată prin 
continuitate, complexitate, dina
mism. Programarea muncii, 
subordonarea programului pre
ocupărilor și activității unități
lor, cunoașterea exactă a dome
niului de care răspunzi, stimu
larea inițiativei, stabilirea tema
ticii adunărilor generale în 
funcție de împrejurările concre
te și de obiectivele educative 
fundamentale ale organizației, 
respectarea prevederilor statu
tului U. T. C. instaurează un 
climat de responsabilitate, de 
seriozitate, de încredere în 

forțele proprii care asigură 
suportul moral potrivit ori
cărei idei generoase. Defi
ciențele constatate din acest 
punct de vedere in cazul orga
nizațiilor comunale U.T.C. de la 
Balta Albă. Cilibia, Pietroasele, 
Padina. Rușețu. Cislău, Pătîr- 
Iagele și altele fac dovada faptu
lui că promovarea spiritului mi
litant. intransigența față de in
fluențele străine, combativitatea 
in fața manifestărilor negative, 
au fost tratate ca niște simple 
apeluri agitatorice și nu ca un 
îndemn la acțiune, la rezolvarea 
pe teren educativ a situațiilor 
critice. Sarcina trasată de Con
gres, de a dezvolta autonomia 
organizațiilor U.T.C. se realizea
ză în satele județului Buzău 
nesatisfăcător pentru că acolo 
nu s-a înțeles un amănunt esen
țial — autonomia presupune 
tocmai întărirea vieții de orga
nizație, dezvoltarea inițiativei, 
renunțarea la tutelare măruntă, 
creșterea răspunderii organelor 
alese pentru îndeplinirea man
datului și antrenarea tuturor 

pote de aplauze în momentul în 
care, referindu-mă la eroicele 
lupte ale ceferiștilor și petroliș
tilor români, am rostit cuvîntul 
„Grivița“. A fost un moment 
deosebit de emoționant — cu în
vățăminte semnificative pentru 
tineret. Era o dovadă de netă
găduit a înaltei aprecieri și a 
recunoașterii internaționale pe 

care fruntașii mișcării progresis
te din întreaga lume o acordau 
Partidului Comunist Român, e- 
roicei noastre clase muncitoare.

— Tovarășe profesor, ce ne 
puteți spune despre activitatea 
reprezentanților tineretului în 
cadrul organizațiilor progresiste 
conduse sau îndrumate de 
partid ?

— îmi amintesc in acest sens 
o întimplare serflhificativă. Era 

locului, opinia mecanizatorilor de 
la S.M.A. Lehliu : „Vasile Fi
lon e un băiat bun de pus pe 
rană. N-a vrut decit binele sec
ției de care răspundea, binele 
oamenilor lui. Noi nu putem 
să-l condamnăm prea mult. A 
avut doar nenorocul să nu-i 
reușească pină la capăt bunele 
intenții...“ Iată, așadar, ce men
talitate a favorizat escrocheria, 
pe ce anume s-a sprijinit cura
jul lui Filon cind măsluia ac
tele, buzunărind cooperativa a- 
gricolă pe tarlalele căreia „lu
cra“ : o fal6ă camaraderie, com
pletată cu îngăduința celor din 
jur. Mai mult, ne aflăm in fața 
unei regretabile dovezi de ires
ponsabilitate. chiar și acum, cînd' 
infracțiunea a fost dovedită și 
„sancționată“ după cum știm. 
Nu ne mai miră, așadar, de ce 
în adunările organizației U.T.C. 
din stațiune lipsește spiritul cri
tic și autocritic, combativitatea 
fiind lăsată întotdeauna in ante- 
cameră. De altfel, chiar secre
tarul Comitetului U.T.C. pe 
S.M.A., tovarășul Barbu Stan, 
ne mărturisea cu candoare : 
„Cind îl punem pe cineva în dis
cuția colectivului, doar cîțiva, 
din comitet, iau atitudine. Cei- 

uteciștilor la îndeplinirea sarci
nilor de organizație. Lipsurile 
relevate în legătură cu munca 
comitetelor comunale, ale orga
nizațiilor U.T.C. din satele jude
țului Buzău s-au datorat. însă, și 
modului in care a fost îndru
mată activitatea lor de către 
Comitetul județean Buzău al 
U.T.C., de către biroul secreta
riatului și activiștii acestuia. 
Efortul de elaborare a unor so
luții și măsuri ce se impuneau 
în anul trecut n-a fost eșalonat 
corespunzător ca ordine de prio
rități și n-a fost suficient de 
profund îndeosebi în ceea ce 
privește activitatea tineretului 
din I.A.S. și S.M.A. Problemele 
profesionale ale tinerilor de la 
sate au format, ce e drept, 
obiectul unei plenare a Comite
tului județean dar pentru pre
gătirea ei nu au fost luate cele 
mai bune măsuri. Unele defi
ciențe din organizarea muncii 
secțiilor, a aparatului in general, 
dăunează asupra operativității și 
eficienței sprijinului acordat co
mitetelor comunale, organizații
lor U.T.C. de la sate, mai ales 
a celor din localitățile care nu 
sînt reședință de comune. Se 
cere îmbunătățit sistemul de de
plasare a activiștilor pe teren, 
ridicată exigența din partea se
cretariatului, a tuturor secțiilor 
față de munca fiecărui activist. 
Trebuie subliniat că nu s-a stă
ruit suficient in vederea asigu
rării prezenței tuturor membri
lor biroului comitetului județean 
al U.T.C la munca practică de 
înfăptuire a hotărîrilor. Iată de 
ce se poate susține în conclu
zie : condiția hotăritoare a în
deplinirii sarcinilor și răspunde
rilor ce revin Comitetului jude
țean Buzău al U.T.C. în legă
tură cu tineretul sătesc oonstă 
în capacitatea sa viitoare de a 
înțelege mai bine și de a acționa 
mai rapid in direcția întăririi și 
activizării întregii vieți de orga
nizație prin urmărirea exigentă 
a modului în care fiecare ute
cist, din satul aparținător sau 
din acel centru de comună. își 
exercită calitatea de membru și 
participă la viața organizației. 

în septembrie 1934. Se convoca
se o plenară a comitetului an
tifascist. Pină la acea plenară nu 
fuseseră atrase în activitatea 
antifascistă cele mai tinere for
țe antirăzboinice din țară : elevii 
și ucenicii. Pentru plenara res
pectivă partidul a recomandat 
un tinăr care să-i reprezinte pe 
ucenici. Avea numai 16 ani, era 
ucenic cismar și utecist. Cînd i 
s-a dat cuvîntul, a vorbit cu pa
tos și maturitate politică, de pe 
o platformă care nu interesa 
doar ucenicii și elevii utecișt: 
ci întreaga masă a tineretului. 
Impresionat și el de cuvîntul atit 
de matur și convingător al tînă- 
rului vorbitor, Iorgu Iordan, care 
se afla alături de mine, m-a în
trebat : „Cine este acest tinăr“? 
I-am răspuns : „Se numește 
Nicolae Ceaușescu și-i reprezin
tă pe cei mai tineri antifasciști“. 
Doresc să subliniez că prezența 
tinerilor în organizațiile progre
siste conduse și îndrumate de 
partid, nu era o simplă chestiu
ne de reprezentare. Tineretul 
era efectiv un prețios ajutor. Iar 
uteciștii care activau în aceste 
organizații făceau să ajungă in 
masa tinerilor cuvîntul partidu
lui și, totodată, antrenau tineri 
de diferite categorii — munci
tori. țărani, intelectuali, studenți 
și elevi — în activitatea antifas
cistă. Este un titlu de mîndrie 
pentru Uniunea Tineretului Co
munist că alături de toate forțe
le democratice din țară, conduse 
de partid, și-a adus o prețioasă 
contribuție la împlinirea idealu
rilor de dreptate și libertate so
cială. de independență națională 
a poporului român.

lalți tac. Dacă dăm sancțiuni ? 
Da, mai și dăm. In general, 
mustrări“. Adică, așa cum s-a 
întimplat și cu Filon.

în urma anchetei noastre, pe 
teren, sîntem în măsură să afir
măm că, in afară de tovarășii 
de muncă ai lui Filon, care au 
închis ochii la falsurile lui fla
grante, mai există în S.M.A. 
încă un vinovat de cele întim- 
plate : însăși conducerea uni
tății. (Aceasta a scăpat controlul 
în asemenea măsură, îneît nici 
una din secțiile sale n-a reușit 
să-și îndeplinească planul, de
pășiri substanțiale (dar nedorite) 
înregistrîndu-se doar la consu
mul de carburanți, la absențe 
nemotivate, la cheltuieli pe mia 
de lei venituri. In comuna^Leh- 
liu-Gară e ceva obișnuit ca unii 
tractoriști să folosească mași
nile in soopuri personale, ca al
ții să sustragă piese de schimb, 
să vină la lucru în stare de e- 
brietate «au să nu mai vină de
loc, timp în care sînt trecuți 
prezenți în fișele de pontaj, și, 
deci, leafa le merge. Șirul lung 
de exemple din darea de seamă

... privind activitatea de anul trecut 
| este, pur și simplu, revoltător.

Nimeni nu încearcă (deocam- 
I dată !) o acțiune viguroasă, in- 
I transigentă, purificatoare în a- 
Idevărtaui sens al cuvintului.

Chiar și în „cazul Filon“, con
ducerea S.M.A. Lehliu-Gară a 

I găsit că e suficient să recupere
ze sumele încasate ilegal de la 
C.A.P. Pelinu. prin prestarea al<- 

I tor lucrări în contul sumelor 
• respective. „Și cu asta, basta“ 
I și-or fi spus tovarășii, satisfă-

cuți că reprezentanții legii încă 
n-au apărut pe acolo.

I
Să fim bine înțeleși : cel ce 
se încumetă să calce legile so- 
Icietății noastre, trebuie să plă

tească. dar nu prin... recuperări 
de lucrări. A fost săvîrșită o in- 

I fracțiune, au fost păgubiți niște
oameni (căci oameni se află în 
spatele firmei oricărei C.A.P.) 

Iau fost înșelate luni de zile sta
tul, buna credință, așteptările 

I cooperatorilor din Dor-Mărunt.
Așadar, sint necesare reveni'. 
legale, cu atît mai mult cu cît 

I trebuie să se dea o lecție tuturor
celor care, indiferent unde, ar 
mai fi tentați să-1 urmeze în- 

Itr-un fel sau altul pe Vasile Fi
lon. în același timp, se impune 

I luarea de măsuri grabnice in
întregul colectiv al mecanizato
rilor din comuna Lehliu, pe li- 

Inia întăririi responsabilității, a 
educației lor cetățenești, care 
în momentul de față este defici- 

Itară. după cum ne-o dovedesc 
faptele. Posibilități pentru for- 

. tificarea acestui colectiv există. 
I* Dar pentru aceasta e nevoie ,we 

mult mai mult decît o simplă 
mutare disciplinară „la centru“, 

I completată cu o critică verbală,
deseori formală, care trece pe 
lingă urechea vinovaților ca o 

I ușoară adiere de primăvară.
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MODERNITÀ TE 
ȘI SPIRIT CRITIC

A.l. ZÄINESCU

FĂGĂDUINȚA POETULUI

„Modernitatea“ e un concept 
istoric. El se definește, în lumea 
artei ca și în a literaturii și fi
lozofiei, prin raport cu prezența 
fenomenului în contemporanei
tate, sub specia devenirii aces
teia. Un fenomen estetic nou 
este sau nu este azi modern, 
după cum el are șansa de a de
veni firesc în viitor sau nu ; a- 
dică după cum el corespunde u- 
nor nevoi reale ale evoluției do
meniului și nu după data apari
ției sale. Fenomenul de ultimă 
oră nu este, numai pentru moti
vul că e recent, mai modern 
decît cele ce l-au precedat. Con
cepția despre lume și viață ce 
stă la baza fenomenului artistic 
se poate acorda cu concepția cea 
mai înaintată a unui anume mo
ment istoric, și atunci fenomenul 
respectiv e modern, sau o poate 
ignora sau contrazice și atunci 
nu mai merită a se numi mo
dern. Modernitate însemnează 
perspectiva istorică a progresu
lui în cunoașterea și construirea 
lumii externe, în cunoașterea și 
autoconstruirea lăuntrului u- 
man.

Romanul „noului val", de pil
dă, e un tipic fenomen actual 
dar antimodern, ca și literatura 
existențialistă : în ele, concepția 
despre lume care se propagă este 
una a complacerii insului în at
mosfera de marasm a determi
nismului biologic absolut ; echi
valarea conștiinței cu terenul ex
ploziilor imprevizibile, ale im- 
nuisurilor volitive ignorate de 
ins, dar cu atit mai violent bin- 
tuindu-l subsolurile pînă să iasă 
la suprafață în acte catastrofice, 
devine leit-motivul literaturii 
noului val. cum a fost și ai lite
raturii existențialismului din 

toate timpurile, ideea „complexi
tății“ omului nu însem ,?ază, în 
spiritul modern, al concepției 
noastre marxiste, ideea stufoșe- 
niei inextricabile a vieții sale in
terioare. nu înseamnă apologia 
forțelor necunoscute și incog
noscibile ale unui subconștient ce 
intră in acțiune prin declanșarea

unui resort ca diavolii din vîrful 
spiralelor de arc ținuți în cutie, 
sub capac, pînă la apăsarea bu
tonului. Omul stufos ca psihic nu 
e numai omul complex în clari
tatea lui, dar poate fi omul care 
nu s-a clarificat încă. Și un pri
mitiv, care se ignoră, e compli
cat in felul acesta, al stufoșeniei 
fluxurilor posibile ale tumultu
lui său interior. De aceea o lite
ratură a adevăratei bogății in
terioare nu e o literatură a 
complicației de nedescurcat, 
a unor structuri dominate 
de impulsivitate instinctuală, 
căci atunci cel mai prețios 
erou literar ar fi nebunul crimi-

că, să se autoexprime. să-și cla
rifice și conserve pentru sine și 
pentru alții procese și năzuințe 
care au nevoie de imaginea ar
tistică spre a putea fi comuni
cate și înțelese in toată com
plexitatea ior. Comunicarea prin 
artă este comunicare de univer
suri interioare originale, adică 
de imagini ce valorifică, pozitiv 
ori negativ, fenomene ale vieții 
umane în lume, apreciindu-le 
ca favorabile țelurilor omului 
sau dimpotrivă. Arta de azi, 
chiar aceea în care apare dialo
gul omului contemporan cu lu
mea de ieri, de azi și de mîine. 
nu este modernă totuși decît

sau indirect, chiar în imagine, va 
fi mai capabilă să fie fructifica
tă. De asta, din literatura lumii, 
cele mai moderhe personaje 
le-au creat Shakespeare, Cervan
tes și Tolstoi. Ele se numesc 
Prospero și Hamlet, Vidriera și 
Quijote, Andrei Bolkonski și 
Pierre Bezuhov. Dacă veacul 
nostru e mai „modern“ decît 
celelalte, n-aș putea spune. De 
fapt, nu cred. Există unii scri
itori care ar pleda să-l pot numi 
așa. Unul din ei se numește 
Aldous Huxley, cel în care găsim 
mai vie pledoaria pentru un om- 
uman, adică perfect conștient, 
atit de determinismul biologic

ION FRUNZETTI

nai (valorificat, de altfel și el, 
într-o mare măsură, de unele cu
rente ale literaturii zise moder
ne), incestuosul, taratul psihic, 
sub-omul. Dar Caliban poate de
veni un ideal estetic modern, 
cind a existat Prospero 7 Omul 
complex al erei rațiunii, cel 
carc-și dă seama de stufoșenia 
direcțiilor posibile de curgere a 
elanului său vital, lăuntric, chiar 
dacă nu le poate aduce la lumi
nă deopotrivă pe toate, în ace
lași act, omul bogat lăuntric nu 
este cel pentru care totul este 
rațiune în fiecare clipă a vieții, 
desigur, căci omul e departe de 
a fi numai rațiune și mobilurile 
lăuntrice ale faptei, visului ori 
gindului nu-s toate conștiente. 
Dacă ar fi așa, dacă el s-ar cu
noaște total și s-ar domina ra
țional pe de-a-ntregul, literatura 
și arta n-ar fi nici necesare, nici 
utile, nici dezirabile, căci n-ar 
mai avea rost în economia vieții 
noastre spirituale. Operele de 
artă există pentru că prin ele 
insul încearcă să se autocunoas-

RADU PETRESCU

a valorilor
Orice artist a fost modern la 

timpul său, nimeni nu poate 
scrie decit cu cerneală vremii 
sale Cu cit însă opera e mai 
adincă, mai substanțială, cu atit 
ea tinde să-și însumeze expe
riența tuturor timpurilor. Așa se 
face că într-un roman apărut în 
zilele noastre comentatorii in- 
tîlnesc pe Longos, pe Sainte- 
Pierre, Macedonsky și Joyce. 
Sonda trimisă pînă la adîncul 
unde se produc transparențele 
traversează toate straturile geo
logice ale aspirațiilor omenești 
exprimate in artă, adică le reac
tualizează. pune în lumină, la 
lumina propriei sale viziuni, 
opere pe care timpul le-a scos 
din atenția cititorilor, le moder
nizează. Cînd Baudelaire a scris 
Duellum, Torquato Tasso, un 
clasic, a redevenit modern prin 
episodul luptei dintre Tancredi 
și Clorinda din al său Da 
Gerusalesume liberata, în care 
avem a face cu aceeași viziune 
lucidă și intens dramatică a 
dragostei, viziune căreia poate 
cel dintîi i-a dat expresie și mai 
vechiul Lucrețiu. Operele cu 
adevărat vrednice de acest 
nume sînt vii. omnivalente. con
temporane. totdeauna cu toate 
timpurile. Ele trebuie însă che
mate din timpul lor (căci prin 
unele laturi aparțin timpului lor 
irepetabil. care le-a creat) și 
dacă e să teslăm modernitatea 
operei unui contemporan al 
nostru, testul ar consta in verifi
carea puterii ei de a chema ope
rele de artă din trecut, de a le

A realiza 
o sinteză 

umaniste
aduce să hrănească și de a com
pleta viziunea noastră actuală 
despre om și despre universul 
care-1 cuprinde. In felul acesta 
opera contemporană vie, moder
nă, este nu un depozit de praf, 
ci un model după care conștiința 
noastră recitește și operele tre
cutului, puțind deveni la rîndu-i 
clasică. Așa se explică aerul 
arhaic al sculpturilor lui 
Brâncuși, artist care, prin chiar 
faptul modernității lui antice, 
este mult mai „vechi“ decit Fi- 
dias, Michelangelo, Rodin. In 
relația dialectică pe care am în
cercat să o schițez, se poate 
vorbi despre o modernizare a 
clasicilor și o clasicizare a mo
dernilor, fenomen care e viața 
însăși a spiritului. Testul pro
pus mai sus îl practică, de fapt, 
toți ciți frecventează arta din- 
tr-un interes real, sincer. In 
orice caz e altceva decît a apli
ca operelor șablonul unei ima
gini apriorice despre ce este sau 
nu este modern. Rezultatul unui 
atare demers, care trădează o 
concepție tehnicistă nelalocul ei, 
este că unii cititori fără destulă 
experiență sînt tentați să vadă 
noutatea acolo unde nu e vorba 
decît de un rece fabricat lipsit 
de substanță umană și deci de 
facultatea de a depune o mărtu
rie despre timpul nostru. Dacă 
există o evoluție reală a artei, 
aceasta se săvîrșește în sensul 
îmbogățirii imaginii noastre des
pre om și în nici un caz în sen
sul sărăcirii ei.

Aspirația spre un ideal 
de umanitate de tip nou

dacă acest dialog se rezolvă în 
sensul valorificării lumii din 
perspectiva evoluției și a omu
lui, evoluția îndrumată spre 
progres, și la noi, întemeiată pe 
concepția partidului nostru des
pre construcția morală a omu
lui. Pentru a evita confuziile — 
destul de frecvente — să defi
nim ce înțelegem prin perspec
tiva progresului : consider pro
gres smulgerea omului din reg
nul naturii, a biosferei, și trep
tata lui integrare in sfera cul
turii (care nu însemnează ne
garea biologiei, ci raționalizarea 
funcțiilor umane, pe cît posibil 
în sensul axării lor pe un țel de 
perfectibilitate etică, de altruism 
și eficiență socială). Cu cît mo
delele propuse de imaginile ar
tistice omului de azi vor fi mai 
adevărate, mai sincer redate, mai 
puțin convenționale, cu atit tipul 
etic pentru care pledăm va fi 
mai real, forjat conform unei 
bune cunoașteri a realității isto
rice a zilelor noastre, cu atit 
pilda morală implicată, direct

la care-1 obligă ereditatea, cît și 
de programarea mentală la care 
duce educația prin mediul social 
și ideile timpului, și prin aceasta 
mai liber decît oricare alt tip de 
om să aleagă, să-și exercite 
dreptul de opțiune etică : o lume 
cu centrul în „eu“, furnizor de 
substanță pentru instinctele de 
dominație, de perpetuare și de 
autoconservare a individului, 
constituit în țel suprem al exis
tenței și în legea ei 7 Sau o lume 
avîndu-și legile ei, cu un centru 
decis de inteligența imanentă a 
istoriei și dind acestor inși locul 
pe care se străduiesc să-1 meri
te, datorită eficientei lor inter
venții în lume. în ordinea exis
tenței, care e departe de a fi in 
prezent cea mai desăvîrșiță și 
spre perfecționarea revoluționa
ră a căreia năzuiește cu toată 
ființa sa omul, din toate timpu
rile 7 După cît de critic se ma
nifestă spiritul nostru față de 
problemele axiologiei și antro
pologiei filozofice moderne, pu
tem deduce cît de contemporani

sîntem. Căci mulți, în aceleași 
spații cu noi, viețuiesc in tim
puri de mult revolute. Occiden
tul, în mare parte. își nutrește 
cetățenii cu visul passeist al fe
ricitei „belle epoque“, raiul bur
ghez dintre 1871 și 1941, pe care 
l-ar dori reînviat. Dar in alte 
părți ale lumii decît acelea in 
care a dispărut exploatarea se 
mai hrănesc visurile compensa
toare ale insului, frustat prin 
alienare, din mitul întoarcerii la 
natură : idealurile „hippy“, ale 
vîrstei de aur a umanității dina
intea civilizației, conviețuiesc 
acolo cu mitul sălbătăciei puter
nice și nesofisticate, cu idealul 
barbarului beat de hormoni și 
libertate. Cum am putea spune 
că sînt idealuri „moderne“, ace
lea care ar reintroduce omul în 
biosferă, fără nici un corectiv 7 
Societățile umane s-au învredni
cit de cultură atunci cind au 
limitat natura, prevenindu-i și 
programîndu-i, in om. manifes
tările fără s-o nege, ci doar în
locuind criteriile naturale de se
lecție prin altele, artificiale : 
meritul personal în locul forței, 
sîngelui ori averii. E un act 
..modern“ să ne întoarcem la se
lecția naturală ? Toată literatura 
și arta secolului XX se bifurcă 
între aceste două tendințe : spre 
selecție naturală, una, și spre 
selecție artificială, prin valori, 
alta. Ce alegem, nu mai este 
chestie de „gust“, ci de afirmare 
a voinței de a fi oameni, deci a- 
nimale evoluate spre raționalita
te, ori a refuzului rațiunii și 
idolatrizării instinctului — fetiș 
rațional el însuși. Spiritul critic, 
concepția despre lume și viață, 
are aici cuvîntul hotăritor : arta 
nobilă, ori arta trivială 7 Senza
ționalul violenței animalice, pro
ducător de vibrații simpatetice 
la nivelul instinctelor deslănțui- 
te ori un ideal de cultură și de 
etică 7 Cultura și literatura noas
tră socialistă au ales acest din 
urmă ideal.

Pe muntele care încă se mai naște, poetul 
Cu un trandafir în mînă ; de spini
Ii sînt degetele, arse, și de întrebări gura — 
Cutremurată ca o vedere de rădăcini

Dar dacă tot este el sortit nașterii muntelui 
Și dacă tot a ajuns acolo mai devreme

Ca-n acele de fosfor pe-un cadran 
Solar, rugul frumos numit iubire ;
Timpul văzut, precum la capăt de ochean, 
Marea de noi dindu-ne știre

Si dindu-ne pentru catarge dor, 
Pentru cuvînt și munți dîndu-ne seamă. 
Pentru arapii si vis de sine stătător
Și pentru riurile care-n lopeți ne cheamă

SĂ NE
C-A

țERBAH CRUNCĂ Conținutul de idei
1 " ............. ■............ ■ - ■

este criteriul modernității
Nicăieri schimbările nu sint 

atit de palpabile și totuși atit de 
rapide ca in cinematografie. 
Modele și curentele, genurile 
preferate se succed cu repezi
ciune — o școală de film trăiește 
5—10 ani în cel mai bun caz 
Totul este încă alunecos, totul 
se modifică ca pe o planetă nouă 
încă în formare. Se caută mai 
mult ca oriunde, descoperin- 
du-se uneori ceea ce fusese ui
tat. Clasicul și modernul se 
amestecă in filme și rezultatul 
pare complet nou și aparte.

Ceva însă rămîne, ceva se 
cîștigă. Filmul urmează un 
drum din care deocamdată esen
țialul este apropierea de om. El 
a dobîndit, încet dar sigur, pro
priile mijloace de investigație ; 
apoi, film cu film, operă cu 
operă aceste mijloace s-au rafi
nat. Antonioni caută să redea 
starea personajului prin culoare 
(„Deșertul roșu“), Alain Resnais 
prin lungi și line mișcări de apa
rat („Anul trecut la Marien- 
bad“>. Fellini juxtapune vîrstele 
personajului pentru a-i afla 
chipul de azi („8V->“).

Și totuși, desenîndu-și desti
nul, fiecare mare creator are 
parcă o reținere în a folosi ulti
ma descoperire tehnică. Multe 
invenții (unele brevetate) rămîn 
în faza de experiment. Cîțiva, 
dornici de senzație, încearcă a- 
ceste modalități, pentru a le uita 
ei înșiși, atunci cînd moda a 
trecut. Peste un an, sau cinci, 
sau zece, un mare regizor — 
căutînd să exprime perfect ceea

ce simte și cunoaște perfect — 
va redescoperi ceea ce fusese 
folosit și abia acum acel proce
deu tehnic va intra în artă, 
o dată cu filmul de excepție in 
care a fost nu un simplu expe
riment, ci mijlocul necesar de 
investigare.

Dincolo de șocul pe care îl 
produce un limbaj modern, me
reu și mereu altfel, există o do
rință de întinerire veșnică în 
această cea mai tînără artă. 
Decadrajul, lumina naturală cu 
jocul ei de contururi și strălu
ciri, modul de a povesti cu o 
dramaturgie discontinuă sint 
preluate ușor, de la sine, deve
nind atributele obișnuite ale 
filmului, firești pentru o anu
mită evoluție. Dar modul cum 
ele sînt folosite trebuie îmbibat 
de personalitatea cineastului 
care dorește să se exprime, 
modelat de lumea lui și de ideile 
epocii lui cărora caută să le dea 
un chip.

Tată cît de diferite stilistic sint 
filmele lui Wajda și, totuși, cit 
de ușor poți urmări ceea ce 
caută acest regizor, pas cu pas, 
în arta sa. Artistul e atit de 
aproape de om pentru că îl des
coperă mereu. Aparent moderne 
sau aparent clasice filmele îi 
aparțin prin ce spun și prin ce 
transmit și nu numai prin colo
ratura stilistică.

Preluarea unor noi modalități, 
dorința de modern trebuie ast
fel subordonată lumii pe care 
o cunoști, concepției politice 
care guvernează această lume.

acelor lucruri pe care vrei să le 
exprimi din realitatea ta. Perso
najele filmelor trebuie să se în- 
tîlnească cu personajele zilelor 
tale, omul din sală trebuie să 
„simtă“ omul de pe ecran.

Cei care au știut sigur ce vor 
să spună au știut totdeauna și 
cum să spună, cum să transmită 
gindurile și frămîntările lor. Fil
me ca „Pădurea spînzuraților“, 
„Diminețile unui băiat cuminte", 
„Meandre“, „Duminică la ora 
șase“. „Procesul alb“, „Puterea 
și adevărul“ și altele stau măr
turie că reușitele filmului ro
mânesc nu pornesc dintr-o 
modă sau un curent efemer ci 
dintr-o cercetare în adîncime, 
din situarea celor mai buni re
gizori pe o fermă poziție artisti
că. ideologică.

Azi și acum, a fi modern tre
buie să însemne pentru noi, pen
tru cinematografia românească 
— a fi adevărat, a fi în spiritul 
idealului socialist, al omului și 
al societății. Și pentru aceasta îți 
trebuie curaj și răbdare, îți tre
buie cele mai fine antene cu 
care să fii mereu în contact cu 
realitatea aceasta în mișcare, un 
ochi veșnic deschis spre ziua de 
mîine.

A fi modern înseamnă, sigur, 
și a fi profesional în tot ce faci, 
a te pregăti mereu și mereu 
pentru a-ți face auzită din ce în 
ce mai distinct vocea personală.

Anchetă realizată de 
MARIUS STOICESCV

PRO ȘI CONTRA

I
 Nimic aproape din maniera 
în care e reprezentată acum 
„Măria Sa Păcală“ pe scena tea- 

I trului din Bacău nu poate să 
I justifice în mod convingător re
luarea unui spectacol abandonat 

Icu cîțiva ani în urmă. Textul, 
in primul rînd. asemeni unor 
hățuri vechi croite și strunite 

Icu evidentă mediocritate diri
jează (cu cîteva excepții), trupa 
Spre eșec. „Dramatizarea“ lui 
Mureș Covătaru este încropită 

Icu puțin discernămînt, fără o 
raportare strict judicioasă la 
viața realității folclorice pe 

Icare se bazează : snoavele ce 
ilustrează isprăvile inteligen
tului Păcală. în acest corpus de 
intimplări trebuie operată o ale- 

Igere, o fixare a unui nivel va
loric. Din acest punct de vedere 
selecția nu e decît deficitară.

I
 „Textul — zice regizorul Nic. 
Moldovanu — m-a trimis la un 
spectacol apropiat de comedia 

Ideii’ arte". Oul lui Columb e 
prin urmare, așezat pe verticală 
după principii valabile pentru 

I scena românească în secolul
trecut. Se consumă foarte multă 
plastilină, cred că aproape un 
kilogram pe seară. Nasuri cît 

I pumnul, turtite sau încovoiate ca
săbiile turcești, vor să pledeze 
pentru existența unui raport di- 

Irect proporțional între prostia 
omenească și lungimea nasului. 
Perna e și ea luată-n seamă 
pentru crearea unor personaje 

Ipîntecoase. Lumea prostiei ome
nești prin care Păcală se pe
rindă este văzută mult sub li- 

I mita inferioară a prosti'1 și

prin ce fel de lentilă nici nu 
ne putem închipui căci aproape 
fiecare personaj care o repre
zintă se comportă ca un bîlbîit, 
ca un rahitic sau ca un bolnav 
de parkinson. (Preuteasa, fiica 
și fiul preotului cu părul roșu, 
țăranii din satul lui Păcală etc). 
Apare și un mire cu alură 
hippy, cu mintea incredibil de 
încîlcită și cu un curaj prostesc, 

Măria Sa
Păcală 

detronat
stimulat peste măsură de beție. 
Nici dracii (din scena Păcală la 
moara dracilor) nu scapă de 0- 
bligația de a dialoga pe pas de 
step. Se creează, într-un cuvînt, 
o lume în care păcăleala, 
pe lingă faptul că devenind 
arhiposibilă iși pierde dreptul 
de a se mai numi virtute, a- 
pare deseori chiar reproba
bilă ca procedeu, căci ni
meni n-a lovit, in numele 
înțelepciunii, in oamenii deja lo
viți de soartă. Acestei „lumi“ 
îi cîntă și o redutabilă bandă de 
alămuri (fanfară) ca în urmă 
cu vreo patruzeci de ani la bîl- 
ciurile de la Scăriga. Pentru a 
întregi, se pare, o astfel de con
cepție. doi cetățeni stau două 
ceasuri pe o bancă, reprezen-

tînd publicul, uimiți și ei pînă I 
la somn de ceea ce prezintă | 
scena instalată pe răscrucea a 
două ulițe din satul lor. |

Și pentru că totul e conceput I 
așa, de ce n-ar fi admise și • 
vulgaritățile ? Mirele (din scena . 
Păcală și nuntașii) nu se sfiește I 
să se adreseze consoartei sale a- I 
flată sub veșmintul purității cu 
cuvintele : „Fă, Măricicâ, fă, I 
hai cole sub scenă că nu ni vedi | 
nimini...“

Caricaturizarea dusă pînă la ■ 
extrem are tente puternice de I 
vulgarizare ce anulează de cele I 
mai multe ori obiectul ironiei 
lui Păcală, lăsînd neraportată la I 
nimic, singulară, lumina perso- | 
najului. simbol de omenie și în
țelepciune, de dreptate și adevăr ■ 
creată, e drept, cu un deosebit I 
har actoricesc de Constantin 1 
Cașa. Aceasta nu justifică însă 
acreditarea ideii că un aseme- I 
nea spectacol merge, este desti- I 
nat maselor, poate constitui a- 
portu! prestigioasei instituții de I 
cultură care este Teatrul dra- I 
matic „G. Bacovia" la înviora
rea vieții culturale din județ. ,

Spiritul folclorului, fără în- I 
doială, poate oricînd da naștere I 
la o direcție, în cultură, acesta 
dovedit fiind deja ca mare în- I 
vățător al creației artistice De- | 
pinde însă de discipol și, în a- 
cest sens, reprezentația „Măria ■ 
Sa Păcală“ nu poate fi un ar- I 
gument, de vreme ce lumea ce ■ 
se confruntă cu Păcală este de- 
formată și, prin aceasta. însuși I 
Păcală, din tronul virtuții, de- | 
tronat. ION CHIRIAC

Fapt viu, creația nu are voie 
să scape criteriilor cu care jude
căm acțiunile omenești. Arta tre
buie să răspundă exigențelor fru
mosului dar în egală măsură și 
moralei, cu atît mai mult cu cît 
raporturile noastre nu se stabi
lesc numai cu faptul de creație 
ci și cu creatorul. Fireasca cu
riozitate omenească ne îndeamnă 
să știm și cine este cel care ne-a 
dăruit izvor de satisfacții, ce gîn- 
dește, cum se comportă, deve
nind de cele mai multe ori mo
del și exemplu.

Hulit sau zeificat, actorul a 
avut întotdeauna o poziție limită, 
atitudinile oamenilor față de el 
definindu-se prin radicalism și 
clasificări categorice, poate în 
parte datorită imposibilității de a 
separa în el adevărul de iluzie.

In beția aplauzelor, a nume
roaselor ridicări de cortină, a 
scrisorilor admirative, a capetelor 
întoarse pe stradă e aproape fi
resc ca interpretul să se creadă 
„un ales“ ce-și datorează doar 
sie însuși destinul, uitînd că pu
terea și-a sorbit-o, ca Anteu, din 
cupa poeziei. în adevăr, el este 
un „ales“, dar alesul nostru, al 
tuturor. De numele lui se leagă 
meditațiile lui Hamlet, suferin
țele lui Chatterton, curajul lui 
Egmont, frămîntările Antigonei, 
eroismul Ioanei D’Arc, tribula
țiile Annei Fierling, sau întrebă
rile neliniștite ale tînărului con
temporan

Spaniolii renascentiști mergeau 
atît de departe cu suprapunerile 
îneît îi ovaționau pe interprețli 
eroilor pozitivi, refuzînd să le

vîndă în prăvălii pînă și mîncare 
celor care apăreau pe scenă în 
hainele viclenilor sau ipocriților.

Exigenți cu puritatea iluziei, le 
cereau actorilor comportamentul 
eroilor, mărinimie, loialitate, ge
nerozitate, curaj, continuîndu-se 
astfel și în viață înalta lecție de 
umanitate de pe scenă.

Responsabilitatea actorului e 
astfel sporită față de alți creatori, 
asociinau-se celei firești și nor
male avute față de artă și cea 
obligatorie față de public.

Dubla funcție socială și crea

Atunci i se poate privi și două mii de ani în ochi, 
Tot așa cum se poate privi partria-n steme

Și se poate pune preț pe cuvintele lui.
Se poate da crezare sorilor care ii trec prin gind, 
Pe muntele care încă se mai naște, poetul
Cu un trandafir în mînă, cîrriînd.

O așezare-aici cum drept s-a fost gîndit 
Și fiecare lucrului său demn se-nclină 
Formînd suavul aer al patriei vorbit 
Și veșnică silaba-i de lumină

Ca-n acele de fosfor, pe-un cadran 
Solar, rugul frumos numit iubire ;
Timpul văzut, precum la capăt de ochean 
Marea de noi dîndu-ne știre.

BUCURĂM
NINS

Să ne bucurăm c-a nins, faptului alb de-a ninge 
Tncredințîndu-i trupul nostru strîmt ca o meninge 
în fara în care suple zăpezile defin
Un sfert din munți și viajă și lumini
Și din cîmpiile în care ciclic am să-mi pierd

Ca o iluminare dulce, cîte-un sfert 
Din anii cu trăite, buciumate pîini 
Precum o trecere de steag din mîini în mîini 
Și din izvoarele în care îmi voi face 
Focul înalt, de pace.

► Mimoze, ca niște genunchi de fecioare,
* Și leandri mai înalți decît sufletul,
* Parfumatele flori ale sudului
> Neiertător de frumoase și fragede
> Blînde ea o împăcare de dragoste.

> în palmieri și măslini umbra soarelui
* Ca o magnolie cuibul privighetorii și cîntecul 
‘ Florii de portocal împerechind scoicile,
► Marea în spinii de aur ai stelelor,
► Ca niște trîmbițe pe cer, chiparoasele.

O, în otita splendoare și gindurile. 
Ochii ca pe o colină-ntrebîndu-se blînd 
De ce nu am luat și o batistă cu mine, 
Călător cu o batistă de pămint peste care 
Cu cîte trei guri vîntul să sufle I...

Precum sîngele voinicului s-ar fi auzit 
Dorul înmugurindu-mi în ochi 
Floarea patrie.

Secvență din spectacolul omagial dedicat semicentenarului W.T.C. 'de artiștii amatori ai clubului 
„Gh. Doja" din Sf. Gheorghe

ca el, cercetîndu-i faptele.
Și actorul se bucură, e firesc, 

de această mută sau zgomotoasă 
admirație. Dar alături de satis
facții trebuie să se aplece și sub 
povara răspunderilor lui, cu atît 
mai mult cu cît este în fond un 
mandatar al poeților, culegînd a- 
plauzele pe care dramaturgii nu 
le mai aud, omagiile meritate de 
eroi și marile lor idealuri.

Teatrul nostru, ale cărui iz
voare sînt adînc înfipte în lupta 
pentru crearea culturii naționale, 
a pus de la început accentul pe

în ajunul revoluției de la 1848. 
Theodor Theodorini a răsturnat 
obstacole neînchipuit de grele 
pentru a ridica prestigiul teatru
lui craiovean. Ii putem aminti pe 
cei care în ultimele decenii ale 
veacului trecut au colindat țara 
în lung și în lat, învățînd publi
cul să iubească teatrul, jucînd 
mai cu seamă piese românești. 
Datorită lui Fany Tardini și so
țului ei, Alexandru Vlădicescu, 
multe lucrări autohtone abia ie
șite de sub pana scriitorilor ca : 
dramele istorice lancu Jianu, Mi-

ETICA TÎNĂRULUI ACTOR
toare a interpretului a devenit 
pasionant obiect de studiu pentru 
sociologi. Succesul lui are im
plicații educative și formative 
multiple. în secolul trecut se sco
teau caii de la trăsura marilor 
actrițe, înhămîndu-se tineri en
tuziaști. în veacul nostru, în spe
cial între cele două războaie mon
diale, cineaștii americani au insti
tuit cultul vedetelor, punînd pe 
primul plan pe interpreți, calcu- 
lind succesul, veniturile, circula
ția unui film în funcție de dis
tribuția făcută.

Spectatorii, mai cu seamă, 
după cum spuneam, cei tineri, se 
uită cu nesaț către scenă sau e- 
cran, sorbind din ochi tot ceea 
ce face actorul preferat, îmbră- 
eindu-se ca el, mergînd, vorbind

ILEANA BERLOGEA 
caracterul cetățenesc al artei in
terpretative, cerînd interpretului 
să fie dascăl și făuritor de minți 
și suflete. Ctitorii teatrului româ
nesc au fost în primul rînd cetă
țeni care n-au precupețit nici o 
clipă eforturile pentru a ridica 
teatrul românesc alături de cel 
european. Costache Caragiali a 
luptat cu greutățile materiale, 
plecînd de la Iași la București, de 
la București la Craiova, jucînd în 
condiții grele, adeseori fără re
petiții, numai pentru a se auzi 
cuvîntul românesc pe scenă. Ni- 
colaie Luchian a înfruntat închi
soarea jucînd împotriva stăpînirii

hul, Vornicul Bucioc sau come
diile lui Vasile Alecsandri Con
cino, Iașii în Carnaval, Piatra din 
casă, Nunta țărănească, Florin și 
Florica, au fost aplaudate în di
ferite părți ale patriei.

Pentru a înmulți exemplele nu 
trebuie să ne adresăm numai tre
cutului. Și prezentul e bogat în 
pilde de etică actoricească, cu 
atît mai mult cu cît teatrul a pă
truns acum în toată țara. Seară 
de seară peste treizeci de lăcașuri 
ale cuvîntului se deschid, lăsînd 
să sune cuvîntul poeților noștri 
sau al marilor dramaturgi ai 
lumii. Și în toată această activi
tate sînt materializate nenumăra
te ceasuri de trudă, multe fră- 
mîntări și poate și mai multă răs
pundere.

Foto: O. PLECAN

Viața unui actor odinioară pre
supunea curajul spectaculos și 
înfruntările dureroase. Astăzi au 
dispărut acele obstacole care fă
ceau din cariera actorului un 
lung calvar chiar dacă nu au dis
părut cu totul, uneori, pitoreștile 
întîmplări cu turnee pline de pe
ripeții. A rămas însă abnegația, 
munca, sacrificiile, mai puțin zgo
motoase dar tot atît de serioase, 
a rămas, ba chiar a sporit, răs
punderea actorului față de el și 
față de public, răspunderea ce
lui pe care tinerii îl aleg adeseori 
drept model, cel de la care tre
buie să învețe, o dată cu ridicarea 
cortinei gînduri frumoase, să în
vețe să-și cunoască țara, realita
tea noastră de astăzi, să-i desco
pere prin mijlocirea lui pe cei ce 
făuresc viața nouă în patria noas
tră. pe cei ce construiesc uzine și 
hidrocentrale și schimbă fața o- 
goarelor și înfățișarea cîmpiilor.

Intr-un articol de acum 16 ani 
din revista „Teatrul“ Tudor Via- 
nu, ocupîndu-se de responsabili
tatea actorului sublinia : „Teatrul 
este o imagine și un simbol al 
societății, un microcosmos social, 
învățăm cu toți ce este societatea 
și ce anume cere ea fiecăruia 
dintre noi, asistînd și medittnd la 
un spectacol". Continuînd, cu
noscutul om de cultură se opreș
te și asupra pildei date de inter
preți, rea atunci cînd actorul 
nu-și înțelege menirea și minu
nat cînd și-o îndeplinește : „In 
turul unui actor însuflețit de o 
conștiință, societatea primește u- 
nul din exemplele de care are 
mai multă nevoie“.



Protestul 
Guvernului Regal 
al Camhodgiei
Un purtător de cuvînt al 

Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei a 
dat publicității o declarație 
in care condamnă planurile 
regimului de la Pnom Penh 
de a organiza un „referen
dum“ cu privire la așa-zisa 
„Constituție“ în vederea le
galizării regimului actual. 
Declarația arată că, actuala 
situație din Cambodgia .rrnu 
permite realizarea unui su
fragiu universal, deoarece 
șapte zecimi din populația 
Cambodgiei trăiește pe cele 
opt zecimi ale teritoriului 
național eliberat de către 
Funk și Guvernul Regal de 
Uniune Națională. Pe de altă 
parte, restul populației care 
se află în zona temporar con
trolată de către actualul re
gim nu are posibilitatea să-și 
exprime voința în mod liber 
datorită legii marțiale și mă
surilor coercitive de tot felul 
impuse de administrația de 
la Pnom Penh.

Declarația subliniază că 
Guvernul Regal de Uniune 
Națională, singurul guvern 
legal și legitim al Cambod
giei, denunță și respinge așa- 
zisa Constituție, injliferent 
de rezultatele „referendumu
lui".

Semnarea unui acord
între România și A.I.E.A

Privind aplicarea garanțiilor în cadrul tratatu 
lui de neproliferare a armelor nucleare

• ESCADRA DE NAVE SO- 
VIETICE, formată din două 
contratorpiloare și un submarin, 
și-a încheiat miercuri vizita ne
oficială făcută în portul iugo
slav Split — anunță agenția 
TASS.

VIENA 8. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : La sediul Agenției Inter
naționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.) de la Viena, a fost 
semnat, miercuri, acordul cu pri
vire la aplicarea garanțiilor în 
cadrul tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare, între guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia și A.I.E.A.

Ambasadorul Dumitru Aninoiu, 
reprezentantul permanent al țării 
noastre la A.I.E.A., a subliniat că 
semnarea acestui acord este o ex
presie a politicii constante și fi
dele a României față de proble
mele dezarmării generale, și în 
primul rînd a celei nucleare. Cu 
toate limitele și imperfecțiunile 
Tratatului de neproliferare a ar
melor nucleare — a spus el —- 
guvernul român consideră că el 
constituie un pas în direcția mă
surilor de limitare și lichidare a 
dezvoltării înarmării atomice, pe 
care o doresc toate popoarele 
lumii. în acest context a înțeles 
România negocierea și încheierea 
acordului de garanții.

La rîndul său, directorul ge
neral al A.I.E.A., Sigvard Eklund 
a spus : „Atunci cînd excelența 
sa domnul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al României, a onorat Agenția cu 
prezența sa la Conferința generală 
din 1970, domnia sa a subliniat 

o

atribuie măsurilor concrete de 
dezarmare nucleară. România a 
participat activ la dezbaterile Co
mitetului de dezarmare de la Ge
neva, unde Tratatul de neproli
ferare a armelor nucleare a fost 
negociat, precum și la lucrările 
Comitetului de garanții care, în 
1970—1971, a stabilit conținutul 
și structura acordului de garanții 
în cadrul Tratatului. Țin să sub
liniez în mod deosebit spiritul de 
cooperare de care a dat dovadă
guvernul dumneavoastră în cursul 
negocierilor“.

In Irlanda de Nord continuă tensiunea, lată. în fotografie, 
baricade pe una din străzile orașului Londonderry

In sprijinul Conferinței

securității europene
Comunicat comun polono-suedez

importanța pe care România

Agenția P.A.P. a dat publici
tății comunicatul privind vizita 
oficială făcută în Polonia, Ia 
invitația Iui Ștefan Olszowski, 
ministrul de externe al R. P. Po
lone. de Krister Wickman. mi
nistrul afacerilor externe al 
Suediei.

Cei doi miniștri de externe — 
se arată in comunicat — au con
statat cu satisfacție dezvoltarea 
pozitivă a relațiilor dintre sta
tele europene și au exprimat 
convingerea că ținerea u- 
nei conferințe general-europene 
pentru securitate și colaborare 
bine pregătite, cu participarea 
tuturor țărilor interesate, in-

R. F. a Germaniei

POZIȚII IN FAVOAREA
RATIFICĂRII TRATATELOR
CU U.R.S.S.

In R. F. a Germaniei 
continuă să fie între
prinse diverse acțiuni în 
sprijinul ratificării neîn
tîrziate de către Bun
destag a tratatelor în
cheiate cu U.R.S.S. 
Polonia.

ȘI POLONIA
pentru realizarea păcii și secu
rității în Europa și necesitatea 
ratificării lor neîntîrziate.

Imaginiie transmise prin 
televiziune, de Ia distanța de 
peste 260 milioane kilometri, 
de stațiile automate sovieti
ce „Marte-2“ și „Marte-3" 
prezintă o mare importanță 
științifică — relatează agen
ția T.A.S.S. Aceste stații 
zboară pe orbite de sateliți 
ai planetei Marte a patra 
lună, perioadă in care au 
avut loc peste 230 de ședințe 
de comunicații cu stațiile, 
obținindu-se un vast mate
rial științific. In acest timp 
a fost efectuată filmarea 
planetei de Ia diferite dis
tanțe, atît apropiate : 1 200— 
1 500 kilometri, cit și mai în
depărtate — 15, 50 și 150 mii 
de kilometri. în ciuda furtu
nii de praf, care a acoperit 
planeta la începutul expe
rienței. imaginile prezintă un 
mare interes și sint supuse 
unui studiu minuțios.

peste
di

t e

clusiv a Statelor Unite și a Ca
nadei. ar contribui la dezvolta
rea colaborării multilaterale în 
Europa. Cei doi miniștri de ex
terne s-au pronunțat în favoa
rea organizării grabnice la 
Helsinki a convorbirilor privind 
pregătirea convocării conferin
ței în viitorul apropiat, sublini
ind. în context, importanța co
laborării bazate pe încredere 
între toate statele. _ indiferent 
de sistemul lor politic, social și 
economic, în scopul întăririi pă
cii și securității în Europa. A- 
ceastă colaborare trebuie să_ se 
bazeze pe principiile respectării 
suveranității naționale, integri
tății teritoriale, renunțării la 
folosirea forței și amenințarea 
cu forța, neamestecului în tre
burile interne ale statelor, re
zolvării pașnice a conflictelor 
— se arată în comunicat.

Raportul lui W. Rogers
Secretarul de stat al S.U.A., 

William Rogers, a prezentat 
marți raportul Departamentului 
de Stat adresat Congresului re
feritor la politica externă a Sta
telor Unite în 1971. Documentul 
completează analiza făcută de 
președintele Richard Nixon în 
raportul său anual către Con
gres. trecînd în revistă mai a- 
mănunțit activitatea diplomatică 
a S.U.A. în cursul anului tre
cut în diverse probleme și in 
relațiile cu diferite țări.

De asemenea, sînt menționate 
acțiunile diplomatice în curs de 
realizare și cele care urmează 
a. fi întreprinse în acest an.

Referindu-se la relațiile cu 
diferite țări, in raport se spune : 
„Relațiile americano-romàne 
s-au dezvoltat în spirit de cor
dialitate de la vizitele președin
telui Nixon la București in 1969

La Düsseldorf, Uniunea persoa
nelor care au avut de suferit de 
pe urma nazismului a organizat 
un miting la care redactorul șef 
acrunct al ziarului „Unsere Zeit“, 
Cunther Henzell, a subliniat im
portanța celor două tratate pen
tru dezvoltarea viitoare a R.F.G., 
pentru normalizarea situației în 
E ’ opa. în încheierea reuniunii, 
a fost adoptată o rezoluție în 
c“re membrii Bundestagului sînt 
chemați să urmeze poziția majo
ritarii populației țării și să vote
ze pentru ratificarea tratatelor, 
în aceeași zi, pe străzile orașului 
a avut Ioc o manifestație iniția
tă de Partidul Comunist și alte 
organizații democratice. Partici- 
panții purtau lozinci care expri
mau necesitatea ratificării trata
telor, a recunoașterii R.D.G., a 
convocării în anul 1972 a Con
ferinței general-europene în pro
blemele securității și colaborării.

La rîndul său, Uniunea vest- 
germană a păcii a dat publici
tății o declarație în care este 
subliniată însemnătatea tratatelor REPUBLICA ARABA EGIPT. — Imagine din portul Alexandria

* Vfir ®

și președintelui Ceaușescu Ia 
Washington în 1970. Dialogul la 
nivel înalt a fost continuat prin- 
tr-un număr de vizite la nivelul 
cabinetului în și din România. 
Obiectivul Statelor Unite de a 
dezvolta neîntrerupt legăturile 
cu România în toate domeniile 
se bazează pe principii împărtă
șite de ambele țări : respectarea 
suveranității naționale, drepturi 
egale, avantaj reciproc și 
neamestec.

în 1971, administrația a între
prins doi pași importanți pentru 
promovarea pe mai departe a 
dezvoltării relațiilor economice 
romàno-americane. La 30 noiem
brie președintele a dispus acor
darea de facilități de către Ban
ca de export-import pentru co
merțul cu România. De aseme
nea, președintele a cerut Con
gresului să adopte legislația care 
să-l autorizeze să negocieze un 
acord comercial cu România, in- 
cluzind acordarea clauzei națiu
nii celei mai favorizate. Comer
țul bilateral, cuprinzînd o gamă 
largă de bunuri, a crescut de la 
8 milioane dolari în 1965 Ia 80 
milioane dolari în 1970 și este 
posibil să fie sporit cu încă 30 
la sută. Balanța comerciala este 
mult in favoarea Statelor Unite.

Schimburile culturale și știin
țifice s-au dezvoltat rapid în 
cadrul acordului pe doi ani e- 
xistent. Numărul vizitatorilor 
români în S.U.A. în cadrul 
schimburilor s-a apropiat de 
200 in 1971, față de 77 in 1968. 
Biblioteca Română din New 
York s-a deschis în decembrie, 
iar Biblioteca S.U.A. din Bucu
rești la începutul anului 1972. 
Cele două guverne au semnat 
în 1971 acorduri privind coo
perarea în domeniile poștei, fo
losirii pașnice a energiei nu
cleare și transporturilor.

La sfirșitul acestei părți 
a raportului, W. Rogers s-a re
ferit la negocierile în curs in
tre România și S.U.A. pentru 
încheierea convenției consulare.

Rezultatele
alegerilor

REPERE AFRICANE
construirea unor 
tutun și morărit. 
construcțiilor ne- 
spor de forță de

TINERETUL LUMII

„Selecția tăcută“

Prefaceri în Zambia
oshi-oa — tunya, nume 
rezonanțe poetice africane, 
seamnăi„fumul care tună“ 
descrie exact efectele imenși
lor nori de apă pulverizată, 
asociați cu zgomotul terifiant 

al revărsărilor cascadei Victoria. De pe o 
insulă situată la poalele cascadei se poate 
contempla un adevărat spectacol de lumină 
și culoare proiectat pe fundalul cheilor 
strimte și abrupte ale munților. Fluviul 
Zambezi străbate un pămint roditor, cu 
parcuri naturale de o deosebită frumusețe 
dintre care cel din Valea Luangwa este 
considerat de specialiști drept cel mai dens 
populat de fauna africană (22 000 elefanți, 
15 000 hipopotami). Capitala, Lusaka, e un 
oraș care se ridică pe un plan rectangular 
de străzi, cu blocuri moderne și bulevarde 
largi. In acest cadru își desfășoară munca 
sa harnică un popor 
potențialul natural și uman de care dispune 
pentru propășirea patriei.

După declarația de Ia stînca Mulungushi 
și schimbările din 1969, in constituție a fost 
inițiat și apoi accelerat procesul de reforme 
economice și sociale. In viața satului zam
bian s-au produs transformări, treeîndu-se 
de la forma de muncă individuală la cea 
cooperatistă. Pe de altă parte, participarea 
statului la exploatarea și comercializarea 
importantelor depozite de cupru a însem
nat deschiderea unei surse de venituri pen
tru Zambia. Conform unui plan de dezvol
tare a industriei extractive la Mufulira, 
Chililabombwe, Chambishi, Luanshya, Ka- 
lengwa și Nchanga, 150 000 de tone cupru 
sint produse pe an și perspectivele sînt 
promițătoare in condițiile în care aproxi
mativ 25 milioane de lire sterline vor fi in
vestite în această 
patru ani. A fost 
la Kafue ; statul 
construirea unei 
leagă Lusaka de

Progresul în diversificarea economiei a 
fost considerabil. Astfel, în regiunea indus
trializată Kafue s-a dat în folosință o 
mare fabrică textilă. O fabrică de ciment 
a fost construită în 1969 la Ndolo, o mare 
uzină de aluminiu, fabrici de cauciuc și 
îngrășăminte agricole au intrat în func
țiune ca obiective însemnate ale primului 
plan de dezvoltare națională. După decla
rația de la Mulungushi, cînd statul a pre
luat majoritatea acțiunilor de Ia 25 de com
panii, Zambia a străbătut rapid drumul

cu 
in

și

hotărit să valorifice

ramură în următorii trei- 
construită o hidrocentrală 
zambian a participat Ia 
șosele de 2 000 km. care 
Dar—Es—Salaam.

li

Ministerul francez al 
Educației Naționale a- 
nunța, în urmă cu cîteva 
săplămîni, suprimarea a 
14 000 de burse universi
tare. Această măsură vi
ne să restrîngă și mai 
mult numărul burselor 
(care a făcut, de altfel, 
în ultimii cinci ani obiec
tul unor amputări).

C
omentînd fenome
nul, observatori a- 
vizați vorbesc în 
presa pariziană de
spre „o selecție tă
cută“. Observația 

este pertinentă și ea are la bază 
date și fapte concludente. Date 
cane evidențiază raportul direct 
țjinre o asemenea politică de 
amputare a burselor și ingreu- 
narea accesului în universități a 
unei categorii. precise de tineri 
— a tinerilor proveniți din fa
milii cu venituri modeste.

„Costul ridicat al studiilor — 
remarcă LE FIGARO — pune 1.

de arhitectură din Lyon (publi
cată în LE FIGARO) că „studen- 
ții-lucrători sînt una din cele 
mai exploatate categorii de sa- 
lariați din Franța de astăzi“. In 
această ordine de idei, după ce 
subliniază că dintre studenții 
siliți să muncească cîte 8—9 ore 
în activități epuizante se recru
tează cei mai mulți așa-numiți 
semi-licențiați, care nu reușesc 
să-și formeze o specializare, pu
blicația POLITIQUE HEBDO 
scrie cu accente de ironie a- 
mairă că „folclorul studentului 
curajos care a devenit medic 
descărcînd noaptea lăzi în Hale 
nu este decît o excepție care 
servește drept alibi tuturor ace
lora după părerea cărora există 
și așa destui studenți (bineînțe
les, în optica lor e vorba de 
studenții proveniți din rîndurile 
păturilor muncitoare — .n.n.) și 
care atunci cînd au prilejul îi 
angajează cu salarii ridicole“.

Două cifre relevate de aceeași 
publicație dezvăluie cu o rară 
pregnanță modul cum acționează 
în perspectivă „selecția tăcută“ : 
80 Ia’ sută din studenții care sînt

• CU 14 000 DE BURSE MAI PUȚIN • COS
TUL RIDICAT AL STUDIILOR • „O AVENTURĂ 
CARE SEAMĂNĂ CU CIRCUITUL LA ZIDUL 

MORTII"

spre consolidarea independentei economice. 
Obiectivele industriale asupra cărora se 
concentrează în prezent eforturile zambie- 
nilor sînt rafinăria de petrol, uzina de au
toturisme care asamblează 5 000 de mașini 
pe an, fabricile de țevi și geamuri. Se pre
vede, de asemenea, construirea unui oraș 
industrial care să cuprindă 100 000 de locui
tori. Prin construirea lui, la 40 de km de 
Lusaka. se va evita răspîndirea diferitelor 
industrii în jurul capitalei.

S-a trecut, de asemenea, la un program 
larg de cuprindere a tuturor regiunilor 
țării în circuitul economic : eforturile vi
zează mecanizarea agriculturii, înzestrarea 
centrelor tradițional rurale cu ateliere meș
teșugărești, de reparații, unități de conser
vare a fructelor și peștelui, brutării. Inte-

res se manifestă pentru 
noi fabrici de cherestea. 
Dezvoltarea industriilor și 
cesită pe zi ce trece un . 
muncă și de aceea autoritățile încurajează 
participarea mai activă a populației rurale 
(70 Ia sută din numărul locuitorilor) la 
viața industrială.

In ultimii ani au fost alocate fonduri spe
ciale destinate asistenței medicale și învă- 
țămintului. Curentul înnoirilor a adus cu 
sine și crearea unui număr fără precedent 
de școli primare și secundare. In prezent, 
un număr din ce în ce mai mare de stu- 
denți urmează cursurile Universității din 
Lusaka (înființată in 1965), la facultățile de 
științe naturale, umanistice, medicină, poli
tehnică, pedagogie, agronomie și drept. Stu
denții zambieni sînt cazați în căminele mo
derne construite în ultimii ani. Statul alocă, 
de altfel, aproape 18 la sută din bugetul 
național, pentru invățămint.

Poporul și tineretul român urmăresc cu 
simpatie activitatea constructivă a poporu
lui zambian angajat Pe drumul dezvoltării 
economice și sociale independente a patriei 
sale.

preliminare
din S.U.A.

Tendințele protecționiste 
au atins în Statele Unite cel 
mai înalt nivel din anul 1929 
— în ajunul marii crize eco
nomice — a declarat liderul 
majorității democrate din Ca
mera Reprezentanților a 
S.U.A., Hale Boggs, la o în- 
tilnire a reprezentanților 
cercurilor de afaceri ameri
cane și japoneze, care se des
fășoară la New Orleans. A- 
vertizind asupra implicațiilor 
negative ale acestor tendințe 
pentru dezvoltarea normală a 
comerțului internațional, 
Boggs a pledat în favoarea 
extinderii relațiilor comercia
le ale S.U.A.

.

Referendum privind 
aderarea Danemarcei 
la C.E.E.

1

• PRIMUL MINISTRU JENS 
OTTO KRAG a anuțat că refe
rendumul național privind ade
rarea Danemarcei la Piața co
mună lărgită va avea loc la 2 
octombrie a.c. EI a precizat că 
data de 2 octombrie a fost stabi
lită în urma consultărilor din
tre guvernul său minoritar și 
membri ai grupului parlamentar 
social-democrat. Rezultatul re
ferendumului este obligatoriu 
în ceea ce privește aderarea : 
Danemarca nu va intra in Piața 
comună dacă majoritatea par- 
ticipanților la referendum se 
vor declara împotriva acestei 
intrări.

DOINA TOPOR

Bulevardul principal din Lusaka

Alegătorii din New Hampshire 
au fost chemați în fața urnelor 
în cadrul primelor alegeri pre
liminare, considerate a fi o „re
petiție generală“ a alegerilor 
prezidențiale și pentru Congresul 
din noiembrie a.c.

Pe lista republicanilor, pre
ședintele Richard Nixon a obți
nut 69 la sută din voturile parti
zanilor acestui partid, Paul 
McCloskey — 20 la sută și John 
Ashbrdok — 10 la sută. Pe lista 
democraților, cele mai multe vo
turi au fost obținute de Edmund 
Muskie — 48 la sută, urmat de 
George McGovern1 — cu 37 la 
sută. Candidații democrați cu 
vederi conservatoare, Hartke, 
Yorty și Mills au obținut sub 5 
la sută. Electorii statului New 
Hampshire pentru Convenția 
Partidului democrat, care urmea
ză să aibă loc în iulie a.c., și-au 
împărțit voturile între Muskie 
(11 delegați) și McGovern (9 
delegați). Locurile delegaților 
republicani au fost repartizate 
partizanilor lui Richard Nixon. 
Alegerile constituie nu o com
petiție între .cele două partide, 
ci o cursă pentru voturi între 
candidații fiecărui partid în 
parte. Rezultatele finale ale pre- 
liminarelor din New Hampshire 
— primele din cele 22 de preli
minare care vor avea loc pînă la 
27 iunie a.c. — au confirmat, în 
general, pronosticurile avansate 
de diverse cotidiene, în urma 
sondajelor întreprinse, în ultime
le luni, în rîndurile alegătorilor.

Presa americană subliniază e- 
șecul total în alegeri al candi- 
daților democrați cu vederi con
servatoare și victoria reprezen
tanților grupărilor moderate și 
liberale — Muskie și respectiv, 
Mo Govern. Ambii candidați au 
subliniat, printre altele. în tim
pul campaniei lor din New 
Hampshire, necesitatea încetării 
bombardamentelor americane în 
Indochina și a retragerii tuturor 
trupelor S.U.A. din această zo
nă.

probleme extrem de complicate 
tinerilor. Chiar cei care obțin 
bursa maximă — și ei repre
zintă numai circa 20 la sută din 
totalul bursierilor — trebuie să 
facă echilibristică pentru a o 
scoate cumva la capăt. Dar cei 
care obțin așa-numitele burse 
inferioare ? Dar cei care își văd 
refuzată bursa deși nu au nici 
un mijloc de întreținere nor
mală ?“. Datele centralizate ale 
Biroului Universitar de statis
tică dau răspunsul : se apreciază 
că, intr-un moment sau altul al 
studiilor lor universitare, 80 la 
sută din studenți sînt nevoiți să 
muncească pentru a se între
ține. Din rîndurile bursierilor, 
remarcă aceleași statistici, „mai 
mult de jumătate muncesc cu 
jumătate de normă, cu riscul de 
a nu putea face față examene
lor, de a pierde anul și de a 
pierde totodată bursa din pri
cina extenuării“. Cît despre cei 
cu mijloace modeste și lipsiți de 
bursă, ei caută, în majoritate 
absolută, o slujbă cu normă în
treagă, aventurindu-se, cum 
notează LE FIGARO „într-o 
aventură care seamănă foarte 
bine cu circuitul la Zidul Mor- 
ții și la capătul căreia, cel mai 
frecvent, se 
rea studiilor 

■ Bineînțeles, 
cesităților și 
care precisă, 
după o slujbă sînt nevoiți 
accepte orice și cu o remunerare 
derizorie. Ceea ce, evident, în
dreptățește pe cei direct vizați, 
să afirme—așa cum se remarcă 
într-o scrisoare semnată de un 
grup de studenți de la Facultatea

găsește abandona- 
universitare“.
sub presiunea ne
lipsiți de o califi- 
studenții în goană 

să

salariați cu normă întreagă nu-și 
termină niciodată studiile ; ci
fra este de 49 la sută pentru a- 
cei care lucrează o jumătate de 
normă.

Comentînd ultima suprimare 
a 14 000 de burse, publicația ci
tată remarcă faptul că hcu su
ma economisită nu se poate 
cumpăra un singur avion. Mira- 
ge-3“ apreciind totodată că, în 
concepția celor ce au operat am
putarea, reducerea este, în mod 
practic, un mijloc de a reduce 
în cele din urmă cu cîteva mii 
numărul studenților proveniți 
din păturile care nu se înca
drează în „elita“ banului. „Ră- 
mîne un fapt — constată publi
cația — că obiectivul urmărit 
este atins : numărul acelora 
care renunță la facultate în 
cursul anilor doi și trei este 
mare iar inegalitatea șanselor 
este pe deplin asigurată“.

Cum se asigură „inegalitatea 
șanselor“ se poate vedea din 
datele statistice care atestă că 
în anul universitar 1970—1971 
numărul studenților provenind 
din familii de muncitori a scă
zut Ia jumătate în comparație 
cu anul universitar 1960—1961
— el reprezenitînd un procent de 
4 la sută din totalul studenților. 
„Selecția tăcută" operează infai
libil. A „comprima“ bursele, a-1 
presa pe tînărul de condiție so
cială modestă sub povara unor 
cheltuieli de studiu mereu mai 
ridicate, a-1 sili să muncească
— este un mecanism de selecție 
ce se vrea tăcut. în realitate, o 
selecție lesne sesizabilă cu o 
foarte vizibilă amprentă socială.

• IN SALA CLUBULUI U- 
NIVERSITAȚII din boston, 
statul Massachusetts, a avut loc 
vernisajul expoziției de pictură 
și grafică românească contem
porană, organizată sub auspi
ciile Ambasadei României din 
Washington și ale rectoratului 
Universității.

28 de ani în junglă...
• DUPĂ DESCOPERIREA în 

junglele din Insula Guam, la 28 
de ani de la încheierea celui 
de-al doilea război mondial, a 
unui fost sergent în armata im
perială japoneză. Shoichi Yokoi, 
oficialitățile de la Tokio au ho- 
tărît efectuarea de cercetări ir, 
partea de nord a insulei. Se pare 
că și alți foști militari niponi 
se mai află, incă. în hățișurile 
junglei, trăind într-o stare ve
cină cu sălbăticia.

• TEHNICIENII DE LA „LA
BORATORUL DE PROPULSIE 
REACTIVA“ al Institutului de 
tehnologie din California — 
S.U.A., au realizat, marți, cu 
succes o corectare a traiectoriei 
sondei „Pionieer-10“ lansată spre 
Planeta Jupiter. „Pioneer-10“ a 
fost lansat, joia trecută, de la 
Cap Kennedy, și nu va ajunge 
în apropiere de Jupiter decit 
după 21 de luni.

EM. RUCÄR

Parlamentul italian, dizol
vat de președintele Giovanni 
Leone la 28 februarie a.c., a 
fost convocat marți în sesiune 
extraordinară pentru a dezbate 
bugetul, care trebuie să fie a- 
probat, conform Constituției« 
cel mai tîrziu pină la 31 martie. 
Astfel este aplicată, pentru 
prima dată din anul 1924, clau
za constituțională ce prevede 
posibilitatea convocării Parla
mentului dacă a fost dizolvat 
înainte de expirarea legislatu
rii, pentru rezolvarea unor pro
bleme urgente.

La Marsilia s-a încheiat, 
recent, o interesantă expe
riență menită să înregistreze 
capacitatea de muncă a omu
lui în mediul subacvatic de 
mare adîncime. Doi plonjori 
francezi au petrecut 14 zile 
într-un simulator special, care 
reda, progresiv, condițiile de 
presiune corespunzătoare unor 
adîncimi de pînă la 500 de 
metri. La încheierea experien
ței, cei doi au declarat că se 
simt excelent și că, deși la 
început au manifestat o u- 
șoară somnolență și un tre
mur muscular, precum și o 
respirație mai dificilă, aceasta 
nu i-a împiedicat să între
prindă activități care reclamă 
o anumită precizie.

Pînă în prezent se conside
ra că datorită presiunii foarte 
mari, omul nu poate lucra la 
asemenea adîncimi.

ORIENTUL APROPIAT
• PREȘEDINTELE SADAT LA DJEDDAH • DE 

CLARAȚIA SECRETARULUI GENERAL 
AL O.U.A.

Președintele Republicii A- 
rabe Egipt, Anwar Sadat, a 
sosit miercuri la Djeddah în- 
tr-o vizită oficială, informea
ză agenția MEN. Pe aeropor
tul din capitala Arabiei Sau
dite, președintele egiptean a 
fost întîmpinat de regele Fei- 
sal.

în aceeași zi, precizează a- 
genția egipteană, au început 
convorbirile între președintele 
Sadat și regele Feisal, la care 
au luat parte și membrii celor 
două delegații.

Consiliul ministerial al Organi
zației Unității Africane (O.U.A.), 
întrunit la Kampala, a decis să 
sporească sprijinul acordat miș
cărilor de eliberare din sudul A-
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a 
se 
Și

fricii, a declarat într-o conferință 
de presă secretarul general al 
O.U.A., Diallo Telli. „Africa, 
spus el, este hotărîtă să nu 
tîrguiască asupra libertății 
demnității sale“.

Referindu-se, pe de altă parte, 
la criza din Orientul Apropiat, 
Diallo Telli a declarat că O.U.A. 
este în măsură să contribuie la 
elaborarea unei soluții, în care 
scop a fost creată o comisie con
stituită din 10 șefi de stat. Mem
brii unuia din subcomitetele a- 
cestei comisii, a adăugat Diallo 
Telli, au vizitat deja Egiptul și 
Israelul pentru a remite reco
mandările comisiei, care au fost, 
de asemenea, prezentate și secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.


