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Toate forțele pentru
In duo de 1 Iunie a avut lac, wb pre

ședinția tovarășului Nicoloe Ceausescu, 
ședința Biroului Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. 
La ședința Biroului Permanent au parti
cipat și membrii birourilor celor 15 sec
țiuni de specialitate ale Consiliului,

Biroul Permanent a e-amna1 principali 
Indicatori ai dezvoltării econom ico-socia le 
a României pe anii 1974-1*73. In cadrul

lucrărilor s-a apreciat că aceștia corespund 
orientărilor și sarcinilor stabilite de Con
ferința Națională a Partidului Comunist 
Român din iulie 1972 cu privire la realiza
rea inainte de termen a planului cincinal 
1971-1975, creșterea continuâ a eficienței 
activității economice, dezvoltarea colabo
rării și cooperării internaționale, Totodată, 
Biroul Permanent a dat indicații pentru 
imbunâtățirea in continuare a indicatorilor 
de plan.

Proiectul planului de dezvoltare econo- 
mico-socială a României pe anii 1974
1975, care urmează să fie îmbunătățit pe 
baza concluziilor rezultate din dezbaterile 
Biroului Permanent, va fi inaintat spre 
examinare Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și Plenarei Co
mitetului Centrai al Partidului Comunist 
Român.

încheerea șemmnrtulUL I
Foto-ancheta noastră 

în județul Ilfov

in amănunt—
In general — condiții obiective, 

organizare care lasă de dorit!

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Comitetului Central al Frontului Patriotic 
Laofian (Neo Lao Haksat)

;•

I
I
1

4

l

• în județul Il
fov mai sînt de 
semănat aproape 
25 000 de hectare.

• Unitățile a
gricole ilfovene au 
recoltat numai 50 
la sută din supra
fața de lucerna.

• Pe circa 500 
de hectare nu s-au 
plantat legumele ; 
lucrările de întreți
nerea culturilor fi
ind rămase în urmă

• Identificarea 
ți luarea în cultură 
a suprafețelor de 
teren nelucrate 
pînă acum se rea
lizează într-un ritm 
necorespunzător.

Am punctat concluziile deo
prinse din realitățile lntllnfte tn 
raldul-anchetă întreprins ieri 
pe ogoarele județului Ilfov șl 
din parcurgerea ultimei situații 
operative. Inexplicabil» aceste 
situații pentru momentul — î

iunie — ee marchează, calenda- 
zistic, intrarea în vară. Iar în 
cadrul unităților afectate, mătu
rile întreprinse pentru recupe
rarea ră minerii or In urmă pri
vind eliminarea excesului de u- 
mlditate de pe terenuri, reali
zarea integrală a suprafețelor și

•ortime^telor de legtzme. rtrfn- 
sul și depmi^ea furajelor se 
găsesc mai mult în hârtii si mai 
puțin In ceea ce se face. Exem
ple ? Să derulăm flmul* 
constatărilor noastre de ieri, p* 
care le prezentăm în foto-ane ne
ta din pagina a ni-a.
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Pe mecanizatorul Mam Gu- 
nicd l-am întiimt grind a «
praf ață de... numai o jumă
tate de hectar m satul Călă
reți. acolo de unde e fost de
molată o magazie. Ș* sme- 
diat a tnsimimat-o cu po
rumb furerer In diruneațe 
zilei de eon, maz neeutere 
astfel de lucrări recupera
toare pe incd wn hectar fi 
jumătate in grădinii? mem
brilor cooperatori. în felul s- 
ceeta. In comuna Tâmădău 
suprafața recuperată pentru 
agricultură, însumează cinci 
hectare.

Vlaevl dhBtaoeia, le*er4sal 
Vtariei lu it—. so'retw
mere] al FonWalat Caeaeise 
Rredr. a rrtot •€»?;> O- 
•liMalU CevtyoJ at PraotaM 
PaSH-iOr Laițlaa <Nr» Lao 
Hltaat). ee»4ueo ne 
P^nweoi wtaru dl CseP 
telului Permanent 'al C.C. al 
F-PX-. care face o vizită de
prietenie ir. țara noastră- la 
invitația Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Român.

Au participa: tovarășii Ghe- 
erghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C-R.. Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. ai P.C.R.. 
Ștefan Andrei, secretar al C-C. 
al PCR.. și Dumitru Tutc-iș, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prile;. au fost abor
daje probleme de interes co

mun privind raporturile dintre 
Partidul Comunist Român și 
Frontul Patriotic Laoțian, actî- 
vrtaiea și preocupările lor prin
cipale. a avut loc un schimb de 
păreri privind unele aspecte ale 
situației internaționale actuale, 
ale luptei jmootriva imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismuluL

E-primindu-se satisfacția co
mună pentru relațiile de prie
tenie, colaborare și solidaritate 
statornicite intre Partidul Co
munist Român și Frontul Pa- 
trio tic Laoțian, s-a relevat ho- 
tărirea romună de a adinei, In 
continuare, aceste raporturi, 
de a intensifica schimbul de 
delegații dintre ele, tn folosul 
ambelor popoare, al Întăririi 
unității tuturor forțelor antiim- 
perialiste.

în pag. a 11-a)

Delegația parlamentara din R. F. Germania, condusă 
de Annemarie Renger, președinta Bundestagului

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

E FIRESC SĂ RĂMÎNEM PASIVI 
CÎNDOTÎNĂRĂ FRUNTAȘĂ CREDE 

CĂ REVĂRSAREA APELOR
E DATĂ DE „MINIA CERULUI ?
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In Editura 
politică 

a apărut:

NICOLAE 
CEAUȘESCU

Cuvîntare

I la întîlnirea cu
|------------
ș activul de partid
I ------------

al armatei
— Ce fel de viitor pre

gătim oamenilor ?
— Nu credeți că ar fi 

mai bine întîi să ne între
băm, ce fel de oameni 
pregătim viitorului ?

(Dintr-un dialog cu 
BERTRAND DE JOU- 
VENEL, decanul de 
virslă al viitorologilor)

în adevăr, cu ce compoziție 
umană ne vom prezenta la în- 
tîlnirea cu perspectiva ? Răs
punsul la exigențele ei. miine, 
se cere asigurat încă astăzi, prin 
cei pe care-i pregătim s-o în
frunte. Un conglomerat infor

mațional „amenință- de pe a
cum omul viitorului, deja el se 
pomenește plasat în fața unui 
„rival" complex — din ce i ce 
mai sofisticat in mărunt, i . »>e 
ascunse sub o carcasă de metal 
sau de sticlă — mașina pe care 
trebuie s-o înțeleagă, s-o supu
nă și s-o conducă. Nu ne e. nu 
ne poate fi indiferent cum o 
face și nici dacă știe de ee o 
face ! Nu ne e, nu ne poate fi 
indiferent dacă astăzi, lucrâto- 
rul-produc. tor de bunuri mate
riale se resemnează la a fi un 
conștiincios minuitor de manete 
sau posedă știința înțelegerii 
lumii pe care merge s-o intil— 
nească I O asemenea cunoaștere

înseamnă, de fapt, lupta cu pre
judecățile. Cu „prestabilitele- si 
ca atare inevitabilele ei puncte 
de rezistență ! 30 de mașini a
muțesc dintr-odatâ la scăpărarea 
unui fulger : stâpinele lor se 
grăbesc să nu atragă asupri-Ie, 
minia deja declanșată ■ divini
tății ' Știți ce înseamnă 30 de 
mașini care stau ? Să zicem, în- 
tr-o filatură : știți ce înseamnă 
30 de mașini intrate în concediu 
pe timpul intemperiilor ? Exem
plul este imaginar, tilcul lui însă 
absolut reaL Pretențiilor de azi

SOFIA SCORȚARU

(CconrmMae In pag. a Vl-a)
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Jan Luyten, membru 
al Biroului National, 
secretar al Partidului 
Socialist Belgian

Astăzi, in jurul orei 12,30, posturile noastră de radio și tele
viziune vor transmite direct de la aeroportul Otopeni ceremonia 
sosirii MAIESTĂȚII SALE IMPERIALE ȘAHINȘAHUL ARYAMEHR 
și a MAIESTĂȚII SALE IMPERIALE FARAH PAHLAVI ȘAHBANU 
a Iranului, care, la invitația președintelui Consiliului de Stal, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, efectuează 
o vizită oficială in România.

Pe adresa dumneavoastră Ilustrată de pe litoral
Cred că, de cîțiva ani încoa

ce, o vacantă, fie cit de scurtă, 
pe litoralul Mării Negre, este 
sinonimă cu prezența la un spec
tacol pasionant, non stop. Ei 
bine, anul acesta... spectacolul a 
început parcă mai devreme ca 
de obicei, cam în jurul lui zece 
mai. Intr-una din acele zile, ză
ream din larg, de pe puntea unui 
trauler care se întorcea în portul 
Constanța, crestele modernelor 
hoteluri de fa Mangalia, Neptun 
sau Venus. Marinarii și pescarii 
tiăiau cu totii bucuria întoarce
rii ; se vorbea mult și despre 
toate; am auzit, fără să vreau, 
ca un leit motiv, cuvintele : „va 
fi aici, la noi, o vară, o vară 
fierbinte, lungă și însorită, fără 
valuri „cit pupaH...“.

...Timp de aproape trei săptă- 
mîni, soarele nu a lipsit aproape 
niciodată de la întîlnirea cotidia-

ANDREI BARSAN

(Continuare în pag. a Vîl-a)

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, a primit, vineri dimineața, 
delegația parlamentară din R.F. 
Germania, condusă de Annema
rie Renger, președinta Bun
destagului.

La Întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Voltec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, Maria Groza, vicepre
ședinte al M.A.N., George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
e-terne, Vasile Pungan, consi
lier al președintelui Consiliului 
de Stat.

Au luat parte membri ai de
legației — deputății Walter 
Althammer, membru al condu
cerii fracțiunii U.C.D./U.C.S. din

Bundestag, președintele Grupu
lui parlamentar de prietenie 
R.F.G. — România, Rudolf 
Kaffka, Gunter Jaschke, vice
președinte al Grupului parla
mentar de prietenie R.F.G. — 
România, Otto Wulf, membru al 
Grupului parlamentar de prie
tenie R.F.G. — România, Horst 
Haase, Friedrich Wilhelm Hoel
scher, precum și Helmut Schell- 
knecht, director în Bundestag, 
Hans Schwueppe, șef adjunct al 
protocolului Bundestagului, Ha
rald O. Hermann, de la Centrul 
de presă și informații al Bun
destagului, Friedhelm Maier, se
cretar personal al președintei 
Bundestagului.

De asemenea, a fost de față 
Erwin Wickert, ambasadorul 
R. F. Germania la București.

(Continuare în pag. a ll-a)

Secretarul de stat

pentru agricultură și resurse 

naturale al Filipinelor

RELATAREA ÎNTREVEDERILOR ÎN PAGINA A ll-A

BUN VENIT
Maiestății Sale Imperiale

Șahinșahul Iranului,
Mohammad Reza Pahlavi Aryameh!

In spiritul relațiilor de prietenie și cordiali
tate dintre Republica Socialistă Remania și 
Statul Imperial al Iranului, astâzi, sosește in 
patria noastră Maiestatea Sa Imperială 
Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Arșamehr, care, împreună cu Maiestatea Sa 
Imperială Farah Pahlavi Șahbanu, efectuează 
o vizită oficială in România, la invitația pre* 
ședintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Născut la 26 octom
bre 1919, la Teheran, 
Mohammad Reza Pah- 
l*ci Aryamehr a fost
proclamat oficial pruni 
moștenitor la 24 apn- 
li^ 1925. 17
tembrie 1941. m urm-s 
abdicării tatălui său, 
Mohammad Reza Pah- 
laioi Aryamehr a urcat 
pe tronul Iranului-

în 194-3, Iranul s-a 
alăturat coaliției an^- 
fasciste și a declarat 
ră:zboi Ger^ianiei na- 

zzrte.
în anii 1962—1963, 

țelul râului iranzan a

inifi^t un amplu pro
gram de reforme eco
nomice sociale, apli
cat cu v^:zuiltate remar
cabile. Tot din iniția
tiva ta, în 1965 a fost 
convocat în capitala 
iraniană primul Con
gres mondial de luptă 
împotriva analfabetis
mului, urmat de înfiin
țarea la Teheran a 
unui centru mondial 
de coor^^^-nare a efor
turilor în lupta impo 
tr^a neștiinței de 

coare,
(Continuare in 
pag. a VllI-a)
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU

Delegația Comitetului Central 
al Frontului Patriotic Laoț.an
(Urmare din pag. I)

In cuvlntul său, conducătorul 
delegației laoțiene a dat o înaltă 
apreciere realizărilor obținute 
de Partidul Comunist Român, 
dt- eroicul popor român frate în 
construcția socialismului, activi
tății desfășurate de România pe 
arena internațională, în slujba 
păcii, independentei naționale 
și progresului social. El a sub
liniat că în timpul vizitei în 
țara noastră a constatat, încă o 
dată, că întregul popor român, 
strîns unit In jurul partidului, 
susține și acționează pentru în 
făptuirea , politicii interne și 
externe a P.C.R., ceea ce con
stituie o mărturie a justeței a
cesteia, a faptului că ea cores
punde intereselor și aspirațiilor 
vitale ale poporului român.

Reprezentantul Frontului Pa
triotic Laoțian, Nouhak Phoum- 
savan, a exprimat Partidului 
Comunist Român, poporului ro
mân și îndeosebi tovarășului 
Nicolae Ceaușescu profunda 
recunoștință a poporului laoțian 
și a Neo Lao Haksat pentru 
spriiinul șl ajutorul politic, di
plomatic, moral, economic șl 
material foarte prețios și eficaca 
acordat de-a lungul a 18 ani 
lentei lor Împotriva imperialis- 
tllo- americani pentru salvare 
•unională, pentru pace și dez- 
•ntW-» de-sine-stătătoare, ex
presie a politicii externe a 
României socialiste care a spri
jinit cu consecvență popoarele 
în luptă pentru eliberare națio
nală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat Frontului Patriotic 
felicitări călduroase pentru 
succesele dobîndite de poporul 
laoțian in lupta dreaptă pe care 
a desfășurat-o și o desfășoară 
pentru apărarea și cucerirea 
dreptului sacru la o viață paș
nică, liberă și independentă 
Secretarul general al P.C.R. a 
apreciat faptul că s-a ajuns la 
încetarea războiului, la înche
ierea Acordului de restabilire a 
păcii și de realizare a înțelege
rii naționale în Laos, deschizîn- 
<u-$e calea ca națiunea laoția- 
nă să pășească pe drumul unei 
vieți noi. In acest cadru, s-a 
dat o apreciere foarte pozitivă 
victoriei poporuluț. vietnamez, 
semnării Acordurilor de la 
Paris cu privire la încetarea 
războiului din Vietnam, reafir- 
mîndu-se, totodată, solidaritatea 
eu lupta poporului cambodgian 
sub conducerea Frontului Unit 
National al Cambodgiei. In frun
te cu prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, si a 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, pen
tru apărarea dreptului la inde

pendență și libertate.
Subliniind că semnarea 

Acordurilor pune noi sarcini în 
fața popoarelor laoțian și viet
namez în noua etapă, în lupta 
politică și diplomatică, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea intensificării 
sprijinului și so^i^darității inter
naționale, ale țărilor socialiste, 
ale tuturor forțelor revoluționa
re, progresiste, ale întregului 
front antiimperialist eu efortu
rile popoarelor din Indochina 
pentru asigurarea dreptului lor 
pentru a-și hotărî, de-sine-stă- 
tător, propriile destine, pentru 
a păși în mod nestingherit pe 
calea progresului economic și 
social, fără nici un amestec din 
afară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a asigurat pe membrii delegației 
că Partidul Comunist Român, 
guvernul Republicii Socialiste 
România și poporul român vor 
dezvolta pe mai departe solida
ritatea cu Frontul Patriotic 
Laoțian și vor acorda sprijin 
frățesc, internaționalist luptei 
drepte a poporului laoțian.

Reprezentanții Partidului Co
munist Român și Frontului Pa
triotic Laoțian au reafirmat im
portanța deosebită pe care o 
are, în prezent, întărirea uni
tății tuturor forțelor revoluțio
nare, progresiste, antiimparia- 
liste în lupta împotriva politicii 
de dominație, dictat și agresiu
ne a imperialismului, pentru 
asigurarea dreptului fiecărui 
popor la o existență liberă, 
independentă, conform interese
lor sale vitale.

Cu acest prilej, s-a apreciat 
că întreaga desfășurare a 
cursului vieții internaționale 
actuale impune respectarea în
tre state a principiilor egalității 
în drepturi, independenței șl 
suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și 
asigurarea participării egale a 
tuturor statelor la soluționarea 
problemelor care frămîntă ome
nirea ; totodată, s-a evidențiat 
importanța deosebită a înfăp
tuirii unui regim de securitate 
și cooperare în Europa.

S-a apreciat, de comun acord, 
că vizita delegației laoțiene, 
schimbul de informații și de ve
deri au constituit o nouă con
tribuție la extinderea șl adîn- 
cirea bunelor raporturi, de con
lucrare și întrajutorare dintre 
Partidul Comunist Român și 
Frontul Patriotic Laoțian. în 
folosul catar două popoare. al 
întăririi unității frontului 
ar,HiîmrerialM. al aauxei nării, 
securității și înțelegerii intema- 
pcn^e.

Primirea a avut Ioe într-o 
atmosf-ră de caldă Drietenie șl 
deplină înțelegere reciprocă.

Delegația parlamentară din R. F. Germania
(Umiara din pag. I) 

în numele membrilor delega
ției, președinta Bundestagului a 
exprimat șefului statului român 
vii mulțumiri pentru întrevede
rea ce le-a fost acordată. Oas
petele a relevat, totodată, carac
terul rodnic al convorbirilor a
vute cu personalități ale vieții 
politice din țara noastră, a îm
părtășit impresii din vizita în 
România.

Cu prilejul întîlnirîi, au fost 
abordate probleme de interes 
comun ale promovării, în con
tinuare, pe multiole planuri, a 
relațiilor bilaterale. Tn acest ca
dru, s-a evidențiat faptul că, în 
ultimii șase ani — de cînd au 
fost stabilite relațiile diploma
tice dintre cele două țări — le
găturile de colaborare dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Federală Germania 
au cunoscut o evoluție mereu 
ascendentă. In același timp, s-a 
menționat că există largi posi
bilități de intensificare si adîn- 
elre a acestor raporturi, îndeo

sebi în domeniul economie si 
comercial. în legătură eu aceas
ta. s-a exprimat hdtărîrea comu
nă de a tntârl șl activiza con
lucrarea reciprocă, în interesul 
ambelor țări șl popoare, a] cau
zei păcii, destinderii și cooperă
rii pa continentul nostru și în 
lume.

In cursul discuției, s-a evi
dențiat rolul activ pe care 
parlamentele din cele două țări 
sînt chemate să-l aibă în extin
derea și diversificarea raportu
rilor româno-vest-germar.e. în 
lărgirea cadrului colaborării bi
laterale.

Vizita dumneavoastră—a arătat 
președintele Nicolae Ceausescu 
— are loc în condiții deosebit 
de bune, atît în ce°a ce priveș
te relațiile dintre țările no^tra, 
cît si dezvoltarea colaborări* în 
Europa.

întrevederea a prilejuit si un 
schimb de vederi în probleme 
actuale ale vieții internațional»

Tnttînirea s-a desfășurat intt--; 
ambianță de caldă cordialitate.

Jan Luyten, membru al Biroului Național.
secretar al Partidului Socialist Belgian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit în 
ziua de 1 iunie pe tovarășul 
Jan Luyten, membru al Biro
ului Național, secretar al Par
tidului Socialist Belgian, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită în țara noastră

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
si Ștefan Andrei secretar a! 
C.C. al P.C.R.

în cursul întrevederii care a 
avut loc cu acest prilej, desfă
șurată într-o ambianță cordia 
lă, prietenească, a avut loc un 
schimb de păreri referitor la 
extinderea in continuare a re
lațiilor bune, de prietenie și 
colaborare, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul So
cialist Belgian, le dezvoltarea

• Secretarul de stat 
si resurse naturale »

Vineri, 1 iunie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintei» 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit pe Arturo Tanco, secretar 
de stat pentru agricultură și 
resurse naturale al Filiplnelor.

Oaspetele a fost însoțit de 
Luis Salcedo Moreno, ambasa
dor.

La întrevedere au participat 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, 
Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Ministrul filipinez a transmis 
șefului statului român un me
saj de salut din partea preșe
dintelui Ferdinand Marcos și 
dorința de a dezvolta coLabora
rea economică între cele două 
țări.

în cadrul întrevederii, s-a 
apreciat că există reale posibi-

raporturilor pa multiple ola- 
nuri dintre România și Belgia 
și au fost abordate unele pro
bleme internaționale actuale. 
In mod deosebit cele privind 
realizare» securității și coopa 
rării in Eurooa.

Tovarășul Jan Luyten a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde salutări și u
rări de sănătate din partea pre
ședinților Partidului Socialist 
Belgian. Jos Van Eynde si An
dre Cools, și un mesaj de sa
lut din partea primului minis
tru belgian, Edmond Leburton.

Mulțumind pentru salutările 
si urările ce i-au fost adresate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspete să transmită 
un mesa! de salut și cele mai 
bune urări președinților Jos 
Van Eynde și Andre Cools, pre
cum și premierului Edmond 
Leburton.

pentru agricultură 
al Filipmelor

lități de dezvoltare a schimbu
rilor comerciale și cooperării 
reciproc avantajoase, subliniin- 
du-se necesitatea de a se între
prinde măsuri pentru stabilirea 
obiectivelor și căilor concrete 
de realizare a unei conlucrări 
largi în diferite domenii.

Tovarășul Nicolae Ceaușe^u 
a rugat pe ministrul Arturo 
Tanco să transmită președinte
lui Republicii Filipine salutul 
său cordial și cele mai bune 
urări, asigurarea că România 
va acționa pentru crearea con
dițiilor în vederea urnei bune 
colaborări între cela două tftwi 
ți popoare.

Luîndu-și rămas bun, oaspe
ții au exprimat gratitudinea 
pentru onoarea de a fi primiți 
de președintele Consiliului de 
Stat.

STUDENȚIA—DINCOLO
DE CURSURI Ș EXAMENE
Nu este o noutate că, într-o 

facultate se desfășoară o sesi
une științifică studențească. 
Problema este alta — și ea se 
desprinde și din actuala desfă
șurare a sesiunii cercurilor ști
ințifice studențești ale Facultă
ții de instalații pentru construc- 
ții-București : rolul si locul pe 
care-1 ocupă cercetarea științi
fică în viața studentului. Din 
acest punct de vedere, cele 24 
de comunicări selectate pentru 
a fi puse în dezbaterea sesiu
nii științifice detașează neț ra
portarea studentului si prin 
cercetare la problemele pe 
care le ridică producția. Trebu
ie să ne bucure receptivitatea 
viitorului specialist pentru o 
formație profesională care u
nește însușirea cunoștințelor de 
specialitate cu aplicarea aces
tora, creator, în rezolvarea u
nor probleme teoretice și prac
tice specifice ingineriei. Teme
le abordate la secția de științe 
tehnice au fost predominant, 
cercetări aplicative : Optimiza
re» instalațiilor de alimentare 
cu apă caldă î Studiul corpuri
lor de iluminat local la fabri
cile de celuloză și hîrtie î Bu
clă de reglare automată a tem
peraturii unui cazan încălzit cu 
rezistențe electrice — ca și te
mele care încearcă rezolvarea 
unor probleme de autodotare a 
laboratoarelor facultății i Apa
rat pentru determinarea for
țelor electrodinamice ; dispozi
tiv tranzistorizat pentru supra
vegherea flăcării.

Lucrările prezentate în cercu
rile de științe sociale îl reco
mandă pe student ca un tlnăr 
preocupat să formeze complexe 
pentru inginerie, să stâpîneas- 
că aspectele profesiei, dar și 
problemele pe care le ridică 
actuala etapă de dezvoltare a 
societății noastre socialiste. 
Cercul de socialism științific, 
spre exemplu, s-a impus cu 
preocupări inedite. Este vorba 
de un colectiv mixt, format din 
studenți fruntași, muncitori, 
ingineri și tehnicieni, care a 
luat în studiu tema : „Proble
me ale modernizării învățămîn
tului și ale raportului școală- 
producție“. Tema a fost cerceta
tă de trei subcolective și pre
zentată în referatele : ..Rolul 
studentului în procesul de in
tegrare a învățămîntului cu 
cercetarea și producția" — (au
tori Dănuț Preda, Ionel Gălă- 
țeanu, Mihai Weber. Florian 
Doboș), „Preocupări ale între
prinderii de construcții metali
ce și aparataja privind perfec
ționarea profesională a salaria- 
ților" (autori * Călina Cantacu- 
zino, Viorica loan, ing. Ștefan 
Sendroiu, ing. Sorin Vișan. Du
mitru Petcu, muncitor). „Stu
diul problemelor profesionaîi- 
tății la întreprinderea de ven- 
tllatoare-București" (autori Dan 
Simonici. Magda Panaitescu. 
ing. Dan Petrescu, tehnician 
Ion Curea).

Concluziile și propunerile re
feratelor au prilejuit o amplă 
dezbatere a problematicii pro-

fasionalității și a rolului con
științei ți demnității profesio
nale ca factori ai progresului 
economic și social. La dezbateri 
au participat studenți fruntași, 
cadre didactice, ingineri, tehni
cieni și muncitori din între
prinderile unde s-a efectuat 
cercetarea, elevi și profesori 
de la școli profesionale din do
meniul construcțiilor.

Au fost analizate cauzele u
nor minusuri existente în pre
gătirea și stabilitatea forței de 
muncă în întreprinderile res
pective și s-au făcut propuneri 
judicioase factorilor de care 
depinde rezolvarea probleme
lor respective.

„Trebuie să mărturisesc că 
nu i-am cunoscut bine pe stu
denți pînă acum — spunea un 
tehnician de la fabrica de 
ventilatoare — și i-am judecat 
mai mult după comportarea 
nejustă a unora în timpul prac
ticii. Nu le-am cunoscut dorin
ța reală a celor mai mulți de 
a munci serios ; ei merită mai 
multă preocupare și sprijin de- 
cît le-am oferit noi, cei din în
treprinderi, pînă acum".

întreaga sesiune a demons
trat existenta în colectivul stu
dențesc a unui valoros poten
țial științific pe care facultatea 
si întreprinderile trebuie să-1 
folosească mai mult, cu mai 
multă încredere, mai eficient.

Conf. dr.
MARIA MARIAN, 

LAURENTIU OLARU, 
președintele Consiliului A.S.C., 
Facultatea de instalații pentru 
construcții

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE Cine
deschide porțile scolli?
Nu de mult am făcut o vizită părinților mei, 

domiciliați în comuna Obîrșia de Cimp, județul

Am constatat și de această dată o serie de 
înnoiri care m-au bucurat foarte mult, mă refer 
Li înnoirile comunale : lumina electrică a pătruns 
în aproape fiecare casă, televiziunea este pe cale 
de a cuceri pe cei aproape 4 000 de locuitori și 
multe altele.

M-a mâhnit extrem de mult un fapt care du
rează de mai bine de trei ani, deși fruntașii co
munei au tot făcut jalbe la autoritățile județene 
și chiar centrale. Pe scurt, în urmă cu 4—5 ani 
pe lingă stațiunea de mașini și tractoare din co
mună s-a construit un frumos local de școală, cu 
ateliere și laboratoare, cu cămin. Din motive 
probabil obiective, după 1—2 ani de funcționare, 
școala profesională de mecanizatori a fost desfiin
țată, localul rămînînd de atunci gol.

In timp ce la circa 200 m. oopiii satului sânt 
înghesuiți intr-o școală veche, cu spații mici, fără 
laboratoare, fără ateliere, in fosta școală primară 
ale căror două clase s-au transformat în patru 
prin zidud despărțitoare, școala aceasta nouă stă 
cu ușile închise, cu geamurile orientate spre strada 
pe care zeci de copii trec zilnic spre bătrîna lor 
școală și suspină neputincios.

Aș califica acest act drept o sfidare nemaOn- 
tîlnită adusă locuitorilor satului, copiildr lor, nouă 
tuturor, învățămîntului pe care-l dorim mereu 
mai bun, mai eficace, dar nu-l știu pe vinovat 
să-l pot face public.

De fiecare dată am făcut responsabili factorii 
cionuruili; argumentele lor m-au convins de con
trariu.

Dacă Ministerul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor nu are nevoie de școală conside
răm că este de datoria lui să o transfere Consi
liului Popular, să o facă socialmente utilă, măcar 
de acum înainte.

O clădire nouă, o școală, nu trebuie să stea în 
conservare precum o piesă de muzeu<

Făcînd publică această stare de lucruri sper 
sincer că organele locale și județene, împreună 
cu Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare 
și Apelor, vor trece peste barierele birocrației 
astfel ca la 15 septembrie a.c. copiii comunei să 
se bucure de condițiile oferite de acest local, iar 
școala să-și recapete „zâmbetul".

Sînt convins că procesul de învățământ va avea 
de cîștigat.

Vă mulțumesc foarte mult.

Prof. ION FLORICA
București, sector 5, strada Podarului nr» 2—4, 

Bloc F 1, ap. 22.

P.S. In vechea școală propun a fi mutată 
grădinița care și ea funcționetiă în con
diții improprii, iar in locul acesteia, Casa 
agronomului care ocupă nejustificat fosta 
școală profesională.

ALEXANDRU ENE,
arhitect la Institutul de 
proiectări pentru industria 
ușoară

OMUL 
ADEVĂRAT 
TOTDEAUNA

SPUNE LUCRURILOR PE NUME
— Biografia arhitectului A- 

texandru Ena cuprind» și dțiva 
ani de activitate didactic*. în 
calitate de asistent universitar 
la Institutul de arhitecturi 
„Ion Minau* Ce v-a determi
nat așadar, tovarășe Ene. lă 
renunțați la activitatea din în- 
vățâmint * Vreun insucces. vreo 
incompatibilitate hai a*-i zi
cem. intre dumneavoastră și 
studenți. între dumneavoastră 
Si activitatea didactic* ?

— N-aș putea spune asta, 
i Dimpotrivă, mi-a plăcut mun- 
J ea In institut, am avut satisfac- 
| tii. realizări, in fine, au fost 

r țiva ani frumoși. Totuși, mă 
1 nemulțumea ceva : pe atunci,

:-ctivita«ea profesională și știin- 
I țifiwă din tnstîtut nu era atit de 
atrina legată, ca în prezent, de 

, activitatea direct productiv*. 
j Or. inc* din perioada studenției
■ pe mine mă frăm’ntau fel de
• fel de idei, schițam proiecte, mi
* .e vedeam in timp, visam la 
materializarea lor. Ca atare, am

| găs.t -de ru-iință să mă apropii 
I mai mult de producție, aolici- 
! t;nd un post la Institutul de 
I proiectări pentru rntuntra u
I *»•<
| — Munciți aici de alți dțiva
■ ani. în prezent, activitatea dum-
■ naavoastră. dincolo de sarcinile 
| da producție, se concretizează. 
I dn cfte știu. în 10 invenții bre
' vetata. dintre care 3 realizate 
I in perioada studenției. Ați fost
popularizat și in presa de spe
cialitate de peste hotare, ca și 
la unele congrese internațio
nale. cum a fost, de pildă. Con
gresul internațional de ilumi
nare de la Barcelona. Vă sa
tisfac pe deplin aceste succese ?

— Numai intr-o anumită mă
sură.

— De ce doar atit ?
— Vedeți, nu cred să existe 

măcar un. singur inventator in 
lume care să inventeze doar , de 
dragul invenției in sine, limitin- 
du-se la prototip. Visul nostru 
e si ne vedem invenția apli
cată. s-o vedem utilî, s-o intil- 
nlm pretutindeni unde este ne
voie de ea. Iată, la ultimul Sa
lon internațional de invenții 
de la Viena am avut 3 lucrări 
premiate : perspectograful, un
aparat destul de simplu pentru 
co^truirea perspectivelor, a 
primit Marea medalie de aur, 
iar hașuratorul și dispozitivul 
pentru evacuarea lichidelor din 
navele scufundate, extrem de u
til in lupta contra mareelor ne
gre, au primit fiecare Marcă 
medalie de argint. Pentru vin
derea licenței de fabricație 8 
hașuratorului institutul nostru 
duce tratative cu firme din țări 
cu mari tradiții în tehnică. în 
timp ce firmele similare din 
țara noastră nici măcar nu l-au 
observat. Prizez că acest apa
rat, foarte ușor de realizat, ar 
trebui să stea pe masa de lucru 
a fiecărui elev, student sau pro
iectant. M-am zbătut să-1 impun 
atenției, însă toți mi-au răs
puns că nu-i privește, că ei au 
alte sarcini, că, în consecință, 
să-i mai las în pace.

— Lip»* de responsabilitate ?
— Firește, Respectivii, așa 

îngust cum privesc ei lucrurile, 
consideră cî responsabilitatea 
se oprește la îndeplinirea sarci
nilor expresa de producție și, 
ca urmare, nu prea sînt dispuși 
s* investească puțin efort, puțin 
timp tn acțiunea generală de 
înnoire, de perfecționare, cind, 
de fapt, această acțiune vizează 
in prim* și in ultimă instanță 
înseși îndeplinirea și depășirea 
acelorași sarcini de plan, cu 
îmbunătățiri substanțiale ale 
tuturor parametrilor.

— Prin urmare, avem de-a 
face cu o problemă de etică. 
Dați-mi voie să citez un articol 
din Proiectul de norme ale eti
cii și echității socialiste, care mi 
se pare foarte potrivit acestei 
situații : „O trăsătură care tre
buie s* caracterizeze pe fiecare 
membru de partid, pe fiecare 
utecist este spiritul critic și 
autocritic, intransigenta față de 
lipsuri și neajunsuri ; respin
gi nd automulțumirea, fiecare 
este chemat să depună eforturi 
pentru perfecționarea continuă a 
muncii, a relațiilor sociale, pen
tru progresul neîncetat al so
cietății socialisst**. Cum răspun
deți dumneavoastră, colectivul 
in care lucrați, la acest princi
piu esențial pentru etapa pe 
care o străbatem ?

— Eu personal, ca și alți co
legi ai mei preocupați de inno- 
iri, încercăm să ne impunem cu 
orice prilej punctul de vedere, 
ajungind uneori chiar la discu
ții furtunoase. E adevărat, orice 
evoluție ciștigă din confrunta
rea punctelor de vedere, dar 
cind unul sau mai multe dintre 
ele sint negativiste, bazate pe 
o inerția dăunătoare, mai poate 
fi oare vorba de o contribuție 
la procesul de Înnoire a vieții, 
a producției, din partea celor 
care le vehiculează ? Mă voi 
referi la o situație din institu
tul in care lucrez, situație care 
din păcate se perpetuează luna 
de lună, an de an. Rolul meu, 
da pildă, aici in institut, este 
să proiectez întreprinderi, uti
laje și echipamente pentru in
dustria ușoară. Cînd introduc 
însă în proiectele aflate în plan 
o idee nouă, ea nu a primită cu 
plăcere, de cale mai multa ori 
e respinsă, iar eu. silit s-o a- 
bandonaz, să renunț. Unii șefi 
da sectoare sau de colective, 
preocupați da planul efectiv, a
jung chiar să ne spună, scurt : 
„la mai lăsați-mă cu lavaațlile, 
cu machetele și căutările voas
tre !“. Din păcate, nu sînt sin
gurul care mă lovasc da o a
semenea optică. Va să zică, 
te achiți de sarcinile de pro
ducție, deseori acoperi cu succes 
un volum de lucru cît pentru 
doi sau trei oameni și dacă 
tot în vremea asta îți vina 
o idee care se poate mate
rializa într-o invenție, ino
vația ori raționalizare, te lovești 
da zidul indiferenței, al inerției, 
ca să nu-i spun din capul locu
lui altfel. Se înțelege, noi nu 
sîntem angajați aici pa post de

Inventatori, ci de proiectanți. To
tuși, cînd o idaa valoroasă vine 
să te ajute în muncă pa tine sau 
pe alții, să-ți îmbunătățească 
proiectul, deci întreprinderea 
sau utilajul la cara lucrezi, de 
ce să ți se pună bețe în roate ? 
Iată, o aeemenea situație con
travine proiectului da norme 
ale aticii și echității socialista.

— Am văzut că, în ciuda ca- 
loir pa care le spuneți. în Insti
tutul de proiectări pantru Indus
tria ușoară exist* mulți inven
tatori brevetați, cu invenții a- 
praciate, prezentata la saloanele 
internaționale, dintre care un 
număr au și fost valorificate.

— Adevărat, institutul nos
tru e bine cotat la așa-zisa 
bursă a Ideilor, insă multe din
tre ele au întîmpinat pinâ la 
materializare aceleași greutăți. 
Vadați, ela sînt realizate de noi 
in urma unei munci suplimen
tare, pe barba noastră, cum se 
spune. Cind ajung să fie bre
vetate și solicitata da o firmă 
sau alta, e normal ca institu
tul să fie acela cara per^ecta^â 
formele...

— Nu vi se pare aceasta o 
situație, ca să-i zic așa, cel pu
țin curioasă ? Pe de o parte, 
inventatorii nu găsasc toată 
grija și solicitudinea da care ar 
avea nevoie ; se luptă pentru 
fiecare idee, iar cind o idee 
bună ajunge la materializare, 
institutul o aplaudă șl, mai 
mult, faca totul pentru valorifi
carea al. Ciudată contradicție 
într-o atitudine și cealaltă I

— La drapt vorbind, unii ne 
ajută, dar solicitudinea ar tre
bui găsită insă, in primul rind, 
la șefii diracți, la locul da 
muncă al fiecărui inventator.

— Nu vă este, să zicem, tea
mă să vă criticați șefii ?

— Omul trebuie să-și vadă 
atît propriile greșeli, cit și gre
șelile altora, dar în același timp 
trebuie să aibă și curajul de a 
spune lucrurilor pa nume. Alt
fel, ș greu să margi înainte. Și, 
în definitiv, greșala. dacă e in
tr-adevăr greșeală, poate fi în
dreptată. Cine răspunde la o 
critică oonstruct^ cu represa
lii, greșește de două ori mai 
mult, dacă nu chiar și mai și.

— Ca inventator, știu că ati 
abordat probleme legata atit de 
arhitectură și construcții, cit și 
de iluminare ori de luptă împo
triva poluării. Dar ca proiec
tant ? Ca satisfacții v-au dat 
profesia, locul de muncă ?

— Multa. Aș aminti doar cî- 
teva. Am aici, lingă inimă, Fi
latura Baia Mara, Țesătoria 
„Dunăreană" din Giurgiu, Fila
tura de vigonie „Teba“ și Fa
brica „30 Decembrie" din Timi
șoara, Fabrica „6 Martie" din 
Sighișoara și alte obiective la 
proiectarea cărora am pus și au 
umărul. Mă mindresc cu ela. 
Oare ce satisfacție mai mare 
poata avea omul, decît aceea 
da a vedea că faptele lui du
rează, fiind utile societății ?

D. H.

VICTOR NAGHI,
Erou al Muncii Socialiste, 
director general al Uzinei 

de autoturisme „ ARO"

Sâ lași 
in urma ta 
doar

lucruri bine făcute
— Tovarășe Naghi, în urmă 

c^ dtva timp, l^ o Intini» pe 
care ați avut-o cu mai mulți ute- 
ci^i din ludețul Argeș, ați afir
mat că datoria generației mai 
vîrstnice, a generației dumnea
voastră, este și aceea de a ști 
cum să și-i apropie pe tineri, 
cum să le călăuzească pașii în 
viață, în muncă. Am notat atunci 
opinia dumn^^v^o^as^ră. Iată că as
tăzi vă rugăm ne oprim din 
nou la acest punct de vedere, 
v-aș ru^a, adică, să-l ntu^r^țț^r^: 
pe de o parte, care credeți că 
este responsabilitatea vîrstnicilor 
față de tineri, pe de altă parte, 
carie e^te ou
care tinerii trebuie să primească, 
să păstreze și să ducă înainte 
ceea ce a cucerit, ceea ce a 
nezllzai generația dumneavoastră.

— Această problemă eu o văd, 
mai înfiî, ca un efect al educa
ției comuniste, al acelei educații 
care se adresează deopotrivă tu
turor generațiilor, tar responsabi
litatea lor se verifică cel mai 
bine prin ceea ce omul face sau 
nu face pentru societate. De 
al^l^el, acesta nu e doar un punct 
de veden al meu personal. L-am 
ri^mara^^, cu multă satisfacție, și 
in Proiectul de norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale etr^^ii 
fi echității socialiste, unde se 
spune că trebuie să milităm 
pentru promovarea în întrea
ga viață socială a relațiilor 
specifice societății socialiste, de 
colaborare și întrajutorare în 
muncă, de solidaritate, stimă și 
respect reciproc. Proiectul amin
tit mai precizează. în continuarea 
ideii, că pentru aceasta trebuie 
să fim, în fapt și nu doar în 
vorba, dușmani neimpacați ai 
individualismului mic-burghez, 
ai tendințelor de subordonare a 
intereselor generale ale colecti
vității unor interese înguste, ego
iste, ai tendințelor de a da so
cietății cît mai puțin și de a-i 
lua cit mai mult. Să fiu scuzat 
că am reprodus citatul aproape 
Întocmai. Vedeți, pasajtul acesta 
mi-a mers la inimă, de aceea 
l-am memorat aproape cuvînt cu 
cuvînt...

— Din cele notate în cursul 
întîlnirii despre care vorbeam, 
am reținut că opinia despre ra
porturile dintre generații în lu
mina responsabilității sociale se 
baza pe niște constatări pe care 
le-ați făcut dumneavoastră în
șivă.

— Exact. Am observat, de 
pildă, că, uneori, vîrstnicii — ca 
să zi^ a^a — pun tinerilor bețe 
în roate, că nu manifestă destulă 
s^l^^i^^tudine față de dorința lor 
firească de a se afirma, că, în 
loc să-i privească de la egal la

egal, — bineînțeles, ținînd seama 
de diferența dintre ei în ceea ce 
privgș^te gradul de calificare și 
experiența de muncă și de viață 
— ei H pun pe tineri „la index", 
lă^^i^u-i să-și facă ucenicia mă
turând prin secție, ori dindu-le 
spre execuție piese ușoare fi, toc
mai de aceea, mai prost plătite. 
„Lasă, că și eu am dus-o așa", 
arg^umentează aceștia, făcînd ab
stracție, de fapt, că astăzi trăim 
într-o altă perioadă a evoluției 
sociale, fundamentată pe o expe- 
rtență bogată, în urma căreia 
s-a ^-m re^^nțat la practicile 
vechi, printre care si aceea a ra
portului meșter-c^lfă-ucenic. Dar 
mai este ceva : pe de altă parte, 
mai există și unii tineri caie vor 
să sară peste sfatul vîrstnicilor, 
ignorindu-le experiența și, de 
aici, înțelepciunea firească a 
omului care, s^^bătind mai mulți 
am din viață, știe mai bine cum 
și cînd să pornească într-o ac
țiune, pentru a o duce către

s^c^ces.
— Apropo de cele spuse : care 

e situația, la Uzina „ARO" ?
— Destul de îmbucurătoare. 

Colectivul nostru e din ce în ce 
mai sudat, altfel nici n-ar fi po
sibile realizările firmei „ARO“
recunoscute atît în țară, cît și în 
multe alte părți ale lumii. Dar 
aici țin să fac o precizare: în 
această acțiune de apropiere în
tre oameni, între vîrste la drept 
vorbind, o c01^^ril^1^^ls valoroasă 
are organizația U.T.C. din uzina, 
care, printre obiectivele sale, și-a 
propus și rezolvarea așa-ziselor 

de aces gen, exis
tente pe ici, pe colo. Eforturile 
în acest sens trebuie să fie re
ciproce, nu-i așa ? Eu unul, con
sider mulțumitor aportul organi
zației de tineret din uzină.

— Tovarășe Naghi, să schim
băm puțin unghiul, poate prin
ți-o a vieții și acti
vității dumneavoastră. Așadar, 
pînă să ajungeți aici, conducă^t^o^* 
al unei intteprinderi de prestigiu, 
cu reizulta^e pe drept cuvînt. de 
invidiat, ați un drum
ușor ?

— N-a fost nici ușor și nici 
scurt. Ds fapt, nici un drum nu 
s ușor, dacă vrei să-l străbați 
gospodărește, astfel îndt să se 
știe, să se vadă că ai trecut ș^ tu 
pe acolo... Cind ții să realizezi 
așa ceva, e musai „.să pui osul" 
cum se zice în lumea noastră, a 
muncitoriioo; adică să asuzi.

— Ați parcurs o filieră extrem 
de interesantă, caracteristică 
multor destine în anii soci^lisimu- 
lui. Știu că ați intrat foarte de 
tinăr într-o uzină bucureșteană, 
că v-ați calificat strungar, că la 
27 de ani, la 11 iunie 1948, ați

fost numit director al actualei 
uzine de pompe din București, 
Oi într-o vreme ați r^puns de 
direcția comerciala a S^fatului 
Popular al Capitalei, apoi ați 
condus întreprinderea de con- 
struaill-montaj Călan și, în sfîrș^t, 
de 16 ani sînteți director al Uzi
nei de autoturisme de teren 
„ARO" Cum caracterizați, pri
vind în urma, toți acești ani ai 
dumneavoastră ?

— Cu cuvîntul tenacitate, în 
primul rină, la care aș adăuga 
responsabilitate, exigență fi auto- 
axîganță, c^ și înțelegerea oame
nilor alături de care am muncit. 
Ar mai fi și altele, dar mă opresc 
aici. Fără toate astea nu poți 
realiza în întregime ce-ți propui. 
Firește, n-am pretenția că toc
mai eu sînt modelul pe care tî- 
nărul cutare de la „ARO" ar tre
bui să-l urmeze, dar, oricum 
mi-ar place ca în uzină să fie 
cît mai mulți tineri care să îm
bine tsnacltalsa cu responsabili
tatea profesională și cetățenească, 
cu exigența și autoexigență.

— Generația dumneavoastră 
s-a verificat și s-a călit în lupte
le de clasă, în eforturile anilor 
de reconstrucție al căror roman
tism revoluționar și-a prelungit 
ecourile pînă astăzi, a pus din 
greu, în ultimă instanță, umărul 
și inima la tot ce s-a clădit în 
România socialistă. Considerați 
îndreptățită opinia unor tineri 
conform căreia rolul lor nu mai 
e at^^t de interesant, că el nu 
mai presupune eroism, cît și, în 
fine, regretul lor că nu s-au năs
cut cu douăzeci sau treizeci de 
ani mai devreme, „ca să fi avut 
prilejul să ari^^e și ei ce pot ?“

— îmi vine să zîmbesc. Știu, 
există pe ici, pe colo, o aseme
nea dar oare anii de
ac^-m nu pătrunși de același 
romantism revoluționar ca, de 
pildă, anii tinereții noastre ’
Oare nu mai avem de făcut 
Hitea lucruri importante și în 
același timp frumoase? Oare, ca 
să ai cum arUa ce-ți poate mina 
și capul, trebuie să te naști nu
mai în anumite perioade istori
ce ? Iată ce le spun eu acestor 
tineri^: priviți cu mai multa 
atenție în jur, cu mai multă

chiar dacă vă aflați 
la anii adolescenței ori sînteți 
abia ieșiți din ea și veți vedea 
că v-au mai rămas de făcut des
tule ; totul e să știi c^m să le 
faci, ca să nu-ți fie niciodată 
rușine de tine însuți, iar cînd vei 
privi în urmă, să te poți re
cunoaște limpede, fără nebulozi
tăți, c^ și cum te-ai privi într-o 
oglindă de cristal.

DRAGOMIR HOROMNEA
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Toate forțele pentru 
încheierea semănatului!

Pe terenul care așteaptă plugul pasc 
oile iar aspersoarele lucrează 

cu jumătate de normă
Imaginile redau exact ceea ce 

am intllnit la cooperativa agri
colă din Brănești. La ferma 
Islaz, 26 de hectare sint încă 
neluate in cultură din cauza 
apei care băltește. Tovarășul 
Constantin Florea, contabilul șef 
al cooperativei ne-a vorbit în 
termeni laudativi despre efor
turile ce le fac aspersoriștii Du
mitru Gație și Petre Enuș pen
tru a elimina apa ce a calami- 
tat un pămînt de pe care s-a 
recoltat, anul trecut, o produc
ție de peste 2 000 kg floarea- 
foarelui la hectar. Și, într-ade- 
vâr, oamenii au lucrat ieri 
patru ore (?!) record pentru 
această perioadă. Poate că ei ar 
fi lucrat mai mult dacă cineva 
•-ar fi găsit să aprovizioneze 
motopempa cu carburanții ne
cesari. Iar în acest răstimp apa 
împinsă cale de cîteva sute de 
metri prin conducta montată 
■ □Ji de-a permis retragerea, de 
la periferia băltii, cu un metru, 
dci. Nedumerirea oornește nu

numai de la numărul mic de 
ore funcționare a aspersorului 
dar și de la hotărîrea — chipu
rile gospodărească — a condu
cerii cooperativei agricole care 
n-a acceptat montarea aici și a 
celorlalte aspersoare de care se 
dispune, pe motiv că ele sînt 
mult mai utile la grădina de 
legume Din cauza ploilor însă, 
în legumicultura nu s-a mai 
irigat de peste o săptămlnă, 
timp In care, funcționînd la 
ferma Islaz, ar fi asigurat eli
minarea apel de pe mari su
prafețe. Neintervenția condu
cerii cooperativei prelungește 
însă nu numai evacuarea apei, 
dar și nelucrarea pămintului ce 
ar putea fi arat șl semănat.

Aici însă pasc oile satului. Pasc 
iarba crescută, din neglijență, 
pe cel mai fertil pămînt al coo
perativei. Asa cum apreciază 
însuși contabilul șef al coopera
tivei, producția ce s-ar putea 
obține de pe acest teren depă
șește 5 000 kg porumh boabe 
la hectar. Cum de-și permit cel 
din Brănești să piardă un ase
menea pămînt ?

Zi bună de lucru, 
dar cooperatorii 

sînt la ședință !
Nouă sute șaptezeci de hec

tare aJ fost afectate în primă
vara aceasta de apa In exces la 
cooperativele agricole Arțari, 
Ștefăneștî si Ileana. Dar din 
martie și pinâ acum, oricare au 
fost lucrările ce au trebuit exe
cutate, cooperatorii au muncit 
neîntrerupt la săparea canalelor 
pentru drena'ea apelor în ex
ces. Concomitent, au arat și au 
semănat terenurile scoase de 
sub apă. Au mai rămas „cape
tele" ce Însumează, o sută șapte
zeci de hectare U cooperativa 
agricolă din Arțari fi o sută 
douăzeci de hectare la Stefă-

nești. Ieri, însă, nu s-a lucrat 
la deschiderea, în continuare, a 
canalelor necesare Cooperatorii 
au fost convocați în adunarea 
generală- Oare, această ședință 
nu putea să fie organizată spre 
seară, intr-un moment al zilei 
in care oamenii n-ar mai fi 
putut lucra în cîmp ? Pentru 
că, cei aproape trei sute de 
membri cooperatori ce și-au 
pierdut ziua de ieri în ședință 
ar fi putut lucra la casma ca
nale în lungime de cel puțin o 
mie de metri liniari. Adică atlt 
cît să determine retragerea ape
lor de pe 30—40 de hectare. A- 
ceastă lucrare s-a amînat, insă, 
și de ce n-am spune-o, din cauza 
intervenției tovarășilor de la

județ pe care „treburile urgente 
îi obligă să fie spre seară în 
București...".

Și am văzut la Ileana dovada 
spiritului gospodăresc ce-i ca
racterizează pe săteni : aproape 
32 de hectare, teren altădată 
nelucrat, este acum plantat cu 
legume și rodește porumb, fa
sole și culturi furajere. Opt
sprezece hectare au fost folo
site în curțile și grădinile insti
tuțiilor comunale, la consiliul 
popular, de pildă, legumele al
ternează cu florile. Un decor 
excepțional... Cum de se lasă 
alte sute de hectare în paragină 
de către aceiași gospodari, cei 
din Ștcfănești și Arțari, asta nu 
putem să ne explicăm

De-a lungul a 58 
de kilometri, 
nici un cosaș

Lucerna a dat în floare, dar 
în cadrul cooperativelor agrico
le din Brănești. Tămădău. Fun- 
dulea, Ileana, Ștcfănești, Arțari, 
Dîrvari, Belciugatele — și ne 
oprim aici cu enumerarea — 
n-am întîlnit, ieri, nici un co
saș, nici o cositoare mecanică și 
nici o combină de furaje. Nu 
pentru că lucrarea ar fi fost 
încheiată — ba. dimpotrivă, 
cooperativele agricole amintite 
mai au de recoltat între patru
zeci și trei și șaptezeci Ia sută 
din suprafețele cultivate cu lu
cerna — ci „din cauza perico
lului de ploaie", cum ni s-a 
motivat Și, evitlnd un pericol, 
unitățile agricole înregistrează 
pagube pricinuite de întirzierea 
recoltării Vîntul a culcat plan
tele, iar întirzierea cositului 
generează, firește, pierderea 
producției rezultată Ia o coasă 
Se impune, o intervenție din 
partea specialiștilor care să de
termine schimbarea opticii celor 
care, grijulii fiind, determină 
pagube pentru cooperativele 
agricole. De asemenea, avlnd în

Pentru 70 hectare de grădină n-au decît 20 de oameni
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La Tămădău, inginera Leila Zaid Hagi, șefa 
fermei legumicole, se pllngea de lipsa forței 
de muncă necesară activității lntr-o grădină de 
legume de șaptezeci de hectare, atlt cît măsoa
ră aceea a cooperativei agricole. Din acest mo
tiv încă șapte hectare de ardei și cinei hectare 
de roșii sint încă neplantate, iar fasolea și ce
lelalte treizeci și cinci de hectare de legume 
n-au fost prășite... Iarba le-a năpădit, de fapt 
aproape le-a compromis... iar conducerea coo
perativei agricole (președinte ing. Cornel Cră- 
ciunescu) a intervenit neconvingător în rezol
varea acestei probleme stringente pentru ferma 
legumicolă. De asemenea, comitetul U.T.C. (se
cretar Eftimie Radu) n-a inițiat nici o acțiune 
în sprijinul rezolvării în chip satisfăcător a 
problemelor legumiculturii, deși în programul 
de activități și-a prevăzut obiectiv concret în 
cadrul întrecerii ,,Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte de termen". 
$i, în timp ce în satele Tămădăul de Jos și 
Plumbuita, cooperatorii îșl găsesc de lucru în 
cadrul altor unități agricole, ocolind cooperati
va, conducerea fermei caută forță de muncă în 
satele învecinate.

‘I
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Cînd soarta răsadurilor se hotărăște 
în București, pe strada Sf. Vineri

Străbătînd cimpul aferent 
fermei legumicole Sinești a 
ILF am găsit cîteva hectare 
încă nepregătite pentru planta
tul răsadurilor, o grapă regla
bilă uitată, n-ar fi exclus încă 
din toamnă, și o echipă de coo
peratori în așteptarea mașinii 
dusă după răsaduri. „De o săp
tămlnă ne aflăm in așteptarea 
răsadurilor pentru cele douăzeci 
de hectare planificate ardeiului, 
ne spune brigadierul Niță Tă- 
nase. Iar noi pierdem timpul 
aici, în cîmp. Nu putem avansa 
pentrn că treburile noastre se 
rezolvă acolo, în strada Sf. Vi
neri din București, unde se află 
centrul întreprinderii...". In fe
lul acesta producții ce se aștep
tau să fie pe piață în a doua 
jumătate a lunii iunie, dacă vor 
fi în august-septembrie I Situa
ția s-a creat nu prin altceva

decît prin modul cu totul ne- 
coresnunzâtor in care s-au pre
ocupat tovarășii din conducerea 
I.L.F. București pentru rezol
varea problemei răsadurilor.

vedere întirzierea In executa
rea acestei lucrări, se cer ini
țiate acțiuni patriot!"? de către 
organizațiile U.T.C., care să 
cuprindă Întreg tineretul sate
lor. Sfîrșjtul acestei săptămîni 
impune cu acuitate asemenea 
acțiuni... în sprijinul producți
ei...

SOME O ZI

Am însoțit o zi in teren pe 
Vasile Petrescu, șeful sectorului 
evidență al Comitetului muni
cipal Hunedoara al U.T.C. Un 
activist vechi, cu experiență in 
munca. L-am însoțit pentru a 
urmări desfășurarea unei zile 
normale de muncă. In nota de 
deplasare săptămînală, în ziua 
respectivă erau planificate or
ganizațiile U.T-C. de la I.C.R.A. 
și l.C.V.A. pentru îndrumare și 
control. Să vedem împreună ce 
înseamnă îndrumarea și contro
lul — noțiune înscrisă In toate 
notele de deplasare ale activiș
tilor U.T.C. — în cazul activis
tului nostru.

De dimineață au fost mobili
zați cîțiva elevi de la un grup 
școlar, care sub îndrumarea 
„atentă1* a activistului au pus 
ordine în hîrtiile sectorului de 
evidență. Au legat cereri de 
primire în U.T.C., au capsat... 
La ora unsprezece și jumătate 
ne aflam la I.C.R.A Aici, ghi
nion I Atlt secretarul cît și loc
țiitorul erau plecați pe teren. 
Casiera comitetului nu a putut 
susține o discuție pe marginea 
programului de activități, a te
maticii adunărilor generale — 
probleme pe care activistul le 
avea în atenție — și așa că după 
un sfert de oră am plecat spre 
l.C.V.A. Aici, îndrumarea a 
început printr-o discuți? cu 
secretara comitetului Pe margi
nea stadiului rezolvării obiecti
velor programului de activități. 
După o frunzărrală a punctelor 
înscrise în program se alunga 
la concluzia că nu se făcuse 
aproape nimic. Măsuri concrete 
cu cei care absentau de la ser
viciu nu se luaseră adunarea 
generală pe luna trecută nu se 
ținuse, primirile în U.T.C. sta
bilite nu avuseseră loc pentru 
că nu se găseau... statute 
U.T.C., restanțieri Ia cotizație 
«xistau, cu toate că organizația 
nu numără mai mult de 20 de 
uteeiști. Culmea I însăși casiera 
comitetului era restanțieră. Apoi 
au fost „audiate" necazurile 
secretarei : „Știți cum e la noi. 
Tinerii nu prea înțeleg. De fapt 
nici în adunările generale nu 
Prea mai știm ce să discutăm. 
Nici casiera (iar casiera ’) nu 
mai vrea să-și facă datoria".

Frunzăreala 
de la

SOSI
mai devreme!

Aici, la „Docuri uscate', „cota" 
spiritului de inițiativă, a preo
cupării pentru o mai înaltă efi
ciență a activității, se află în 
continuă creștere. Mă aflu la 
hala corp joasă construcții nave. 
Uteciștii din detașamentul nu
mărul 1 s-au angajat să pre
dea această importantă „piesă* 
a șantierului cu circa 40 de zile 
înainte de termenul stabilit. Deci, 
la 1 iunie, beneficiarul — Șantie
rul naval Constanța — va putea 
începe utilarea. Materializarea a- 
cestui angajament va consfinți 
una din cele mai substanțiale 
scurtări de durată da execuție 
din întreaga istorie a șantierului. 
Privesc împreună cu șeful de 
echipă, Nistor Vătășescu, silueta 
acestei construcții cu impunătoa
re dimensiuni: înălțimea — 20
de metri, suprafața acoperișului, 
de pildă (pe care se montează a- 
cum tabla cutată) — echivalentă 
cu aceea a Pieții Ovidiu din 
Constanța. în diverse puncte ala 
păienjenișului metalic, flăcările 
aparatelor de sudură strălucesc 
zilnic, întotdeauna mai mult de 
480 minute pe schimb. Calitatea 
complicatelor lucrări efectuate la 
altitudine (în acest moment da 
peste 15 metri) a și fost remar
cată de către beneficiar. Sub 
aceleași imperative — folosirea la 
maximum a timpului de lucru — 
întrecerea utecistă „Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen* — 
se desfășoară din plin. Mă inte
resez la cît se cifrează indicele 
de folosire a timpului de lucru 
la hala joasă, obiectiv la care 
uteciștii doresc să înfăptuiască 
ambițiosul angajament.

Comandantul șantierului de ti
neret, Nicolae Barbu, care mă 
însoțește, răspunde prompt: 
„Peste 95 la sută" și adaugă „iar 
numărul absențelor de la lucru 
s-a redus în această săptămină 
cu peste 30 la sută față de pe
rioada similară din luna trecută".

Iată că elementele concrete 
ale activității uteciștilor în șan
tier pot fi cunoscute precis și 
operativ și că acest lucru permi
te valorificarea mai bună a ca
pacităților de lucru, lansarea u- 
nor angajamente realiste, va
loroase, specifice întrecerii ute- 
ciste. Cu alte cuvinte — așa cum 
încercam să subliniem și să pro
punem în cîteva reportaje ante
rioare de la „Docuri uscate" — 
îmbunătățirea stilului de muncă 
la nivelul comitetelor U.T.C., 
comandamentului, folosirea mai 
energică a diverselor forme spe-

office vieții de organizație, nu 
pot rămîne fără ecou în contri
buția uteciștilor de pe șantier, 

închei aceste rinduri printr-o 
„prefață* la următorul reportaj. 
Ea este furnizată de un singur 
amănunt: uteciștii din detașa
mentul numărul 5, care lucrează 
la betonarea platformei radieru
lui, realizează turnarea fiecărui 
perimetru intermediar in 17—18, 
în loc de 20 de ore, cît consti
tuie durata prevăzută. Acesta 
este, da fapt, ți cel de-al doilea 
front al inițiativei uteăsta, pre
zentat în avanpremieră.

ANDREI BÂMAN

r TIRGOVIȘTE J

„Domneai* tovarășe Mărășes- 
eu ești brișadier, tise iți este 
comandant ?". „Ce sint ?". „Bri
gadier pe șantiernl național *2 
tineretului". ..De șantierul na
țional am auzit, dar na știam ca 
eu sint brigadier4*. ,.$i unde ai 
«auzîj. de șantiernl național?**. 
„Păi am văzut a firmă mare 1* 
oțelărle". „Ai mai «auzit» și 
altceva despre șantierul națio
nal „Nu". Pe mine răspun
surile Iui Constantin Mărășescu, 
buldozerist nu m-au uimit : în 
cîteva zile pe șantierele platfor
mei aflasem multe alte răspun
suri asemănătoare. Și nu numai 
de la tineri Iată, de pildă, ce 
spunea chiar șeful șantierului 
oțelărie, inginerul Nicolae Na
godă. „Există poate doar •crip
tic fiindcă o dovadă a existen
ței sale în fapt n-am inițiali 
nicăieri I"

La discuția pe care am avut-o 
cu tînărul buldozerist participa 
însă și Ion Bratu, comandantul 
șantierului național. Pe el răs
punsurile l-au uimit

— E Hdevărat, sint nou în a- 
ceastă muncă, știam că șantierul 
național nu-și trăiește încă în 
întregime viața, dar nu-mi în
chipuiam că pot exista locuri în 
care existența lui să fie pusă 
sub semnul îndoielii. în ședin
țele pe care le avem la comite
tul U.T.C., comandanții sau se
cretarii de organizație raportea
ză citeodată despre îndeplinirea 
unor obiective alo Întreceri^ 
despre adunări...

LUMINA DIN 
VIAȚA LUI

PETRE STRICHER
înșelătoare este, uneori, pri

ma impresie. Cînd l-am cunos
cut pe inginerul Petre Stricher, 
șeful șantierului nr. 4-Măgun. al 
marii amenajări hidroenergetice 
de pe Someș, alerga de colo 
colo, «cur.d, negricios și plin de 
nerv, împărțind dispoziții, răs- 
punzind feluritelor întrebări și 
nedumeriri ale subalternilor și 
repezind cu asprime pe cite u- 
nul mai greu de cap. Gesturi 
sigure, voce hotărîtă. tranșantă, 
viteză mare de gindire și acți
une. Tn puține minute a termi
nat ce avea de lucru la sediul 
șantierului 
..încălecat" 
dus a fost 
părtate ale 
aducțiunli
în inima muntelui, la Șoimu, la 
Calu. la Iara sau la Negru ța. 
Mărturisesc el ta început mi-a

impresia unui om dur, ba 
abrutizat de viața de șan- 
M-am ambiționat totuși

colonie Măguri, a 
pe o basculantă și 
către punctele înde- 
lucrării, fronturile 
secundare, deschise

făcut 
chiar 
tier. 
fiă-1 aștept. S-a întors după vreo 
10 ore prăfuit și transpirat dar 
la fel de energic șl hotărit a 
preluat din mers tot felul de 
probleme ivite între timp și Ie-a 
rezolvat expeditiv, fără multă 
vorbă. La sflrșit, m-a invitat 
să-1 însoțesc după două zile la 
cele mai importante fronturi 
de lucru.

...Trecem de Șoimu, unde vom 
reveni. Străbatem un sat de 
munte cu nume ciudat : Caps, 
urcăm pe plriul Calului, către 
unul din fronturile de lucru, 
împreună cu șeful lotului, Ma
rius Dobrescu, intrăm în gale
rie. lta frontul de atacare per
foratoarele sfredelesc roca cu un 
zgomot asurzitor. Vasile Clobo- 
taru. Constantin Buftea, Ion

DUPĂ FIRMĂ AICI AR TREBUI SA FIE
AL TINERETULUIu

— Poate eă est* vorba 
aprecieri fictive...

— încep fiu convins

«I d«
__ j

Realitatea este evidentă ; 
«uși. comandantul poate 
noaște că o bună parte din re
gulamentul de organizare și 
funcționare al șantierului națio
nal. din angajamentele luate la 
începutul acestui an cu prilejui 
reorganizării lui au rimas încă 
în stadiul inițial, doar pe hlrtie. 
Dar să nu ne referim numai la 
angajamentele mai vechi fiindcă 
de atunci au fost inițiate și altele. 
Recent treci nd prin alte șantiere 
naționale ale tineretului a sosit 
aici la Tirgoviște o ștafetă a 
Întrecerii lansată sub deviza 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen". Comandamentul 
șantierului a alăturat ștafetei 
angajamentele tinerilor din 
Platforma industriali a Tlrgn- 
viștei. Printre altele : fiecare 
brigadier va depăși anual sar
cinile de pian cu cel puțin 
"M lei ; fiecare conducător auto 
va lucra o zi pe lună cu com
bustibil economisit ; recupera
rea a IM mc material lemnos, 
II «M bucăți cărămidă, II tea? 
fier beton. Nu știu cum iși 
îndeplinesc angajamentele tine
rii din celelalte șantiere pe unde 
a trecut ștafeta dar. aici, anga
jamentele brigadierilor tirgo- 
vișteni. de altfel mult prea mo
deste In raport cu posibilitățile 
existente, au rămas se pare

!n- 
recu-

uitate. La comandamentul șan
tierului național nu se cunoaște 
mai nimic despre soarta lor.

— Tinerii din șantiere sînt 
harnici, 60 la sută din ei mun
cesc In acord global, stau multe 
ore pe șantier și le rămîne mai 
puțin timp liber dnd să se 
adune și să-și analizeze munca 
— declara tovarășul Iop Bratu.

— Dar aceasta nu fnseamnă 
ca dv., comandamentul, să nu 
cunoașteți cum muncesc briga
dierii. Se poate totuși organiza 
urmărirea întrecerii.

— De acord, dar și în acest 
caz nu am face marc lucru. Să 
zicem că stabilim ce șantier și 
ce detașament este fruntaș și a 
îndeplinit angajamentele. Și ce 
facem in acest caz ? Nici măcar 

care să
avem. 
U.T.C.
multă 

primit

niște fanioane cu ( 
stimulăm fruntașii nu 
Comitetul județean al 
le-a promis mai de 
vreme dar nu le-arc
încă.

Deci aceasta-t problema. Lipsa 
fanioanelor ’ Desigur, nu. Etar 
ea punctează formalismul fi 
inerția manifestate în mai toata 
compartimentele organizării jri 
funcționării șantierului național. 
Sint brigadieri care nu știu că 
sint brigadieri, adunări de careu 
in care periodic să se discute 
despre activitatea pe șantier nu 
ie țin, fanioane și uniforme de 
brigadieri nu există, iar urmă
rirea îndeplinirii angajamente
lor luate de tinerj a rămas ceva

Iip«it de Importanță. Am discu
tat despre toate aceste probleme 
eu tovarășul Ion Iancu. prim 
secretar al comitetului județean 
Dîmbovița aî U.T.C. și l-am 
rugat să ofere âteva lămuriri.

— Desigur, nu voi evita în
trebările dar aș dori să spun 
dintr-un început că pentru Plat
forma industrială Comitetul ju
dețean U.T.C. n-a reușit să re
zolve la timp problema secre
tarului comitetului U.T.C. și co
mandamentului șantierului na
țional. Noi avem un activist 
permanent la Platformă, este 
adevăr*:, dar secretarul U.T.C. 
care îndeplinește și funcția de 
comandant nu este salariat o 
activist ii numeroasele sarcini 
de producție nu-i lasă 1* dispo
ziție prea mult timp pentru 
munca obștească. Această situa
ție explică uncie din neajunsu
rile de care vorbeați- Bine în
țeles. e*t* vorba și de o înceti
neală pe care o dovedește co
mitetul municipal al U.T.C. în 
îndeplinirea unor obligații pri
vind șantierul naționaL Cit 
privește analiza întrecerii ea va 
fi făcută încă In luna aceasta 
Ia nivelul organizației munici
pale și sperăm ca In aceeași 
perioadă să fie pus la punct un 
sistem de apreciere exactă a 
întrecerii ea re să permită orga
nizației noastre să acționeze în 
direcția necesară. Cit privește 
fanioanele, este drept eă au fost 
întirziate și pot explica și unele

cauze dar acum are mal puțină 
importanță acest lucru. Noi 
promitem tinerilor și invităm 
ziarul să participe curînd la de
cernarea primelor fanioane Ia 
detașamentul fruntaș. Nu va fi 
vorba de o acțiune festivista a 
de o recunoaștere firească de 
care tinerii au tot dreptul să se 
bucure. Aș mai dori să notați 
că odată cu noi trebuie să se 
ocupe de unele probleme ale 
șantierului național și conduce
rea administrativă a Platformei 
industriale. Astfel, și-a propus 
că se va ocupa de Înzestrarea 
brigadierilor cu uniforme, dar 
fără să dea un termen precis. 
Să fie oare un mod de a 
escamota problema

...Pentru azj mă opresc aici cu 
relatarea. Este de reținut idee* 
că tinerii muncesc pe șantierele 
Platformei intr-un efort sus
ținut. dovedind arunci dnd este 
cazul și spirit de sacrificiu și au 
tot dreptul să se bucure de re
cunoașterea muncii lor. Inse
rt nd aceste rinduri nu pot să 
nu mă gindesc la celelalte șan
tiere naționale ale tineretului 
în rare brigadierii au o exis
tență mai bogată cu toate că 
au condiții de muncă asemănă
toare. dară nu. uneori, chiar 
mai deosebite. Oare cum or fi 
reușind să rezolve aceste co
mandamente problemele semna
late La Tirgoviște ?

VICTOR CONSTANTINESCT

Ursu, Gheorghe și Constantin 
Matei — o mină de tineri, intre 
care unii au pus abia aici mina 
fie un perforator, lucrează cu 
ndlrjire, incomodați vădit de 

secțiunea mică — numai 5,4 
m.p. — a galeriei. La un semn al 
inginerului Stricher, perforatoa
rele se opresc. Vorbele par acum 
înfășurate cu vată. Șeful lotului 
dă o serie de indicații, se arată 
nemulțumit de media Înaintării 
— numai 45 de metri în luna tre
cută —, se Interesează de pro
blemele frontului de lucru, ale 
producției. Notează totul meti
culos într-un carnet, pe care 
nu-1 observasem pîn£ acum. îmi 
notez șl eu cîteva probleme ri
dicate de tineri cu gîndul să le 
comunic președintelui de sindi
cat pe grup, tovarășului Sucală. 
Aprovizionarea (I.C.S. Mixt 
și D.L.F. Turda) este foarte 
slabă, deși prin eforturile șe
fului de șantier, aici s-a orga
nizat un punct alimentar. Este 
necesar un televizor, o masă de 
tenis. Ar fi bine venit sprijinul 
grupului de șantiere.

In cealaltă galerie care merge 
către Iara, brigada condusă de 
Ion Băltan a înaintat 95 de me
tri în aprilie ș{ își propune să 
excaveze 100 metri în lur.a mai.

— Vă rog să scrieți despre a- 
eești tineri. Ei îmi duc șantierul 
în spate, ei merită toate laudele 
și toate eforturile. Viorel Pocal, 
Cornel Pop, Viorel Radu, Vaier 
Băltan, Dorel Cimpean for
mează cea mai disciplinată bri
gadă de pe șantier, deși au cea 
mai scăzută medie de virstă.

îmi notez și aici o serie de 
probleme ale tinerilor, mai ales 
de aprovizionare, de asistență 
medicală, de calificare.

Călătorim din nou către Mă
guri. Inginerul Stricher îmi vor
bește la răstimpuri despre ne
cazurile șantierului, despre lipsa 
de receptivitate a unor organi
zații comerciale față de proble
mele lor, ale celor ce pregătesc 
aici, în inima muntelui, căile sub
terane ale luminii. îmi vorbește 
și despre asprimea și frumusețea 
muncii pe șantierele hidroener
getice cu care de 13 ani încoace 
și-a Identificat viața. Argeș, 
Porțile de Fier, Lotru. Și acum 
Someșul, unde a venit printre 
primii, unde a lucrat deja cu 
excelente rezultate la barajul I 
de anrocamente de la Leșu-Bi- 
hor și unde conduce acum în
tinsul și dificilul șantier de la 
Măguri. Ajungem La sediu. Ple
casem In zori și mă minunez că 
nu mi-am dat seama cind s-a 
făcut noapte. îmi notez pe fugă 
din agenda inginerului Stricher 
recordurile de înaintare obținute 
In subteran de brigăzile lui Au
gustin Durus (140 metri), Alexa 
Moldovan (115 metri) și Constan
tin Trifescu (120 metri), oameni 
care sint aici exemple în muncă 
și comportare 
proape 500 de 
rului. $1 mă 
recorduri sint 
biografică a 
cher.

pentru toți cel a- 
calariați ai șanUe- 
gîndesc că aceste 
Intr-un fel și fișa 
inginerului Stri-

OVID1L PĂUN

capitolul 
„îndrumare 
și control"

— Pe 14 cînd aveți adunar* 
o puneți în discuție și o exclu- 
deți, a conchis, după care m-a 
invitat să mergem.

Și așa, la o jumătate de oră 
după ce am „semnat" intrarea 
la l.C.V.A., o părăseam îndrep- 
tîndu-ne... unde ?

— Dacă doriți, vă puteți duca 
la masă. Eu dau o fugă pînă 
la... Știți, am o treabă perso
nală de rezolvat.

„Fuga" a durat cam vreo 
două ere. Timp în care l-am 
așteptat la sediu. Parcă îmi pă
rea rău de timpul pierdut în 
jurul orei 15 a apărut și ne-am 
dus să cercetăm un caz. La 
cooperativa „Drum nou" un 
maistru lovise o ucenică la lo
cul de muncă. Părintele s-a 
adresat comitetului municipal 
U.T.C., Iar activistul primise 
sarcina să ancheteze cazul, 
reușind In cele din urmă să 
rezolve... nimic.

La cinci fără un sfert, cu ser
vieta sub braț, Vasile Petrescu 
se îndrepta spre școală, cu toa
te că primul secretar al comite
tului municipal îl convocase Ia 
sediu pentru a participa la o 
scurtă instruire. I-a trimis 
vorbă prin mina că nu poate 
participa.

Revenind la programul de 
deplasare șl confruntîndu-I cu 
activitatea desfășurată în acea 
zi, situația este următoarea i din 
opt ore, trei sferturi de oră 
mari și late s-a ocupat de în
drumare și control — dacă e să 
acceptăm termenul și să-1 apli
căm la ceea ce a făcut activis
tul de fapt în ziua aceea — iar 
restul... „Ne adaptăm întotdea
una programul zilnic la situații
le care se ivesc în teren" — 
îmi destăinuia pe cînd ne de
plasam între unități. Dar cel 
puțin atunci nici nu fusese 
vorba de așa ceva. Și apoi Va
sile Petrescu nu se deplasase 
în organizațiile respective în 
calitate de șef al sectorului de 
evidență. Surpriza cea mai mare 
avea să mi se dezvăluie abia 
mai tirziu : el răspundea di
rect, pentru întreaga activitate, 
de organizațiile respective. Și 
pentru că, o zl mal înainte, se 
făcuse o reîmpărțire a organiza
țiilor U.T.C. pe activiști, era 
prima dată cînd venea in aceas
tă postură la I.C.R.A. și l.C.V.A. 
Era deci cu atlt mai mult ne
cesar ca acest Prim contact să 
însemne o primă încercare de 
cunoaștere a colectivelor, a 
membrilor lor, să se soldeze cu 
un efort de pătrundere în adîn- 
cime a mecanismului vieții de 
organizație. Cite posibilități de 
acțiune concretă i se ofereau, 
cel puțin la T.C.V.A., am văzut. 
El le-a ocolit însă pe toate și, 
In locul lor. a pus o simplă 
frunzăreala a cîtorva hîrtii.

Muncă de îndrumare și con
trol? Mă îndoiesc. Abia de aici 
încolo, după un scurt control al 
programelor de activități, ar fi 
trebuit să urmeze adevărata în
drumare, cea care nu se poate 
niciodată lipsi de cunoașterea 
în detaliu a realităților, așa cum 
nu se poate lipsi nici de spriji
nul direct, In cunoștință de 
cauză, al celui ce intră într-o 
organizație cu înalta datorie de 
a pune umărul la procesul de 
perfecționare a întregii activi
tăți.

ION TOMESCU



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 4 SlMBĂTĂ 2 IUNIE 1973

Rigorile criticii
Critica de artă este menită să 

joace un rol activ în viața artis
tică contemporană. Intervențiile 
sale se cuvin, și sînt în unele 
cazuri, decisive în clarificarea 
unor delicate și complexe ten
dințe ale creației, in promova
rea operelor cu înalt mesaj u- 
manist, în crearea unui climat 
spiritual propriu aspirațiilor so
cietății noastre socialiste, carac
terizat prin exigență, responsa
bilitate, angajare. Critica a adus 
însemnate contribuții teoretice 
la elucidarea unor aspecte ale 
creației contemporane, cu precă
dere chiar ale valorilor artistice 
din trecut. N-am aminti aici de- 
cît remarcabile lucrări, ce se 
disting printr-o amplă documen
tare, printr-o subtilă analiză și 
interpretare semnate de Ion 
Frunzetti, Theodor Enescu, Va- 

. sile Drăguț, Dan Grigor eseu, 
Amelia Pavel. Radu Bogdan, 
Paul Petrescu.

De la critică se așteaptă încă 
o solidă fundamentare teoretică 
a direcțiilor de dezvoltare a ar
tei noastre contemporane, așa 
cum se sublinia în recentele

teze ale Uniunii Artiștilor Plas
tici. Faptul e semnificativ dacă 
avem in vedere vertiginoasa dez
voltare și ramificare a expre
siilor artistice, rolul pe care a- 
cestea îl joacă în viața societă
ții. Și este cu atit mai semnifi
cativ dacă ne gîndim că teoreti
zările, într-o formă sau alta, nu

elevate gîndiri plas-tice, a u- 
virtualități ideistice, pe cit

nei
nor , . .
de pretențioase, atit de confuze 
și de eclectic încropite. Dispro
porția dintre intențiile unor 
astfel de artiști, hrănită, umfla
tă adesea de însuși demersul 
critic, și lucrarea propriu-zisă 
ne-au făcut să înregistrăm și si-

s-o schițăm. Ea nu 
lipsa de interes a 
pentru fenomenele 

artei,

am încercat 
explică însă 
unor critici . 
actuale și stringente ale 
nu justifică inconsistența și e- 
vazionismul unor sinteze teore
tice. I se pot reproșa, de aseme
nea, de la caz la caz, superfi
cialitatea, lipsa de argumentare

în întâmpinarea. Conferinței Națio
nale a Uniunii Artiștilor Plastici

chemată numai să-1 judece, 
cumva de la distanță!.

Un alt deziderat ar privi a- 
cordarea unui credit mai larg 
tinerei generații de critici, mulți 
dintre ei autori ai unor lucrări, 
studii sau intervenții de o reală 
valoare, dintre care am cita fără 
să epuizăm, pe : Mihai Drișcu, 
Constantin Prut, Grigore Ar
bore, Iulian Mereuță, Ruxandra 
Nădejde, Cristina Anastasiu, 
Marina Preutu, Ioana Vlasiu ; 
continuarea, diversificarea și nu
anțarea contactelor cu publicul, 
îndeosebi sub forma dezbateri
lor în expoziție (in sălile con
sacrate acestora sau la locul de 
producție). Toate acestea cred că 
se cuvin nu numai dezbătute în 
actuala Conferință națională a 
artiștilor plastici, dar și soluțio
nate pozitiv în lumina acestor 
dezbateri.

C. R. CONSTANTINESCU

CLASA MUNCITOARE
MERGE ÎN PARADIS"

trecut la Can- 
cu filmul „Ca- 

Marele Pre- 
MUNCITOARE 
PARADIS" re-

distribuit inLuind anul 
nes împreună 
zul Mattei", 
miu, „CLASA 
MERGE ÎN
aduce în prim planul dezbate
rilor politice din cinematogra
fia mondială producțiile stu
diourilor italiene. Două filme 
deci inspirate din actualitatea 
politică, economică și socială 
a peninsulei, două filme unde

lipsesc, atit în presa cotidian!, 
cit și în cea de specialitate (mal 
ales). Nu lipsesc in special diva
gațiile, causeriile, în care reali
tatea artistică este numai un fi
rav și pitoresc pretext. Nu lip
sesc speculațiile, adesea stufoase 
și prolixe, în jurul unei expresii 
artistice îndoielnice și inexpre
sive in sine, toate în temeiul u-

GUTTUSO
Renato Guttuso a devenit un 

simbol al artistului angajat. în
treaga sa carieră artistică 
desfășurat, in primul rînd, 
semnul unui ideal social: de
mascarea inechității, corupției și 
alterării morale, a violenței ofi
cializate (în perioada de fasciza
re a Italiei), ori neoficializate (în 
„corecțiile" pe care Mafia 'le 
aplică și astăzi încă „recalcitran
ților" , celor care într-un fel sau 
altul îi stingheresc veroasa și 
criminala activitate). Pictura lui 
Guttuso este o pictură politică, 
protestatară, polemică. Maniera 
sa strict estetică se conturează ca 
un punct de confluență a unor 
clasice filiații realiste (ne gîndim 
la Courbet, d& pildă) și a unor 
prestigioase formule moderne din 
care am putea cita expresionis
mul cromatic al unui Van Gogh, 
de care se apropie acest sicilian 
neliniștit, această natură explo- 
sivă și solară, de expresionismul 
vizionar german, de decorativis- 
mul monumental al unui Leger, 
ori, de sintetismul cubist al unui 
Picasso. La Guttuso, fapt sem
nificativ, toate aceste trăsături 
sint asimilate conform temei ori 
sentimentului pe care o lucrare 
sau alta le revendică în chip 
particular. Ele sînt, altfel spus, 
numai instrumentele unei poten
țări expresive în planul conținu
tului. Realismul popular, ca să 
folosim un termen des vehiculat, 
în legătură cu maniera sa pictu
rală este o consecință a mînuirii 
explicite a unor ciștiguri ale ar
tei moderne, a motivării acestei 
mînuiri în primul rînd dintr-o 
perspectivă ideatică, și poate, 
dincolo de toate acestea a inte
resului pentru temele de interes 
colectiv, pentru exprimarea lim
pede, accesibilă intr-adevăr unei 
mari colectivități.

Guttuso nu este preocupat de 
„împăcarea" pe plăti formal a 
unor tendințe divergente, ci de 
adecvarea lor propriului discurs, 
nu este preocupat de presupusa 
lor caducitate de vreme ce ser
vesc luminării unui adevăr și di
mensiuni contemporane ; nu este 
preocupat de stilul operei, ci de 
oportunitatea ei în planul exis
tenței sociale, nu este preocupat 
de stil pentru că stilul in accep
țiunea 
rească 
și nu 
școală
In ce _____ _..o------------
Guttuso P în primul rînd in 
vocația monumentalității, în vo
cația unui discurs plastic, patetic 
și amplu, în implicațiile vaste 
ale temei, asemeni marilor fresce, 
în caracterul lor de manifest. 
Pinze ca : „Execuția", „Răstig
nirea", „Erupția vulcanului 
Etna", „Apărarea pămîntului si
cilian", comparată adesea cu 
„Guernica" lui Picasso, „Ocu
parea pământurilor necultivate", 
„Garibaldi în bătălia de la Ponte 
Ammiraglio", „Plaja" care i-a 
adus premiul celei de a XXVIII-a 
Bienale de la Veneția, „Strada",

s-a 
sub

so este o consecință fi~ 
a personalității creatoare 

a înregimentării într-o 
sau într-un curent anume, 
constă originalitatea lui

sînt și pinzele cars definesc cel 
mai elocvent crezul său artistic. 
Trăsătura aceasta o putem sur
prinde în alte lucrări unde per
sonajele, obiectele ce compun 
naturile moarte cunosc o hiper
bolică dilatare spațială, o aspră 
și bărbătească gravitate. O a 
doua trăsătură a originalității sale 
am vedea-o în vocația actualită
ții. Guttuso descoperă subiecte 
într-o atitudine aparent anodină 
ori într-un gest spontan asemeni 
operatorului cinematografic. A- 
prinderea unei țigări pe stradă, 
picioarele trecătorilor, desprin
derea unui vapor de la chei, o 
convorbire telefonică, un bărbat 
citind ziarul ș.a.m.d. devin teme 
ale meditației artistice. în de
scriptivismul lor crud descoperim 
o nouă retorică a imaginii, eli
berată de convențiile alegorismu
lui fi simbolismului, o nesățioasă 
sete de a cunoaște și a zugrăvi 
existența in cele mai cariate as
pecte, de a sustrage cotidianul 
obișnuitul, în definitiv din ceea 
ce se compune viața noastră de 
zi cu zi, efemerului, de a numi, 
de a da chip ambianței în care 
se consumă existența umană 
Pentru Guttuso nu există teme 
privilegiate; el ne face să în
țelegem că în cîmpul alegerii 
imaginii picturale posibilitățile 
altistului sînt nelimitate atita 
treme cit refuză izolarea, „spe
cializarea" estetizantă, și devine 
un om al străzii și un locuitor al 
cetății, că ridicolul nu pîndește 
numai ignoranța și neînțelegerea, 
ci și sofisticarea care alunecă în 
el tocmai pentru că ocolește tot 
ceea ce e firesc și omenește cu 
putință. Lucrarea sa, prezentă în 
actuala selecție de la Muzeul de 
Artă al R. S. România, „Teoriile 
sînt cenușii, dar verde este co
pacul vieții", devine un simbolic 
program al pictorului, o convin
gere pe care a ilustrat-o atit în 
bogata sa operă, cit și in atitu
dinea abordată în cadrul grupă
rii „Corrente", a polemicii pe 
care aceasta a susținut-o ani în 
șir cu mișcarea neoacademistă 
„Novecento". Guttuso este prin 
definiție o natură nonconformis- 
tă, pătimașă ce rostește adevărul 
uneori intr-o formă brutală, un 
spirit agitatoric, care a transfor
mat șevaletul în tribună, un om 
care a avut întotdeauna nevoie 
de o largă audiență, care a în
țeles că acolo unde pesimismul 
se face simțit apare inevitabil 
resemnarea. Guttuso este prin 
structură un luptător, un tribun 
care și-a pus întreaga sa forță 
de creație în slujba celor mai 
generoase idei și aspirații uma
niste. Expoziția, una din ferici
tele inițiative ale Consiliului 
Culturii șt Educației Socialiste, 
ale Oficiului național pentru or
ganizarea expozițiilor, înlesnește 
publicului nostru cunoașterea 
operei unui remarcabil artist con
temporan, a unei înalte conștiințe 
civice totodată.

tuații de-a dreptul hilare. Abdi
carea de la sublinierea valorii 
operei, a viabilității ei într-o 
mai amplă perspectivă, etalarea 
unui interes egal tuturor expe
rimentelor, „fertile* numai prin 
însăși existența lor, sînt, de 
fapt, falsele semne ale deschi
derii orizontului critic și obiec
tivități!. Ele vorbesc mai degra
bă, in unele cazuri, despre un 
simptom al nesiguranței, al 
confuziei, al lipsei d* criterii 
ferme și al complexelor izvorîte 
dintr-o obsesie a sincronizării, 
căci sincronizarea pentru spirite 
comode, lipsite de discernămînt 
se reduce, nu rareori, la simplă 
imitație. Lipsește, cred, mai de
grabă o evaluare realistă, pro
fundă a propriei producții ar
tistice, analiza concretă a unor 
Drestigloaae creații, lipsesc stu
diile care să aibă ca obiect pe
rioade mai mari ale evoluției 
noastre artistice, studii în care 
să se releve trăsăturile originale 
ale creației noastre contempora
ne, traiectoriile majore pe care 
ea se dezvoltă de cîteva dece
nii. Clnd scriem despre pictura 
lui Corneliu Baba, Henri Ca- 
targi. Alexandru Ciucurencu. 
Ion Pacea. Ion Gheorghiu. Ion 
Bitzan. Viorel Mărgineanu. 
Traian Brâdean. despre sculptu
ra lui Ion Jalea. Ion Irimescv 
Ovidiu Mai tec, George Apostu. 
Gheorghe Iliescu-Călinești. Paul 
Vasilescu dacă nu, aproape ex
clusiv. cu prilejul expozițiilor 
lor ? Cînd scriem despre artiști 
prestigioși ’ 7
mult, dacă nu cu ocazia come
morărilor *
„panteoanelor44 ?
dacă nu în situații 
sau „festive" ?

Cronica de artă este nu rare
ori calul de bătaie al celor ne
mulțumiți de situația pe care

dispăruți nu de

„calendarelor" șl 
Cînd scriem 

ocazionale

riguroasă, confuziile, limbajul 
prețios. Dezvoltarea ei în spiri
tul apropierii publicului de artă, 
a explicitării operei, chiar într-o 
manieră mai didactică, mi »e 
pare salutară.

Criticii i «e propun numeroase 
aspecte spre meditație, spre îm
bunătățire. Ele țin de natura in
timă a actului critic. Există însă 
și alte aspecte, și alți factori 
care pot favoriza exercitarea 
optimă a demersului critic. Am 
să dau cîteva exemple. Ele pri- 
veso antrenarea criticilor, în 
viața noastră artistică, a Uniunii 
chiar. Nu toate forțele criticii 
capabile sînt folosite, prin jurii, 
în selectarea valorilor artistice 
(de regulă juriile fiind alcătuite 
aproape exclusiv din artiști, 
care „tolerează" alături și un 
critic, cam același de la an la 
an). Nu toate forțele existente 
sint utilizate în cunoașterea și 
promovarea creației artiștilor 
din provincie, știut fiind că in 
multe filiale nu există critici : 
totul reducindu-se, și asta spo
radic, la conferințe cu care cri
ticii de la „centru" fericesc ar
tiștii din alte localități. Nu toa
te forțele existente ‘ ' ~ ~
r.ate în coloanele 
specialitate „Arta", 
patronajul direct al

Un alt aspect ar 
narea criticilor atit 
U.A.P. cit și a muzeelor la rea
lizarea unor expoziții „de au
tor", a unor selecții in care a- 
ceștia sint implicați în aceeași 
măsură ca și artiștii. Criticul de 
artă este frustrat, astfel, tocmai 
de posibilitatea unei antologări, 
mai eficientă și directă sub ra
portul relațiilor cu publicul, de- 
cit cea realizată prin scris. Tre
buie să recunoaștem că peisajul 
nostru expozițional nu implică 
aproape de loc critica (ea fiind

sînt antre- 
revistei d? 

apărută sub 
U.A.P.

privi antre- 
prin filiera

este 
pal actorul Gian 
lonte, militant de seamă 
Partidului Comunist Italian.

ÎN „CLASA MUNCITOARE 
MERGE ÎN PARADIS" re
gizorul Elio Petri, cunoscut 
publicului nostru printr-o mai 
veche realizare, ecranizarea 
romanului „învățătorul din 
Vigevano", la rîndul ei o co
medie satirică în cel mai au
tentic stil neorealist — are ca 
erou un muncitor apolitic, 
Lulu Massa, interesat pînă la 
lipsă de conștiință și de soli
daritate muncitorească de cîș- 
tiguri materiale imediate. Rit
mul infernal de muncă impus 
salariaților uzinei în care lu
crează îl are ca port-drapel 
pe acest Lulu Massa, posesor 
a unei înalte calificări profe
sionale dar total dezinte
resat și dezorientat în fața 
evenimentelor declanșate de 
justețea revendicărilor so
ciale ale oolegilor lui. Nu
mai faptul că este victima 
unui accident de muncă îl re
aduce oarecum la realitate, 
dar și în acest caz el cade 
sub influența unui grup de 
studenți extremiști, neputin
cioși, dar gălăgioși și care nu 
servesc in fapt decît intere
sele patronilor și ale autorită
ților.

Elio Petri, care semnează și 
scenariul, în colaborare cu 
Ugo Pirro, știe să îndepărteze 
cu autenticitate și forță artis
tică finalul filmului său de 
un schematism ce părea că 
va fi locul unde ancorează 
acțiunea ultimei părți a na
rațiunii. Eroul filmului este 
„recuperat" de colegii săi 
printr-o adevărată acțiune re
voluționară străină de agitația 
sterilă a grupurilor anarhiste 
mai sus pomenite.

Una din calitățile filmului 
„CLASA MUNCITOARE

rolul princi-
Maria Vo

al

MERGE IN PARADIS" 
și sarcasmul la adresa socie
tății de consum, subliniind a- 
lienarea în care ea poate an
trena nu numai membrii oli
garhiei financiar-industriale, 
ci și pe reprezentanții clase
lor exploatate atunci cînd a- 
ceștia sînt indiferenți. Este în 
acest sens poate cea mai eloc
ventă , nu numai pentru acest 
film, dar și pentru cinemato
graful occidental contempo
ran în general, secvența în 
care personajul principal, 
concediat, iși „inventariază" 
lucrurile greu obținute, echi- 
valîndu-le prețul cu numărul 
orelor de muncă istovitoare in 
ritmul impus de sistemul e- 
conomic capitalist. j

Deși admirat de spectatorii 
noștri încă din filmele „Iu
bita lui Graminio", „Cazul 
Mattei" și „Atentatul", Gian 
Maria Volonte reușește în 
„CLASA MUNCITOARE
MERGE ÎN PARADIS" cea 
mai izbutită creație a sa, un 
rol de antologie cinemato
grafică.

Cred că spre lauda acestui 
film este bine să amintim că 
el a provocat remarca ce se 
făcea anul trecut in presa 
cinematografică internațio
nală după ce obținuse marea 
distincție a festivalului de la 
Cannes : „în Italia cele mai 
bune filme aparțin regizorilor « 
care sînt în același timp și 
militanți ai mișcării comu
niste și socialiste...".

„CLASA MUNCITOARE 
MERGE ÎN PARADIS" 
unul din filmele prin care 
neorealismul italian iși 
dovedește vigoarea sa 
tică și socială.

TUDOR STANESCU

este

re- 
artis-

CORNEL RADU

Gian Maria Volonte în cel 
mai bun rol cinematografic 
al său, cel din filmul „Clasa 
muncitoare merge în pa

radis".

TEATRUL Șl POSIBILITĂȚILE
NELIMITATE ALE COMUNICĂRII

IORDAN CHIMET:

1. Vă interesează sau nu teatrul pentru co
pii ? De ce ?

2. Ce modalități de spectacol preferați ? Vă 
gindiți la forme speciale de colaborare 
cu copiii ?

3. Ce aplicații credeți că ar putea avea a- 
ceste experiențe asupra limbajului teatral 
destinat publicului obișnuit ?

In primăvara aceasta, teatrțil 
„Bulandra" a oferit spectatori
lor săi un prilej de adevărată 
delectare prin montarea celei 
mai frumoase, mai pline de 
farmec, de fantezie și mișcare 
dintre comediile lui Shakes
peare, „A 12-a noapte". Totdea
una dornic să vadă capodopere, 
publicul n-a ocolit prilejul și 
intr-adevăr s-a delectat, a a- 
plaudat o echipă de actori în 
majoritate tineri, dar nu un re
gizor, teatrul semnînd o inova
ție în materie de creație artis
tică — regia colectivă. La în
ceput formula a nedumerit fără 
ca pină la urmă să dezamăgeas
că, fiindcă spectacolul a izbutit 
și chiar cu o bună notă de ori
ginalitate. La „A 12-a noapte" 
semnătura directorului de scenă 
lipsește, însă nu și concepția

simple capricii ale imaginației. 
Acum, despre iubire dar și des
pre lume, despre rosturile ei 
rezonează tot timpul grav un 
Feste serios, lucid și tocmai de 
aceea trist : 
ghiduș total 
nă, așadar, 
a acestui 
tuarea lui ... ___..
Shakespeare, nici într-al nostru, 
ci in veacul trecut. Melancolia 
poetică, gen „fin de silele", și 
mai ales înfățișarea ironică a 
dezagregării unei caste sînt ast
fel mult apropiate de noi : de
corul, costumele, luminile au 
făcut acest serviciu cu bune 
rezultate. Cele mai bune le-au 
produs însă interpretarea. în 
primul rînd ca reliefare a tex
tului Shakespearean, integral 
înțeles și admisibil transmis

imaginea bufonului 
răsturnată înseam- 
o altă idee nouă 
spectacol, ca și si- 
nu în timpul lui

A 12-a
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pentru sine, adeseâ eu asprime, 
uneori cu răutate. Pittiș nu mai 
e actorul ce se mișcă dezinvolt 
exclusiv in comedie, cj un in
terpret interiorizat, capabil de 
concentrare și totodată plin de 
poezie. Un succes integral me
ritat repurtează și Virgil Ogă- 
șanu în rolul lui Malvolio, ri
diculizat de acest surprinzător 
actor prin excelente mijloace 
satirice și comice, îmbinarea 
fiind de cel mai bun gust și 
calitate artistică. Irina Petrescu 
în travestiul Cesario-Viola 
compune ca totdeauna cu inte
ligență. cu eleganță, aici mișcări 
de fată-băiat, de paj-fată, cu 
atenție față de echivoc, un rol 
de mare răspundere și dificul
tate. Scena sentimentală din 
actul II, Cesario-Olivia (perso
naj fin interpretat de Ileana

noapte"
de WILLIAM SHAKESPEARE

la Teatrul „Bulandra"
1) . Mă interesează nu atit 

teatrul pentru copii — care iși 
are, bineînțeles, fermecătoarea 
lui utilitate — cit teatrul copi
lăriei. $i nu numai teatrul ci 
întreaga artă care provine din 
teribila necesitate a timpului 
nostru de a-și redobindi can
doarea, de a atinge încă o dată 
limanul purității. Și pentru că 
această vocație a invenției este 
în chipul cel mai adine legată 
de copilărie, de fantasmele, pri
vilegiile și capacitatea sa ui
mitoare de transformare lirică 
a existenței, de a adăuga rea
lității în modul cel mai firesc 
continua metamorfozare a visu
lui, atunci e de la sine înțeles 
că într-una din artele legate de 
copilărie (ca teatrul) ar putea 
renaște idealul purității.

2) . Eu iubesc arta păpușerească 
ca pe una din revelațiile tea
trului modem din zilele noas
tre. Este un teatru cu desăvâr
șire poetic. Poeții avangărzii 
din anii ’20 conturau în mo
mentele lor de grație linia sub
țire a unei insule fermecătoare 
pe care o vor popula mai tîrziu 
păpușa și plăsmuirile sale.

Nicăieri, în nici o altă zonă 
a teatrului, nu s-a mers mai

departe ca aici pe linia experi
mentului, așadar a îmbogățirii 
artei cu idei și forme noi. dar 
motivindu-se poetic și drama
tic zborurile creatorului in ne
cunoscut. Teatrul Marcinek din 
Poznan a folosit într-un spec
tacol „Cel mai curajos" un 
truvai cu totul neobișnuit. Pe 
suprafața cortinei e decupat un 
ochi magic care se deplasează 
pe toate direcțiile posibile, în- 
chizîndu-se și deschizîndu-se în 
funcție de intensitatea drama
tică a scenei. Numai în acest 
mod luăm cunoștință de cele 
ce se petrec în lumea scenei. 
E ca și cum ai privi spectaco
lul printr-un telescop. Cîmpul 
vizual este secționat arbitrar și 
concentrat, dar primește în 
schimb un potențial dramatic 
superior și capătă o mobilita
te neobișnuită. Povestea este 
o pastorală, un c-intec al natu
rii in care dramele florilor și 
gizelor se aseamănă in chip 
miraculos cu cele ale oameni
lor. O viață eflorescentă supra
dimensionată de o lentilă de 
laborator poetic. Spectacolele 
teatrului „Arlekin" din Lodz 
(condus de soții Maria și Hen
ryk Ryl) sînt de cea mai pură

esență lirică. „Plutașul 
Przydrozka" este un fel 
spectacol simfonic, aproape 
zionar, oare cuprinde : muzi
că, plastică, magia versului, lu
mea obiectelor. Actorii sînt pă
puși marionete, actori cu mas
că, actori cu mișcare stilizată, 
actori cu mișcare firească. Po
vestea — dramatizată de Hanna 
Januzewska — este povestea 
unei curse care are loc pe Vis
tula de la izvoare pînă la văr
sarea in Marea Baltică. Un fel 
de „Carte a Oltului" trecută în 
registrul fantastic.

Aceste două exemple ar pu
tea descoperi, poate, sumar de
sigur climatul poetic al acestei 
arte, privilegiile și puterile sale 
ca și libertatea de a le încerca 
pe noi direcții, pe noi spații ale 
spiritului.

3. De a crea am putea spune, 
o altă artă dramatică 
înțelegere a scenei, 
textului, mișcării), de 
un alt cer și un aer
Măreția acestei arte este de a 
aduce lumii un mesaj pe care 
nimeni altcineva nu i-1 poate 
oferi.

și 
de 

vi

(cu altă 
actorului, 
a-i dărui 
mai pur.

regizorală prezentă prin cîteva 
idei ce disting reprezentarea a- 
cestei comedii de altele prece
dente. Ca, de pildă, cea conți
nută șl în observațiile unor 
cercetători contemporani ai lui 
Shakespeare, care văd ameste
cul de tehnici și genuri literare 
ale piesei demn de luat în sea
mă pentru o transpunere sce
nică modernă : îmbinarea pa
tosului cu ironia, a batjocurii 
cu lirismul (Jan Kott). Ames
tecul a fost excelent dozat. în 
spectacol există din plin par
tea comică — hazul truculent, 
voioșia frustă — îngemănată 
însă permanent cu poezia, cu 
reflecția amară. Spectacolul 
trece fără să se simtă în tona
lități diferite, de la veselia 
— directă — a imbroglio-ului 
la sugestia — subtilă — a înțe
lesurilor filozofice. Deși prima 
e tratată viguros realist, cea
laltă discret metaforic, specta
colul rămîne unitar, iar sensu
rile profunde ale piesei sint 
integral prezente. Ceea ce altă
dată nu s-a întîmplat. căci ,.A 
12-a noapte" era tratată doar 
ca o voioasă lecție de indulgen
ță față de tribulațiile iubirii.

publicului. Categoric, teatrul 
„Bulandra" are cea mai bună 
echipă de actori, cam de 
toate vîrstele, actori în stare să 
rezolve cu har și inteligență 
rolurile cele mai dificile și di
verse. Aici au strălucit mai cu 
seamă cei tineri, cărora li s-a 
încredințat aproape integral 
partiturile de pondere ale spec
tacolului. Ei au transmis și par
tea comică și cea poetic-filozo- 
fică a textului cu maturitate, 
cu talent și iscusință, creațiile 
lor beneficiind pe drept de a- 
precierea manifestă a spectato
rilor. Vom numi in primul rînd 
pe Florian Pittiș, interpretul 
lui Feste, care aici aduce în 
scenă aura poetică» și filozofică 
a piesei. Pittiș face pe deplin 
dovada unui actor de compo
ziție. de o excelentă factură 
modernă ; el a gîndit toate re
acțiile ..nebunului", de fapt ale 
filozofului logician, le-a dozat 
și a impus fiecare idee prețioa
să a lui Shakespeare, 
tumbe, fără tichie și < 
bufonul ___ _____________„
costumat ca Chariot, are acum 
tristețea . 12
doar să observe, și să judece

. Fără 
chitară, 

intemretat de Pittiș,

inteligentei obligată

Predescu) are întreaga ambian
ță de pasiune ambiguă, de vis 
imposibil, de lirism difuz, da
torată, în primul rînd, Irinei 
Petrescu. Tot timpul explodînd 
de vitalitate. Mariana Mihuț 
(Maria) găsește din nou motive 
să demonstreze forța ei comică, 
ta.lentul ei bme valorificat : tot 
din echipa tînără Mircea Dia
conii. în rolul tembelului Sir 
Andrew aste iarăși plin dr in
ventivitate. descoperind intr-un 
rol fără importanță nenumărate 
pretexte de ironie și haz. se- 
condindu-1 cu brio pe ” 
Gheorghiu „hedonistul" 
bby, interpretat aici cu 
și umor sifculOnt și pe 
Dron. care se aliază în ... 
trecăreților. Grupului de actori 
tineri i s-a mai alăturat Geo 
Costiniu (Sebastian) încă stu
dent. bine integrat în atmosfera 
reprezentației. Atmosferă la 
care și-a adus o plăcută contri
buție și formația Sfinx prin 
muzica lui Dan Aldca, discretă 
subliniere a undei de poezie 
prezentă tot timpul în spectacol.

Petr< că 
sil' To- 
vigoare 

Dorin 
ton pe

9

VIORICA TANASE3CU

^nema
AVENTURILE LUI :

Capitol (oreie »,30; n,4a; 14; it>,io; 
ld.uu; 20,43), Grauma’ Capitol 
(oi a 20).

POVESTIRILE BEATRICEI PA- 
T1T.R : ocaia (oreie »,ou; H.JO; 11; 
16,13; 18,30; 20,45).

x^iUuxinrtx.^ (senile IV—V) : 
Grauina Select (ora iu.45).

ULTIMUL CARTUȘ . Patria Co
rețe 10, 12,15, 14,30; 16.45, 19; 21,13), 
Modern (orele y; 11,15; 13,30; 16; 
16,13; 20,30). Grădina Modern
(ora 20;.

* ATA BATRINA ; Popular (Ot fi
le 15,30; 18; 20,15).

CIRniAN FOKuivixJESCU ; Grivi- 
ța (orele 2; 12,30; 16; 19,30).

O1V1UL NU e siNGUrt . Lumina 
(orele 9; 11.15, 13,30; 16; 18.30;
20,45).

ROND DE NOAPTE : București 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16,30; 18,«5; 
21), stadionul Dinamo (ora 20,15), 
Grădina București (Ora 20,15).

LALADA PENTRU MA1UUCA J 
Timpuri noi (orele »—20.15 in con
tinuare).

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Festival (orele y; 11,15, 13,30; 16;
18,30; 21), Favorit (orele 9,15;
11,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9, 11,15; 13.30, 16; 18,30; 20,45), 
Buzești (orele 8; 11)15; 13,30; 16;

18,15; 20,30). Grădina Festival (ora 
20), Grădina Buzești (ora 20,15).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE . 
(ora 10,30), DOMNULUI PROFE
SOR CU DRAGOSTE (orele 13,30; 
15,30; 18; 20,30), rulează la Doina.

PE ARIPILE VINTULUI : Lu
ceafărul (orele 10; 14,30; 19). Gră
dina Luceafărul (ora 20). Arenele 
Romane (ora 20).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
IN PARADIS : Central (orele 10; 
12,30: 15; 17,30; 20,15).

CÎND LEGENDELE MOR î Ex- 
celsior (orele 9; 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20,30). Gloria (orele 8,30; 11; 
13.30: 16; 18.30; 20.45).

CEAȚA : Bucegl (orele 15,45; 18; 
20.30). Miorița (orele »; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20 15). Grădina Bucegl 
(ora 20).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI T 
Lira (orele 15,30; 19), Grădina Lira 
(ora 20).

DRUMURILE BĂRBAȚILOR I 
Drumul Sării (orele 18; 20,15).

HELO DOLLY : Drumul Sării 
(orele 10; 15).

ȚARA SĂLBATICA i înfrățirea 
(orele 15.30; 18: 20.15). Moșilor (o- 
rele 15,30; 18; 20,15), Grădina Mo
șilor (ora 20).

CU MTINILE CURATE : Viitorul 
(orele 16: 18; 20,15).

CE SE ÎNTÎMPLA DOCTORE ? î 
Voiea (orele 9: 11,15: 13.30: 15.45;
18; 20.15), Arta (orele 15.30; 18;
20.15). Grădină Arta (ora 20.30).

VERONICA Cotrooenl (orele 18; 
18; 20), Progresul (orele 9; 16;
18; 80).

ACEA PISICA BLESTEMATA ; 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,31»; 15,45; 
18; 20,30), Tomis (orele 8.30; 11;
13,30; 16; 18,30; 20,30), Grădina
Aurora (ora 20), Grădina Tomis 
(ora 20,15).

TECUMSEH t Dacia (orele 9; 
11,15, 13.30; 16; 18,15; 20.30), Vltan 
(orele 15,30; 18; 20,30), Grădina Vi- 
tan (ora 20).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : Ferentari 
(orele 15,30; 17.45; 20).

RAPORTUL AGENTULUI 36 ! 
Pacea (orele 16: 18; 20).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Giulești (orele 15.30; 18; 
20.30).

BATRÎNII BANDIȚI : Horească 
(orele 15,30; 18; 20,15).

BÎMBATA, 1 IUNIE 1973
Teatrul de Operetă : SÎNGE 

VIENEZ — ora 19,30; Teatrul Na
țional ,4. L. Caraglale" (Sala Co

media) : MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 20; (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : ANUNȚUL 
LA MICA PUBLICITATE — ora 
20; Teatrul de Comedie : INTERE
SUL GENERAL — ora 20; Teatrul 
Mic : DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; 
Teatrul Giulești : CASA CARE A 
FUGIT PE UȘĂ — ora 19,30: Tea
trul „Ion Vasilescu" : HANUL PI
RAȚILOR — ora 19,30; (la Sala 
Palatului) : SICILIANA — ora
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVÎN- 
TUL — ora 19,30; (Sala Victoria) . 
GROAPA — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria) : NI- 
NIGRA ȘI ALIGRU — ora 16; 
(Sala Academia) : UN BĂIAT 
ISTEȚ ȘI UN REGE NĂTĂFLEȚ 
— ora 15: Circul Globus : ARENA 
’73 (spectacol internațional), — o- 
rele 16 șl 19,30; SPECTACOL DE 
SUNET ȘI LUMINĂ : POEZIA 
FLORILOR la Expo-Flora — Par
cul Herăstrău — orele 20,30; 21,15.

Teatrul „Ion Vasilescu" (la Tea
trul de vară „23 August") : CA
RUSELUL MELODIILOR — ora 20.

DUMINICA, 3 IUNIE 1973
Teatrul de Operetă : SUZANA — 

ora 10; VOIEVODUL ȚIGANILOR 
— ora 19,30; Teatrul Național „I. 
L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
TRAVESTI - ora 10,30; A DOUA 
FAȚĂ A MEDALIEI — ora 20; 
(Sala Studio) : SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora 
15,30; IADUL ȘI PASĂREA — ora 
20: Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra" (Schitu Măgureanu) : A 
XII-A NOAPTE — ora 10,30; JOC 
DE PISICI — ora 20; Teatrul Mic : 
TESTAMENTUL CÎINELUI — ora 
19,30; Teatrul Giulești : RĂZ
BUNAREA SUFLEURULUI — 
ora 19,30: Teatrul „Ion Vasiles
cu" : DOCTOR FĂRĂ VOIE — ora 
19.30; (la Sala Palatului) : MITICA 
POPESCU — orele 16 și 20; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
i9,30: (Sala Victoria) : GROAPA — 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : ȘORICELUL ȘI

PĂPUȘA — ora 11; (Sala Acade
mia) : RAI ȘI NĂTĂRĂI — ora 
11; Circul Globus : ARENA ’73 
(spectacol internațional) — orele 
10; 16 și 19.30 : SPECTACOL DE 
SUNET ȘI LUMINA : POEZIA 
FLORILOR la Expo-Flora — Par
cul Herăstrău — orele 20,30; 21,15; 
Teatrul „Ion Vasilescu" (la Tea
trul de vară „23 August") : CARU
SELUL MELODIILOR.

8IMBATA, 2 IUNIE 1973
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană. Lec
ția a 56-a. 9,30 A fost odată ca 
niciodată... „Secretul pantofioru- 
lui de aur" (II). 10,00 Telex. 10,05 
Publicitate. 10,10 Ansambluri fol
clorice : „Poienița". 10,40 De vor
bă cu gospodinele. 11,00 Selecțiuni 
din emisiunea „Seară pentru tine

ret". 11,30 Roman foileton „Femela 
în alb". Episodul II. 12,20 Program 
de muzică și dansuri populare.

în jurul orei 12,30, transmi
siune directă de Ia Aeroportul 
Otopeni, de la ceremonia sosi
rii Maiestății Sale Imperiale 
Șahinșahul Aryamehr și a Ma
iestății Sale Imperiale Farah 
Pahlavi Șalibanu a Iranului 
care, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, efectuează o vi
zită oficială în România. 

16,00 Telex. 16,05 în actualitate — 
școala „Pregătirea activităților de 
vară ale elevilor și studenților". 
16.20 Muzică populară cu Maria 
Peter. 16,30 Emisiune în limba ger
mană. 18,15 Ritm, tinerețe, dans — 
Teletop ’73. Transmisiune din Tg. 
Mureș. 19,00 Emisiune cu prilejul 
Zilei naționale a Italiei. 19 30 Tele
jurnal. 20,00 1001 de seri. 20,10 52 
de inițiative în 52 de săptămînl. 
20,25 Tele-enciclopedia. 21,05 Film 
serial „Mannix". 21,55 Invitații 
Studioul 3. Telerecital muzical- 
umoristic. 23,05 Telejurnal. 23,15 
Seară de romanțe cu Angela Mol
dovan și Gliceria Gaciu.
PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,10 Armonii inti
me. 16.40 Azi și mîine. Emisiune 
de informație culturală la zi. 16.50 
Avanpremiera. 16.55 Publicitate. 
17,00 Selecțiuni din spectacolul 
„Mueurel de cîntec românesc", 
susținut de ansamblul artistic 
„Rapsodia Română". 17,30 Film

artistic : „Cele, patru zile ale ora
șului Neapole". Producție a stu
diourilor italiene.

DUMINICA, 3 IUNIE 1973 
PROGRAMUL I

8,00 Gimnastica pentru toți. 8,10 
Pentru sănatatea d.. 8.20 Cravate
le roșii. 9,50 Viața satmui. 11,00 E- 
misiune în limba magnlară. 12,30 
De strajă patriei. 13,00 Album du
minical. 17,10 Film seria! ptnnru 
tineret : Tunelul timpului. Episo
dul IX — „Debarcarea". 18,60 Cin- 
tare patriei — concurs coral in- 
terjudețean. 19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal — Săptămîna po
litică internă și international:/în 
imagini. 20,10 reportajul săptămâ
nii ; La aceeași adresă. 20.30 Film 
artistic • Cum se crește un co
pilaș, cu Katherine Hepburn șl 
Gary Grant. Premieră pe tară. 
22,10 Telejurnal. 22,20 Duminica 
sportivă.
PROGRAMUL II

11 00—13,00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „George 
Encscu" ; în pauză : Viata muzi
cală în actualitate. 20,10 Avanpre
mieră. 20.15 Eroi îndrăgiți de co
pii’ Delfinul Flipper. 20.40 Caleido- A 
scop cultural-artistic — emKune 
de informație și actualitate I’tera- 
ră. teatrală. cir.e'm'i*orT2^c5 si 
plastică. 21,00 Pub’1cit?tA. De
pe scenele lirice a’e tării, rrre- 
mențe din opera „Pescuitorii 
nerle" de G. Bîzet fnartea D. •• *9 
Telex tehnico-științific. r*.10 F-_2 
serial : Mannix —
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EDUCAREA
Analiza atentă a dinamicii structurilor eco

nomice, organizatorico-administrative și socic- 
profesionale indică însă apariția și a unui alt 
proces, și anume recalificarea. Recalificarea, 
neînțeleasă de unii, contestată de alții, este un 
proces absolut firesc care însoțește în mod ine
vitabil o realitate socială în care asistăm la un

O PROBLEMĂ DE PEDAGOGIE, 
NU DE BIOLOGIE !

EDUCATORILOR
„Doctrina materialistă care afirmă 

că oamenii sînt produsele împrejură
rilor și ale educației și că. așadar, 
oamenii care s-au transformat sini 
produsul unor împrejurări și al unei 
educații modificate, uită că împreju
rările sînt modificate de oameni și 
că „educatorul însuși trebuie edu
cat...".

MARX : „Teze asupra lui Feuer
bach*.

Este, desigur, un fapt cunoscut că în forma
țiunile presoclaliste schimbările atructurii e- 
conomice și sociale au loc, în genere, ca o ne
cesitate spontană (ceea ce, natural, nu exclude 
ca acțiunile economice ale unor indivizi să se 
desfășoare, în nemijlocirea lor, în mod con
știent). Transformarea socialistă a societății 
presupune, însă, încă de la primul său act de 
mare importanță — concentrarea mijloacelor de 
producție în mîna clasei muncitoare și socia
lizarea lor — o modalitate conștientă de rezol
vare. Prin urmare, preluarea puterii politice 
de către proletariat și desființarea proprietății 
privat-capitaliste deschide o epocă nouă în 
dezvoltarea activității sociale a omului i 
de acum înainte el (omul) are posibilita
tea și trebuie să dirijeze în mod con
știent dezvoltarea (anterior spontană) a 
vieții economice. Odată cu această situație ac
tualitatea afirmației luî Marx din teza a 5-1 
asupra lui Feuerbach i „educatorul însuși tre
buie educat- devine inevitabilă și de neînlătu- 
rat

Această teză, că educatorul însuși, deci pă
tura conducătoare a procesului revoluției ?! 
construcției socialiste, trebuie educat are un 
dublu aspect Pe de o parte anihilează orice 
utopie care consideră că pe baza vreunei viziuni 
mai înalte sau a unei soluții șablon elaborate 
s-ar putea crea în dezvoltarea societății o stare 
totalmente lipsită de probleme, iar, pe de alta 
parte, contrazice și materialismul istorie con
ceput în mod mecanicist, care consideră că so
luția rezolvării oricărei probleme ar fi o simplă 
consecință, spontană si necesară, a dezvoltări: 
procesului de producție.

Vom înțelege astfel importanța deosebită a 
poziției teoretice șl practice a partidului nostru 
— exprimatăvde secretarul său general în docu
mentele din dulie 1971 și în raportul prezentat 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971 — cu privire la relația dintre existența so
cială și conștiința socială în actuala etapă de 
dezvoltare a României. Neacceptarea fatalistă a 
rămînerii în urmă a diverselor sfere și forme 
ale conștiinței sociale în raport cu existența 
socială nu este, desigur, o cerință teoretică sau 
o dorință subiectivă, ci o necesitate practică, 
impusă de înseși imperativele dezvoltării ac
tuale și de perspectivă a societății.

Nu ne vom referi aici la întregul arsenal de 
forme și mijloace utilizate pentru formarea și 
dezvoltarea — la toți membrii societății — a 
culturii generale șl a unei temeinice pregătiri

profesionale, pentru însușirea concepției ma- 
terialist-dialectice și istorice despre lume și 
viață, coordonate fundamentale ale concepției 
f»artidului nostru cu privire la educația socia- 
lstă, ci la un fenomen cu totul inedit — și, în 

multe privințe, unic : reciclarea.
Ca deziderat și fenomen conceptual, recicla

rea nu este o invenție a secolului nostru. In
struirea permanentă, dorința de a afla și a fi 
la curent cu cele mai noi descoperiri și inven
ții ale minții umane este o tendință firească. 
Fenomenul capătă însă valențe cu totul noi în 
epoca contemporană — cînd avalanșa de in
formații, ritmul rapid al descoperirilor, conse
cința naturală a actualei revoluții știlnțifico- 
tehnice, face ca bagajul nostru de cunoștința 
să sufere, într-o perioadă relativ scurtă, o uzu
ră morală inevitabilă — și mai ales într-o orîn- 
duire socialistă ale cărei legi principii de 
dezvoltare presupun acțiunea masivă a factoru
lui subiectiv, participarea democratică a mase
lor la rezolvarea conștientă a tuturor proble
melor din diverse sfere ale vieții sociale. Re- » 
cunoașterea acestei necesități, tnstftuțiooaliz»- 
rea reciclării ș] nodul cu original al orga
nizării ei este o contribuție meritorie incontes
tabilă a partidului nostru.

Asigurarea timpului necesar, a eadrelcr or
ganizatorice și a mijloacelor optimale oentm ; 
ca oamenii de diverse orofesii si spectalităț: să 
intre ta contact șs sâ-s: însuaească tot ceea ee 
este mai nou și valoros pe olan naționa'. ri 
mondial în dosnenlui lor. să deprindă juisarea 
nuiloarelor modeme de crga-îzare. constituie 
o investiție care Tebuie să-s: arate r_ fi-i în
doială, 1st va arăta roadele si eficienta In rit
mul și nivelul d- dervo tare al ecocxHniei națio
nale !□ prim--' ri-d. dar n ta evoluția calita
tivă a celorlalte sfere ale vieții materiale și spi
rituale ale societății

Imperativele reciclării mi pot fi însă. ta mod 
obiectiv, sausacute în pier, tudinea lor numai 
de formele și procedeele instituționalrzate. Per
manenta reimnrosoătare și primenire a infor
mațiilor și cunoștințelor nuastre — profesto.-.aie 
si de largă cultură — conectarea ia arcuitul 
valorilor celor mai actuale, sînt si un atribut, 
cu adinei reverberante și semnifica tiv® conse
cințe sociale, al individului conștient de locul 
fi rotai său în angrenajul vieții globale. Se 
deschide aici un vas» cimo de actron-e. de o 
deosebită rmDortar.țâ potir râ si orax ilogică, șj 
pentru organizațiile Uniunii Tineretul ui Comu
nist A face înțeles acest proces ta anttir.*-d.nea 
semnificațiilor si consecințelor sale, ta carac
terul cecesttâții sale cotidiene. a otesnoi tine
rii cu ideea s: practica instrucției ue.-manrute, 
i autoedueațiet ea o nesecată curiozitate ne-.tru 
tot ceea ce este nou în orofesia Soc. si ta al:e 
sfere, este o misiune deloc uaoară. dar arvt 
Imperativă si cu urmări neîndoielnic pozitive. .

Dezideratul fundamenta! a! socialismul-i — 
edificarea unei orînduiri în care omul este va
loarea supremă, iar asigurarea bunăstării sale f 
materiale și spirituale scop primordial — are . 
ca premisă și, ta același timp, consecință și 
făurirea unui om pe măsura comar.dameo-.elcc 
vremii, pe măsura exigențelor impose de etaca 
concretă pe care o străbatem. Iată de ce da-.l 
din obiectivele de maximă tape—a-â ale pro
cesului de edificare a sae&ahBBriai 31-1 vale
ral dezvoltat este si dezvoltarea inuJtila*?rata 
a personalității umane, p-nerea ta valoare a 
tuturor calităților sale latente.

atac concentrat, pe toate fronturile, pentru a 
depăși stadiul economic de țară in curs de dez
voltare, la un intens proces de industrializare 
socialistă, la schimbări sensibile în ponderea di
verselor ramuri a ie economiei in favoarea ace
lora de o importanță primordială, la apariția de 
noi domenii ale vieții economice, la o continuă 
perfecționare a mijloacelor și metodelor de or
ganizare și conducere in toate sferele și nive
lele. O asemenea complexitate și dinamică tre
pidantă a structurilor are drept urmare o creș
tere a mobilității socio-profesionale și în alte 
domenii decît cele tradiționale. Este deci normal 
și de așteptat ca la anumite intervale de timp 
— care nu se stabilesc în funcție de dorințe și 
aprecieri subiective — un număr anumit de 
muncitori, funcționari, intelectuali etc să efec
tueze un proces de reorientare profesională, de 
recalificare în funcție de necesitățile structura
le ale economiei naționale. Pregătirea profe
sională multilaterală, apropierea învățămîntu- 
lul de practică etc. contribuie la deșfăyjra^ea. 
relativ rapidă și în bune condition!. a acestui 
proces pentru care statul asigură condițiile și 
timpul necesar.

Dar analiza necesității, a Importanței ponde
rii consecințelor și condițiilor de desfășurare al» 
acestui proces este încă o sarcină a cărei înfăp
tuire așteaptă contribuția specialiștilor din di
versele domenii de activitate.

IOSIF BODA

I dere

ANA ROȘCA — Brașov : „Cum

se poate lupta împotriva de

fine venței juvenile daca, așa

cum se spunt, cauzele aces

tui fenomen sînt de naturd

biologică f

în contrast cu marea ma.o- 
ntate a tineretului țării noas
tre. cu tot ceea ce caracteri
zează tînăra generație. apar 
cazuri ta care Integrarea so
cială a unor tineri cunoaște un 
drum sinuos. Mă refer îndeo
sebi la delincventa juvenilă, fe
nomen. eu o determinare su-

fttice să

1 • ■

uaiwKț

MIRCEA
NEDELCir

biectiv-morală care rezidă în 
ultimă instanță în concepții și 
acțiuni străine eticii socialiste.

Acest fenomen negativ este 
favorizat (căci el nu este obiec
tiv determinat și nici înnăscut) 
de anumiți factori cu acțiune 
distructivă.

Definevența juvenilă este un 
produs al cerințelor educației.

Fenomenul este cauzat de
seori de unele greșeli de edu
cație în familie. Oprimarea spi
ritului de independență al co
pilului sau adolescentului, ma
nifestarea exagerată a auto
rității părintești (ca și lipsa 
totală de autoritate), aplicarea 
unor pedepse umilitoare, lipsa 
de căldura și dragostea părin
tească corespunzătoare. de
zorganizarea familiei prin di
vorț cu toate consecințele ce 
decurg de aici, ca și însăși ide
ile, concepțiile și manifestările 
nesănătoase, străine moralei 
comuniste, ale părinților, sînt 
numai o parte din acei factori 
care, de cele mai multe ori, 
creează un climat favorabil să
vârșirii unor infracțiuni de că
tre copii și adolescenți.

Aceleași carențe educative, eu 
aceleași consecințe, se pot ta- 
tflni chiar și în procesul de 
educație desfășurat de școală.

De cele mai multe ori însă 
factorii care determină sau fa
vorizează săvîrșirea unor fapta 
antisociale sînt rodul unei ac
tivități desfășurate în afara fa
miliei și școlii, în grupuri de 
^prieteni" care tind să se ma
nifeste după alte norme mo
rale decît cele unanim accep
tate de societate. In acest cadru 
to ar „surprizele", exclamațiile 
de genul : ,,Nu credeam să să- 
vîrșeascâ o asemenea faptă, era 
un cop;l bun și ascultător, un 
elev silitor"

Experiența arată că eforturile 
ta vederea lichidării delincven
tei juvenile trebuie să acționeze 
în primul rînd în direcția în
lăturării cauzelor care determi
nă acest fenomen antisocial. 
Mijloacele de constrîngere (pe
depsele) qu duc la lich darea 
fenomenului ci numai la o li
mitare relativi a lui. cici dată 
orin apltaa-ea pedepselor cei 
rare an să -lrsiț infracțiuni sînt 
î" u*,stb.::txe de a com?te 
ai*e arte antisociale tcel puțin 
!~ perioada rit durează exe- 
*-■*’« pedepsei) cauzele fe- 
««nenuhij infracțional continuă 
** existe. Desigur, pedepsele 
3e-?le au ir a«emenea situa
ții însemnătatea lor; prin func
ții $i prin scop, ele constituie 
un mijloc important de luptă 
impotr^a celor ce aâvîrșesc in
fra, ți unt Dar acțiunea de re
ducere continuă, pînă la lichi
dare, a delincventei juvenile tre
buie să se întemeieze cu preț ă- 
d»re pe folosirea mijloacelor 
educative, preventive. Familia, 
voala, organizația de tineret, 
colectivul de muncă sînt prin
cipali- factori cărora le revine 
această grea dar nobilă mis'u- 
ne : ’ichidarea fenomenului in- 
ÎTKțfonal In rindul copiilor și 
tineretului. Grea — dară avem 
în vedere că ea se referă la

vîrsta unor continue transfor
mări fizice, psihice, biologice, 
intelectuale, morale ; nobilă — 
prin finalitatea ei, prin idealul 
ei, prin rezultatele ei.

Munca acestor factori nu este 
și nu trebuie să fie o muncă 
independentă. Ei trebuie să con
lucreze, sâ coopereze, să se 
completeze unul pe celălalt, să 
se ajute astfel incit rezultatul 
activității lor să constituie o 
justificată mîndrie pentru toți 
și acest rezultat să fie omul so
cietății noastre noi, omul cu 
trăsăturile morale și spiritual» 
cele mai înaintate.

A manifesta influență edu
cativă asupra unor tineri în pe
ricol de a săvîrși infracțiuni 
înseamnă a avea în vedere toa
te trăsăturile lor de caracter i 
fizice, psihice, intelectuale, mo
rale — pozitive și negative, 
concepțiile lor despre viață, 
despre muncă, despre toate va
lorile sociale în general. Numai 
cunoscînd bine aceste coordo
nate ale „trăirii interne" a tî- 
nărului i se poate crea acel ca
dru licit și util care să ducă 
la integrarea sa socială deplină. 
Numeroase studii și cercetări 
au dus la concluzia că în ase
menea cazuri tînărul, activînd 
în diferite medii, în unele își 
manifestă într-un anumit mod 
anumite trăsături, în altele își 
manifesă aceleași sau alte tră
sături de caracter într-un mod 
diferit. Iată de ce, în primul 
rînd, educația nu poate fi decît 
o sarcină comună a școlii, a 
familiei, a organizației de tine
ret, a colectivului de muncă 
etc.

De asemenea, după săvîrșirea 
unei infracțiuni, oricare ăr fi 
sancțiunea aplicată tînărului, 
acțiunea tuturor factorilor edu
cativi în vederea reeducării lui 
trebuie să fie colectivă, bine 
coordonată și unidirecționată. 
Activitatea de reeducare, des- 
fășurîndu-se cu preponderență 
în acele domenii în care se 
constată existența unor lacune, 
trebuie în același timp să ur
mărească și să asigure și edu
cația socială în ansamblul ei. 
Lichidarea anumitor trăsături 
negative de caracter care au 
dus la săvîrșirea unor fapte 
antisociale necesită cultivarea 
altor trăsături de caracter, po
zitive. șj asigurarea trăiniciei 
lor. Munca de reeducare nu este 
o muncă de campanie. Ea este 
o muncă continuă și susținută 
în toate domeniile, un proces 
de restructurare a întregii per
sonalități a tînărului, a felului 
său de a gîndi, de a se com
porta în general. Reeducări 
prin muncă constituie mijlocul 
principal prin care se formează 
și se consolidează trăsăturile 
pozitive de căracter. Un tînăr 
care a săvîrșit □ infracțiune și 
a fost pr-dopsit pentru fapta 
are nevoie. în continuare, de 
sprijin moral, de oămeni aprn- 
plați caro să-i insufle dragoste 
de muncă, să-1 obișnuiască Cu 
disciplina conștientă.

MIRCEA PREDA, 
cercetător științific

0 caracteristică a 
cercetării moderne, 

prezentă 
și în cercetarea 

studențească :

Transferul
de metodă

Cu cîtva timp In urmă, în
tr-un „prim plan' la T V ilus
tru) matematician Octav Oni- 
cescu ne-a făcu* cunoscute, 
printre aJtele, contribuțiile adu
se de domnia sa șj de școala 
matematică românească în t*?o- 
ria lanțurilor Markov și a lan
țurilor cu legături complete — 
modele matematice care de
scriu o largă categorie de pro
cese unde domnește nu certitu
dinea ci posibilul Ne-a mai 
spus că aceste modele au o lar
gă aplicabilitate în afara ma
tematicii în controlul calității 
produselor, unde se aplică de 
mai mult timp la noi în țară ; 
dar și în domeniul proceselor 
de învățare, unde nu se aplică 
încă la noi în țară.. Iată de ce 
am apreciat cu atît mai mult 
rezultatele obținute de un stu
dent economist — Alexandru 
Tașnadi, din anul IV al Facul
tății de calcul economic și ci
bernetică economică, A.SE. — 
care, cunoscînd foarte bine 
metodele teoriei învățării (ba
zate pe procesele Markov), a 
fost capabil să le transfere în
tr-un alt domeniu — se înțele
ge. cel economic Prin aceasta 
studentul n-a infirmat spusele 
renumitului profesor, dar a fă
cut un pas mult mai puțin aș
teptat și. în același timp, mai 
important

în ce constă procesele de în
vățare 9 Ele au la bază relați
ile de întărire — relații dina
mice între următoarele trei ele
mente ■ comportamentul însuși, 
stimulii și răspunsurile Răs
punsurile (rezultatele), fiecare 
dintre noi știe, sînt determi
nate într-o perioadă dată de 
primii doi factori într-o etană 
următoare însă. răspunsurile 
obținute anterior determină 
schimharea stlmulilor (recom
pense sau pedepse) conform u- 
r>or reguli nrestahilîte (politica 
d« stimuli). în plus mai trebuie 
ținut cont de modificarea în 
timn sub acțiunea factorilor e- 
durativi, a comportamentului 
însusi. Cele mai multe dintre 
aceri® schimbări au un caracter 
probabilistic. Comportamentul 
însuși se poate cunoaște numai 
în termeni probabilistici Legile 
d° Interacțiune între cel? trei 
elemente. la fel Iar cînd e 
vorba nu d° un Individ, ci de 
o colectivitate, statistica inter-

vine din nou. Așadar, o descrie
re corectă a relațiilor de întări
re presupune un model probabi
listic, îr. același timp dinamic. 
Lanțurile Markov satisfac a- 
ceaslâ condiție. Tratarea proce
selor de învățare cu ajutorul 
lor duce la un plus de exacti
tate în rezolvarea următoarei 
probleme ce-l frâmintă pe ori
care profesor : ce politică de 
stimuli să se adopte pentru a 
se obțin? rezultate maxime 
Trebuie să recunoaștem, la ora 
actuală, răspunsul la această 
întrebare se obține numai prin 
numeroase încercări ,,pe viu“. 
tatonări ce nu arareori se sol
dează cu efecte negative. De
scrierea procesului de învățare 
printr-un model rațional de tip 
matematic face posibilă simula
rea, adică permite să se d?a 
răspuns întrebării de mai sus 
prin încercări făcute pe infor
mații și nu pe subiecți.

Studentul Al Tașnadi a ob- 
serva! existența uncr relații de 
întărire asemănătoare și în pro
cesele economice (într-o între
prindere, de exemplu) Apar a- 
celeași trei elemente iar schim
bările lor au tot un caracter 
probabilistic între aceste ele
mente se stabilesc legături 
funcționale și temporale ase
mănătoare celor din procesele 
de învățare Prin urmare, sînt 
susceptibile de a fi descrise tot 
eu ajutorul lanțurilor Markov. 
Scopul este același găsirea u- 
nei politici de stimulente (mo
rale și materiale) care sa ducă 
’ . rezultate (de data asta, eco
nomice) mărime în fond, cu
vintele subliniate din expresia 
„îmbinarea armonioasă a inte
reselor generale cu cele indi
viduale" presupune existenta u- 
nui optim Mbdriul stabilit re
prezintă o cal? rațională de a 
determina acest optim.

înaintea obținerii unor rezul
tate practice mal convingătoa
re contribuția esențială a lu
crării autorului rămâne realiza
rea transferului de metodă. 
Dar acest lucru nu e puțin Re
zultatul echivalează cu o „in
venție" pentru că. după cum am 
văzut. astfel s-a conturat o 
nouă cale d? abordare metodo
logică a unor procese snclfll- 
economlre De altfel. aepastă 
contribuție a fost recompensa
tă printr-un premiu I la ultima

DAN MĂRGINEANU

despre

VIRGIL SIMION

Cu ing
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ÎNDRĂZNEALA
A CĂUTA

sesiune a cercurilor științifice 
studențești din A.S.E A face 
un transfer de metodă nu este 
nici un lucru ușor Apelînd la 
o comparație vulgarizatoare, el 
seamănă într-un feJ cu a găsi 
o nouă utilizare, alta decît cele 
cunoscute pînă în prezent, unui 
tub electronic, spre exemplu. 
Această schimbare presupune 
unele adaptări și, in mod obli
gatoriu. o largă cunoaștere teh
nică Transferul de metoda 
presupune mai mult decît atit 
Presupune o pregătire multi- 
disciplinară și o gîndire inter- 
disciplinară Pentru cei care 
posedă aceste calități, el repre
zintă un procedeu de investiga
ție deosebit de rapid și de eco
nomic. Utilizat foarte mult în 
ultimele două decenii, el a de
venit o caracteristică a cerce
tării moderne, a cercetării 
eficiente. Iar prezența lui 
în cercetarea științifică studen
țească nu face decît să se con
stituie ca o dovadă în olus că 
aceasta posedă' atributele cer
cetării moderne.

Absolvent în anul 1970 al Fa
cultății de chimie industrială de 
la Politehnica bucureșteană, in
ginerul Dan Mărgineanu se 

doar de dteva săptămini

Noi apariții

științifică
leon Topa : SOCIOLO
GIA EDUCAȚIEI PER
MANENTE.
Ed. Pamfil, D. Ogo- 
descu : PSIHOLOGIE 
Șl INFORMAȚIE.
Victor Sohleanu :
SEU DE BIOLOGIE 
INFORMAȚIONALA
Ion Stoian, Alexandru 
Puiu, Anico Moțiu : 
TEHNICA OPERAȚIU
NILOR DE COMERȚ 
EXTERIOR.
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• Primul echipaj al misiunii Skyiab iși continuă actituiMea 
in spațiu. • La Hațeg s-a realizat o combină pentru temă»a: 
diferite specii de arbori, care înlocuiește munca a ldv de zi- 
meni. • Savanții britanici au descoperit după trei aai de cer
cetări existența unei noi particule nucleare. • între ♦—7 -■ * 
se vor desfășura ia hotelul „Athenee Palace". „Zilele tefcofaS 
R.D. Germane in R. S. România**. • tn R-F.G. s-a institah ■■ 
premiu ce urmează să fie decernat unei persoane are s-a re
marcat, pe plan internațional, in lupta împotriva p. _â'.: 
• S-a anunțat deschiderea unui campionat de sab ai ^creăere- 
lor electronice". • La „llnio" d n Satu Mare s-a cwstrait 
prima locomotivă Diesel de mină de 14 tone • In Canada 
a început să circule primul tren din lume al cărui sas a c. - 
tește pe perne magnetice și care este acționat de naotna-e 
neare care nu fac zgomot și nu emană gaze • Se presepuse 
că cel mai mare crater al sistemului nostru solar <e i j :e 
planeta Marte. • A avut loc la București conferința de pre^â 
organizată de cunoscuta firmă vest germană Nino cu pr leju* 
căreia s-au prezentat ultimele realizări in materie d* ind_*:-e 
textilă. • Un specialist belgian a inventat aparatul pentm pre-

pirat™ tartine. • In curînd vom beneficia de televideofonul 
de fabricație românească. • In Japonia, insectele dăunătoare 
se vor combate cu un origina] detergent : culturile de crizan
teme. • Se speră în obținerea pielii artificiale destinată gre
felor chirurgicale. • Injecții fără ac de seringă se vor putea 
face la Cluj datorită originalului aparat realizat de Institutul 
de sănătate publică și cercetări medicale din localitate, e Ex- 
perți ai Camerei internaționale de comerț maritim apreciază 
.a moluște de mărimea unei unghii ar provoca explozii ale pe- 
tmiierelor-g gant. • La ÎNCERC s-a construit un aparat uîtra- 
sensibil pentru măsurarea rezistenței terenurilor. • Cercetă
tori de la Universitatea din Toronto. Canada au obținut sin
teza unei substanțe chimice cu ajutorul căreia poale fi „dat 
peste cap" mecanismul reproductiv aJ muștelor. • Procedeul 
de aurire a penițelor de stilou, pus la punct la „Flamura roșie*’- 
Sibiu, reduce de șase on consumul de aur la această operație. 
• Cercetări recente ale biologului american Estelle Ramey 
scos la iveală date biologice care vin în 
femeile ar a\ea o viată mai îndelungată

I
I
I

sprijinul ipotezei 
decît bărbații.

la Institutul de cercetări chi- 
mico-tarmaceutice. Prima în
trebare pe care i-am pus-o se 
referă la perioada de stag atură. 
la locul unde și-a desfășurat 
p: . anj ai activității ca in
giner.

— Stagiar mai sînt și acum. 
Numai că primii d i aii de sta
giu i-am făcut acolu unde am 
dorit — direct in producție. în
treprinderea d? industrie locala 
„Victoria" și Fabrica de medi
camente mi-au ofe
rit cadrul adeciat pătrunderii 
in marile necunoscute ale mese
riei. Acum cînd lucrez in mij
locul unui minunat colectiv de 
cercetători îmi dau seama cit de 
mult mi-au folosit primii doi ani 
de activitate. Acoio, lingă insta
lațiile de întreprindere am învă
țat poate cel mai important lu
cru de pînă acum : indiferent de 
virstă, specialistul are dreptul 
de a căuta, de a îndrăzni, de a 
visa.

Cum a început inginerul Măr- 
gineanu să îndrăznească ?

— încrederea pe care mi-au 
dovedit-o oamenii aceia m-a de
terminat să caut ceva, să găsesc 
o soluție, să realizez un lucru 
cit de cit nou. Așa s-a născut 
ideea cu Bromocetul. Acest 
preparat, cunoscut bine ca de
numire, este o soluție alcoolica 
de cetazol. în termeni ma? pe 
înțelesul nespecialișlilor. Bro- 
mocetul este un detergent cu 
proprietăți dezinfectante, utili
zat la dezinfeeția oîmpului o- 
peratoriu, a pielii din juru] plă
gilor

Nu are sens să intrăm în de
talii de specialitate. Ne vom 
opri numai la a preciza că pro
dusul actual prezintă după ob
ținere o opalesoență care cu 
timpul se accentuează și in 
masa soluției apare un fel de 
precipitat care dăunează pro
prietăților antiseptice. Ingi
nerul Mărgineanu a încercat sâ 
înlăture apariția opalescenței. 
Dacă a reușit ? Acum. după 
mai mult de 50 de mari emo
ții, se pare că da. Ne permite 
să afirmăm acest lucru faotul 
că peste cîteva săptămîni. Bro- 
mocetul se va produce după 
noua rețetă. Am amintit cele 
peste 50 de mari emoții. De ce 
acest număr, de ce mari e- 
moții ?

— Probele efectuate In !• bo
ra tor au fost supuse testărilor

calitative prevăzute de norm 
Internă a produsului. Timp d 
un an, saplăminal, laborâtori 
C.f.C. al fabricii îți spunei ci 
vinlui, Hecate probă insemr 
nerăbdare în așteptarea rezu 
talelor. însemna emulii pculni 
ști dacă rețeta se dovedeșl 
bună.

In cele din urmă, pe ling 
imuurdiaț. eca cat.’ații. rețst 
s-a dovrd î bună și din putl( 
îu! de vedere ai eficiențe. eq 
nonneu. Noua tehnologie d 
preparare pe:m te realizarea i 
nor uisomnate economii d 
alcool. Numai pentru anul î 
curs se prevede o economie d 
peste ,u:i milion lei.

— Nu am fost primul care âi 
încercat o îmbunătățire a rețe 
tei d? preparare a Bromocetu 
lui. Tocmai de aceea s-au găs 
unii oameni, ce-i drept foart 
puțini, care să mă îndemne $ 
renunț pentru a evita chipuri! 
o decepție. Dar cei mai mul 
au avut încredere, m-au sprijj 
nit și m-au determinat să per 
severez, Mi-am dat seama d 
ceea ce se cheamă forța uni 
colectiv, înțelegerea și ajutori 
acestuia. Cei neîncrezători im 
spuneau că Institutul pentr 
controlul medicamentelor dă a 
probări foarte greu, va trebu 
să aștept ani de zile. Eu a î ob 
ținui aprobarea extrem de ra 
r-îd. arn înțeles și am simțit re 
ccpiivitai?a oamenilor. Cel ma 
mult pentru mine, acest lucri 
contează. Numai o asemenea a 
titudine m-a determinat 
iinui să caut.

Acum același inginer lucres 
ză la trei inovații cu un bene 
ficiu anual de intreprindere di 
peste 10 milioane lei. Este vor 
ba de noi procese tehnologici 
aplicabile in industria de medi
camente, care in fina] vor ih- 
semna reduceri cantitative di 
solvenți organici, mai ales U 
ce! care se importă, măriri con
siderabile de randament pe faz^ 
de producție. r-,.-

Inginerul Mărgineanu. la ce 
25 de ani a’ săi, ■ invitat c3 
un specia'ist trebui? să îndrăz
nească. Numai așa iși poate ve
dea materializate ideile, oricît 
de îndrăznețe ar fi ele.

Redactorul rubricii de științi 
toĂN VOICȚJ
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Ing. ELEONORA CAGU, Bucurefti:
„Tovarășe O.P.-L»

am citit cu interes dialogul de. „de la om la om' eu 
profesorul Constantin Micu, publicat simbăiă 26 mai și 
abordtnd tema educației tinerilor ve șantiere. Dacă am 
înțeles bine, punctul dv. de vedere este că, deși mai 
dificil ca in colectivele închegate, jt pe șantierele cu o 
existență limitată munca de educație a tinerilor poate 
id fie făcută și are cine s-o facă. Vă împărtășesc opinia 
p vă cer să mă înscrieți și pe mine la cuvinl cu o com
pletare (...).

Discutînd la modul cel mai realist, pe orice șantie* 
oom găsi numeroși ingineri, maiștri, muncitori care în 
scelași timp sînt și părinți și încă părinți dotați cu o 
mare exigentă față de propriii lor copii. Este cel puțin 
ciudat cum unii dintre acești părinți, îmbrâcînd salopeta 
ie lucru, uită tn buzunarele hainelor cu care au tmd 
de acasă responsabilitatea și exigența de educatori față 
de tinerii pe care ti au în subordine (...). Unde duce o 
utfel de uitare P Iată cîteva exemple pe care le cunosc 
— cum vă place dv. să spuneți — „din viață, nu dm 
sării*

tntîrziind la lucru pe șantier, un tînăr țgi 
su seninătate lipsa de punctualitate prin • „Am fost cu 
maistrul, aseaiă, la o țuică mal lungă.Prins în timp 
re-și însușea bunuri de pe șantier, alt tînăr replică la 
întrebarea dacă a mai comis și alte ilegalități : „Da. s-o 
«mi intimului, dar tocaiășul magazioner n-a vrut td se 
if le mai sus 1“ Un act de huliganism (o fată este pălmu
ită de un tînăr) se consumă în fața mai multor mun
citori vîrsfnM, care pe urmă declară că n-au văzut ni
mic (...). Mldți dintre oamenii de bază ai șantierelor tre
buie să nu uite că de la ai se așteaptă lâ fia educatori 
■ti numai acasă, ci și la locul de muncă. Și nw *int Pe 
un maistru care înjura birjărește o fată de 18 ani (pen
tru eă încurcase niște materiale sau nu le adusese la 
t:mp, nu-mi moi amintesc) l-am întrebat dacă așa vor
bește fi în fața copiilor săi. Mi-a rărpuns indignat : 
..Cum o să fac așa ceva ? Păi, eu, domnișoară, am 
două fete la liceu !" Putem acorda unele circum
stanțe atenuante, pornind de la situația specială a șan
tierelor, dar nu putem, n-avem voie să facem rabat 
principiului cunoscut de toată lumea că omul nu se 
formează doar in procesul muncii, ei și în activitatea 
social-obștească, tn relațiile cu semenii săi. Invătîndu-l 
j»r tinerii de pe șantier si muncească. să se califice In
tr-o meserie, trebuie să-i învățăm să și trăiască, să se 
perfecționeze uman. /isto nu m ca putea realiza fără 
puterea exemplului (...)“.

Mulțumesc pentru a- completare. Âțtept
ceastă prompt! fi judicios- bucuros și altele.

te ca ii mi dau eu c*poJ 
de pereți p ai ml întreb 
gentil ane m-a bleitf

FRANdSC HtLMV. 29 
ini, Sibiu.

Abordcri e ter-J deose
bit de Fructuoasă : patro
nare* «eoMor de către ■- 
nele umtăti industriale «; 
agricole. Ca «4 na nit mai 
pe urma, fac c precizare 
acum. Temeaal patro
na" (tn accepția pe care * 
dăm ari relației îtibi^te 
între scoli fi onztăti in
dustriale și agricole, de
numind ajutorul pe car* 
aceste* din urmi ti nenrdă 
învățăm tntnhri notriu pen
tru pregătirea trimieă- 
praetică a elevilor as 
rai-a stfrnit nfa inrf rij a- 
hiziagn. S-ar fi părut gfis 
altul, printre destulele »- 
nonime ale verbute — 
altul car* a* «rpmw te-

de m aaod de exsaumtă. Escroc sentimental. A fost 
rfaaroperif și «mi «r efU arestat pentru mai multe 
rr*e îatro&ore* rwi -re.- nu putea fi desco

peri • ni ir r i cMtonef voastre ? Dv. ce părere aveți ? 
Mmtă ti ha crezuți bărbat pe eucmt ? V-aș cere un 
vat- .V*-*at place stegurmea. bni plac mult copiii 
Tz-eu doretc atit de mă» v* :dmn. Dar cum ar trebui
W 4» femne ? Sd ar transforme 1n polițai, ce-
’xnda-i cnwno^M scț czte ri^țsratoare, făcind investi
gării m fr*ev**l 3 Să nu mi spuneți că nu tre-

- -■ a! nr £■**»'« : . i j-lr,* Am fost logdnica
ba ti cr_, dar ei ^ea terrmT m orașul X iar eu la 

âr «si, act mi aflu și acum ca profe
sori stopări. \* fi alaai ai pirisetc școala pentru a-l 

W>i pe cwtorW soț ce ocupație are. Dv. ce sfaturi 
:eu deji ca aă-*u rentpfc Hrredem in oameni, pentru 
:i nxX concisă ci tine o- —mi adecărați mulți, dar de 
zasde M m va aparat da aeiectare a neghinei de griu?M

Ca să erx* n ha« ștr 
de bara^-tâtr o ai răspc&d 
h o sugari xtrebarr. 
cred 0*. cea care merita 
t=a rmpon*. Așadar. ce 
teeiame să facă o femese

■ea tară. Dar mi se pare 
caficient ea o femeie să 
țoe că escrocului senti- 
- rotai nu i s-a pus încă 
h noi defintiv cruce — 
orectun exploatatorului, de 
pddă — pentru ca să se 
Basci In ea un al șaptelea 
kh*L du mă pricep cum

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-UȘ

VASILE OPRESCU. U da ani. Căndteni, Suceava :

apriim, daei vrw c*! 
tutelă. Dar. dass 
hiecții e minor* «

tr-nu xaod M ga
mai da la om ;a*e* Ar

LA MASA COLABORĂRII

„...Angajat al unei întreprinderi din Vatra Dornai, 
-ni-a fost dat să cunosc un caz și în legătură cu el 
re au să vă pun cîteva întrebări. Un tînăr din imtre- 

jrinderea unde lucrez ajunge în pragul căsătoriei cu o 
-olegă de muncă. Totuși căsătoria n-are loc fiindcă pă
rinții tînăruluî au următoarele obiecții: fata nu a con- 
•ăteancă cu fiul lor, ci este dintr-o comună de pe Bnsd 
Botoșani; fata abia se califică (a terminat 10 clase ele
mentare): nu este posesoarea unei averi materiale (cosă 

mele. (La care eu răspund

ea merită rețin f fca i 
Tmi șerii: ^$coc> ee ÎS 
ani fi licee!* bioaFw i " 
de un rprfția care e cw- 
raeterizează ca lUtuU 
legate crea iac de

pămînt) Și acum întrebările 
ve loc, O.p.-i).

1) Ce anume trebuie să 
stea la baza unei căsătorii ?

Ceea ce știe toată lu
mea — cu excepția celor 
care nu știu, se prefac că^ 
nu știu ori nu vor să știe : 
dragostea, înțelegerea, res
pectul reciproc.

2) Ce părere aveți des
pre părinții tînărului des
pre care v-im scris ?

Că deși trăiesc la noi, 
în 1973, cu mentalitatea 
asta s-ar fi descurcat in
comparabil mai hine 1n 
altă parte sau, tot la noi, 
dar, vorba lui Ostap 
Bender, „înainte de ma
terialismul istoric".

3) Ce s-ar fi întîmplat 
dacă totuși cei doi se că
sătoreau de cîteva luni ?

Erau deja căsătoriți de 
cîteva luni.

4) Cine trebuie să alea
gă soția unui tînăr care 
vrea să se căsătorească ?

Tînărul care se căsăto
rește — dacă vrea cu 
adevărat să se căsăto
rească.

5) Este neapărat nevote 
ea viitoarea tovărisă de 
viață a unui tînăr «4 aibă 
o carieră strălucită ?

Nu știu ce să înțeleg 
prin „carieră strălucită- 
In cazul că ai dorit si în
trebi dacă este nevoie ca 
viitoarea tovarășă de viațS 
a unui tînăr să priceapă că 
a munci (Fie numai si In 
p rop ria gospodă rie) 1n- 
seamnă cel mai Firesc lu
cru posibil, atunci răspun
sul meu este ffiră echivoc : 
da, este nevoie-.

pnitori r Txaor *■■■— 
r deprinderi arardre. a* 
doar dm ante. ha
zard. ori din Bun vreo 
ca si devin. -lata ar 
vrea ca să fin_- Aceri 
soriiin 11 dan fatrepriade- 
rile care patronează scoț
ie. amenanndu-le iteberr- 
le. asigurtndu-le o temei
nică fndramare Crin roe- 
CT»b«ti Mai nuk : F*n* 
rmităti îmi'Mirii * care 
wo botlrit să fără . 
de re%«tita «
«coaU. tocit- a as momer ‘ 
dat. eievn di prati 
chiar Diese p nroera dra 
planul resoectreelre wm- 
tițf- \'u pot *| no-ți da* 
drrota’e că — asa 
«ori? mai departe — 
cesta e un Hcn adnirahd 
fi eficient economic- ’■

Ona riten ro*BE£K ••4®» 
re» eia*4v -• «wkdmeă- 
- • "■a* ■ ' _ ~ ~ * ■

rodai • d» la
«re b «re teaă prt» are

M.N.L., 7-5 ani. elevă, București •
„Sînt din același sat și prietenă din coptlărie cu un 

băiat. Eu însă învăț la București și el tn altă parte. X'e 
scriem des, dat nu na vedem decît in caeanfd. Ceea 
ce nu reușesc este să-mi dau seama daca el mă iubește 
cu adevărat. Dorința mea este ca din cele relatate de 
mine, dv. să vă dați oarecum o părere dacă prietenui 
meu în această situație mă iubește cu adevărat sa nu. 
Mulțumindu-vă din toată inima. închei scrisoarea. m- 
mtntnd în așteptarea nerăbdătorului dv. răspuns*.

CR/STJAV4 SAVfX K «re Arai-
tor. p-ofeane-* i£_-^3«Cd er s- pa . 

<iet« t ■■ af k -e- E*. Hiadtt U ! 
«crom de ’« hbatol m oa-e nreheae. T ^a «wri ' 
și «rimei mi l-a eaadnoat. Ce a re«*m^ ex •' pe toc. t 
prtrfeMWi. «■ w-« riîM fl.mwă F*

Trec peste ri-
timei părți a 'itrebăs- > 
răspund rnireai ce rred «w 
că a rroărat-o t FarO.zi câ 
la școală rri a m fe- 
veți — cel pot» 
că — nu ca să rtaV-w 
obiecte rrrhaik-* j’- «re-

Iată, nerăbdătorul meu 
răspuns îți parvine. Datele 
pe care mi le furnizezi ea 
să-mi dau oarecum o pă
rere dacă prietenul tău te 
iubește cu adevărat sau 
nu, îmi sînt arbisuficien- 
te, ca să nu spun că faci 
chiar risipă de amănunte. 
Astfel că sînt în măsură 
sărți comunic fără să mai 
stau pe gînduri că priete

nul tău te iubește nespus. 
Lucrul care sînt convins 
că l-a atras tn primul rind 
la tine este maturitatea 
gîndirii. atît de evidentă 
pînă și într-o simplă în
trebare cum este cea pusă 
mie. Fericit ea scrisoarea 
ta este cel puțin a 300-s 
pe care o primesc de la 
începutul anului. îmi acord 
un răga2 de cîteva minu

numeae, dar n-am în
doieli ci m găsește la 
antipodul credulității. A- 
paretul de selectare a ne
ghina de gnu e în noi, ni 
l-a introdus viata prin tot 
re are ea mai generos. Ei 
bum. eaerocnl acționează 
tnauai acolo unde simte 
eă rim^-u «e îndoiește că-1 
am totreblndu-se de unde 
să fiael rost de eL „Certi- 
riatre Doanne, certitu- 
d==_ ce bine-i să ai cer- 
tfcxfini ?* spâne* într-un 
**n memorabd poetuL II 
completn teribil de ne- 
poeric. dar sper ci nu p 
■■«podi : Ce bine-i să ai 
rertâhaâiiM ci nd izbutești 
Ui fad la timp rost de 
r>

P« sbnbăta viitoare 1

Timpul se precipită și, consta
tăm, pînă la vacanta mare au 
mai rămas doar trei săptămini. 
Cum stăm cu pregătirile ? Ta
berele au fost amenajate ? Ex
cursiile au fost contractate ? 
Elevii și-au clarificat proiectele 
și preferințele ? La aceste în
trebări și la altele ne răspund 
astăzi trei membri ai comanda
mentului de vacantă din jude
țul Timiș : Aurica Gagea, 
președinta consiliului elevilor. 
Radu Petru, inspector general al 
inspectoratului școlar și Romu
lus Săvoiu, din partea consiliu
lui județean al organizației pio
nierilor.

Pentru început interlocutorii 
noștri precizează : cadrul ediției 
din acest an al vacanței a fost 
stabilit încă din toamnă, deci o- 
dată cu deschiderea anului șco
lar ; pe parcurs, datorită măsu
rilor luate de comitetul județean 
de partid, s-au suplimentat 
fondurile necesare amenajării 
și modernizării unor localuri de 
tabără, completării „lnventaru- 
lui“ necesar desfășurării mul
tiplelor activități din progra
mul de vacanță. Și tot cu mul
te luni In urmă, muncitorii din 
marile Întreprinderi timișorene. 
*1 căror copii slnt beneficiarii 
vacanței, a-au angajat să-și a- 
aduefi partea de contribuție, 
după profil, la realizarea boga
tului program pe care și l-a în
tocmit comandamentul județean 
d« vacanță. De atunci și pint 
azi...

Radu Petru: Tabăra de la Bog- 
da * fost legată d« sistemul e- 
nergetic național, a-au făcut lu
crări de alimentare eu apă ri 
a-a amenajat un bazin de Înot, 
a-au pietruit drumurile. Repa
rații aubatanțiale au fost între
prinse și în taberele de la Po
ieni-lat ți Poleni-Strfmbul. Rit
mul pregătirilor ne dă garanția 
că rutele de elevi care vor pe
trece aici o parte din vacanță 
vor găsi totul pregătit.

— Cele trei adrese reprezintă 
singurele tabere da pe terito
rial Județean ?

Aurica Gagea: Nicidecum. O- 
rașul Timișoara va găzdui ta
băra finalițtilor concursului de 
biologie ; Ia Liceul agricol din 
Ciacova va funcționa tabăra de 
instruire și odihnă a comandan
ților formațiilor de pregătire 
pentru apărarea patriei iar la 
Luncanf și Chevereșul Mare 
vor funcționa taberele de o- 
dihnă și instruire ale activelor 
U.T.C. din școli.

Romulus Săvoiu : Deși nu 
slnt tabere, să vorbim acum și 
despre satele de vacanță, 5 la 
număr, dispuse în locuri foarte 
pitorești : Cenad, Mănăstirea, 
Nădrag — Cabana Cornet. Lun- 
canil de Jos unde ae află două 
cabane forestiere și Bogoșul 
Vechi — Pădurea Chevereșului. 
Circa 4 000 de pionieri și elevi 
vor trăi in aceste aate de va
canță. care, de pe acum promit

a oferi 2ile pline de farmec. 
Citeva cuvinte despre istoria 
lor. Casa pionierilor a inițiat 
un concurs, adresat studenților 
Facultății ,de arhitectură, pentru 
proiectarea unor mici așezări 
de vacanță, prin păduri, pe ma
lurile apelor. S-au primit 100 de 
prototipuri din care au fost alese 
șase. Prezentate în comandament 
ele au stîrnit entuziasmul mul
tora. Și au început să curgă ,.o- 
feriele". La Bogoș, de pildă, 
U.M.T., Tehnometal, U.R.A. și 
Electromotor, au construit că
suțe cochete cu patru locuri. 
Alte colective au amenajat un 
parc de lectură ; secția horti
colă a municipiului s-a ocupat 
de grădină i$i de terenul legumi
col, menit să ușureze aprovizio
narea.

— Ce aduce nou vacanța •- 
ceasta elevilor timișoreni ?

R. P. : De fapt, pentru pro
moțiile de acum totul va fi nou.

Pentru rtoi, adulții, taberele 
și excursiile și cluburile sînt

continua existența, membrii «d 
pregătindu-se pentru două con
cursuri însemnate, de nivel na
țional, și anume al radioamato
rilor și cinecluburilor. Cercul 
de matematică al Liceului 
„C. D. Loga“ va continua munca 
de pregătire a revistei. Societa
tea literară, maț ales prin cer
cul ei de gazetăfle, și-a propus 
să ofere ziarului local cîteva 
pagini despre viața și activitatea 
tineretului din județ. Formațiile 
noastre artistice și-au alcătuit 
programe de turneu pe la 
locurile unde-și petrec elevii 
vacanța. Teatrul școlar, de pil
dă, care are două premiere pin! 
la încheierea cursurilor, va pre
zenta spectacole la Casa stu
denților, în cluburi și tabere, 
va realiza un schimb de expe
riență cu formația de teatru * 
Liceului din Peciul Nou și o in- 
tîlnire cu studioul de teatru de 
pe lingă Clubul tineretului din 
Lugoj. Orchestra de muzică u-

ORGANIZA TORII
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TIMIȘORENE
farm* pe oare le știm de la an 
la an, dar pentru elevi a pleca 
la mare sau la munte, într-o 
excursie în circuit, mu a petrec* 
două săptămîni înw-un sat de 
vacanță e un lucru plin de far
mec șl chiar dacă s-a repetat 
în anii de școală ca formulă de 
vacanță, nou va fi itinerariul 
străbătut, localitatea de tabără, 
parte din colegi, programul 
pe care încercăm să-1 realizăm 
cit mai variat. Și totuși, avem 
ceva absolut nou : prin con
tacte directe încercăm un 
schimb de elevi cu județul 
Neamț. Noi le oferim un fel de 
Tabără pe malul Mureșului, lîn- 
gă Periam, ei ne pun la dispozi
ție... munții, mănăstirile și pă
durile. Dacă ne reușește ftchim- 
bul, ti vom extinde șl cu alte 
județe.

— Cu ce elemente au îmbogă
ții elevii înșiși proiectele co
mandamentului de vacanță ?

A. G. : Elevii și-au propus să 
nu întrerupă In timpul verii ac
tivități la care țin foarte mult. 
Astfel. Societatea tehnică îșl va

joară a Liceului nr. 1 din Ti
mișoara ce v* deplasa timp d* 
două luni In taberele centrale { 
în taberele locale vom trimit* 
alte formații ale elevilor, evi
dențiate cu ocazia concursului 
„Armonii de primăvară" orga
nizat de Comitetul municipal 
Timișoara al U.T.C. In sfîrșit, 
vacanța va debuta cu expoziții 
avînd ca exponate produsele 
realizate de elevi în activitatea 
tehnico-produ ctivă.

Acum, în iunie, toate adună
rile generale U.T.C., care vor 
fi deschise, vor lua în discuție 
vacanța, cu multiplele ei fațete. 
Cu siguranță, elevii vor aduc* 
foarte multe propuneri atît în 
ceea oe privește viat* de tabără 
ori programul excursiilor, cît 
mai ales activitatea din cluburi, 
foarte importantă pentru îilele 
pe care le petrec acasă. Le aș
teptăm și ne vom strădui să le 
valorificăm.

MARIETA VIDRAȘCU

E firesc să rămînem pasivi?

Un tinăr mesager al 
folclorului românesc
Absolvent al Conservatoru

lui „Ciprian Porumbescu“, 
promoția 1970. după ce timp 
de doi ani fusese solist al 
Ansamblului Armatei, și în
registrase citeva piese pentru 
Radio $i T.V., Gheorghe Po- 
Descu lucrează de trei ani în 
învățămint, ca profesor la 
Liceul „Nicolae Bălcescu“ 
din Rm. Vilcea, deșteptând și 
cultivmd vocații. Transmițind 
elevilor propria Iui flacără. 
Pasiunea lui pentru nai. de
parte de a cunoaște vreun 
regres, a Înflorit deplin. Pen
tru că așa cum afirmă, cu 
îndreptățire, „provincia nu 
este o zonă geografică, ci o 
«tare de spirit. Cu care sper 
sâ n-am nimic comun". O 
primă prezență pe scena 
festivalului folcloric de la 
Ohrîd, Iuguslavia, apoi parti
ciparea Ia un turneu în Bul
garia au însemnat doar pre
ludiul afirmării Iui artistice.

Tn anii următori a repurtat 
succes după succes Ia diver
sele festivaluri folclorice din 
Ungaria Austria. Cehoslova
cia R. D. Germană, R. F 
Germania, Olanda. conver
tind in aproape toate marile 
orașe europene. Și. în pofida 
succeselor, Gheorghe Popescu 
a rămas același tînăr simplu, 
modest, lipsit de ifose de ve
detă

Recent, Gheorghe Popescu 
a primit noi Invitații peste 
hotare Desigur, evoluția lui 
■n cadrul spectacolelor fol
clorice îi va aduce și alte 
'uccese. Iar acestea — așa 
*um singur afirmă — sînt. 
in primul rînd. ale inegalabi
li noastre arte populare.

ROMANIA HIM PH ONTA

producție Walt Disney. Viața în ținuturile înghețate ale nordului.

HOMOLKAEfSOEQGJJt $
producție a studiourilor cehoslovace. Cu : Josri Sebânek (bunicul 
Homolka), Marie Motlovâ (bunica), Frantisek Husak. Helena 
Ruzikovâ. Al treilea episod din excelentul serial satiric roaliiat 

de laroslav Papeuek.

(Vrmart din pag. F)

li de mîine nu le pot răspunde 
decît oameni itâpîni pe cunoaș
tere, pe înțelegerea fenomenelor 
lumii care ii înconjoară. Cum se 
săvirșețte un asemenea act edu
cativ — căci, in fond de educație 
evte vorba — intr-o mare uni
tate productivă ? Investigația 
noastră a ales, pentru un prim 
răspuns Filatura Română de 
B®ab*c București, una din ma
rile întreprinderi ale tării. în 
care Lși fac ucenicia pentru vii-» 
tor aproximativ 1200 de tinere. 
Un procent însemnat din forța 
feminină de muncă, cifrată azi 
La aproape două milioane de re
prezentante. 1200 de candidate 
la «coala zilei de mîine. Știu 
să lucreze. Dar mai departe ? Se 
pricep — cum spuneam să ma
nevreze mașina. N-o vor părăsi, 
insă, oare la primul semn de 
..nemulțumire- al unei puteri 
pe care nu o înțeleg ? 1 200 de 
participaate la evoluția procese
lor productive, și nu simple 
executante ale lor. Cum se ajută 
o asemenea devenire Intr-un ca
dru profesional si politic de fac
tura celui pe care i] găzduiește 
F.R.a ?

.RAIUL" INTENȚIILOR

24 de organizații de tineret, 
compuse din cele 1 200 de au
toare a materiei prime care se 
metamorfozează apoi în pulove
re și fulare, ciorapi și rochii, 
cămări fi huse de mobilă. Un 
program bogat de inițiere în 
tainele cunoașterii. Iată-1. așa 
cum se prezintă pe ultimele 
lunî. in comunicarea secretarei 
comitetului U.T.C., Ioana Nae :

— în februarie, proiecții cu 
aspectomatul pe tema „Omul și 
natura-.

— martie — „Superstiții, ora
cole si ghicit-.

— aprilie — prezentarea căr
ții „Sfinți, mit. legendă, adevăr-

— întilniri cu profesori de fi
lozofie cu tema ..Ateismul și 
evoluția sa istorică", „Sectele 
religioase-.

— lntilnire cu un secretar al 
comitetului U.T.C. de sector pe 
tema „Morala și religia-.

— acțiune cu aspectomatul 
despre „Eclipsele solare-.

4 luni ilustrate deci, teoretic, 
prin variate și deloc lipsite de 
interes subiecte de meditație și 
Înțelegere.

Faptul că organizația U.T.C., 
în colaborare cu factorii cultu
rali din întreprindere, se preo- 
cuoă de organizare* unor ac
țiuni avînd ca scop educația 
ateist-științifică este demn de 
laudă. O societate înaintată nu 
se poate construi decît cu oa
meni înaintați. întrebarea este i 
ducem noi acest proces de lu
minare a tinerilor pînă la ca
păt ?

DIALOG

între Anica Nitu, 21 de ani, 
elevă in clasa a X-a la liceul 
seral, muncitoare la secția fini
saj, și reporter i

R : Ai participat la vreuna din 
acțiunile organizate de comite
tul U.T.C. pe teme de populari
zare a științei ?

N. A. : Nu...
R j N-ai știut că există ase

menea intilnlri ?
N. A : Nu...
R : Te . interesează proble

mele acestea ?
N. A. i Mă Interesează, dar 

n-am timp. Abia să mă închin 
am timp, că sint elevă la liceul 
seral... De asta zic că mi-au 
luat degeaba icoana. Eu, așa, 
citesc foarte mult : acum îl ci
tesc pe Coșhuc și „Un om între 
oameni-. Cărți de ateism am 
citit cînd eram mai mică, acasă 
la Ciocănești-Buftea de la bu- 
nicu’.

R : Bunicul era ateu ?
N. A. : Sigur că era, că mer

gea de trei ori pe zi la biserică!
Desigur, după relatarea unui 

asemenea caz comentariile ar 
fi de prisos. Și totuși. nu 
întîmplător am abordat-o pe 
Anica Nitu. Secretara U.T.C. ne 
informase că, in căminul mun
citoresc, cineva descoperise că 
tînăra adusese alături de alte 
obiecte o... icoană. Dlspun-ind, 
desigur, de dreptul legal de a 
purta un asemenea obiect, tlnă- 
ra trebuia să atragă atenția prin 
ceea ce semnifica el de fapt i 
existența unor concepții mistice. 
O d'scuție avînd drept scop nu 
sancționarea tinerei, ci cunoaște
rea ei, ar fi dus la niște desco
periri care ar fi pus in alertă 
pe mulți. Elevă în penultima 
clasă a liceului, ea nu știe ce 
înseamnă cuvîntul ateism. E 
normal ?
DIALOG CU 6 PARTICIPANT!
Am renunțat la sondaje și am 

recurs la sfatul autorizat al to
varășei Nae Ioana, pentru a 
ne facilita intilnirea cu ci
teva din participantele ]a 
bogatul program de „luminare- 
a tinerelor pe care, l-am con
semnat mai sus. S-a întors din 
secțiile fabricii la sediul U.T.C., 
unde avea loc discuția cu 6 
fete: Ioana Raiu, Elena Olteanu, 
Pasca Dohre, Marita Mihai. Tița 
Minzală și Elena Neagu.

— Ce probleme v-ar interesa 
să discutați atunci cind vă întîl- 
niți pentru o oră sau două la 
bibliotecă sau într-o sală de 
ședințe ?

— Păi. lucrurile astea... care 
nu se știe ce-i cu ele... Că dacă 
ziceți că nu există dumnezeu, 
atunci cum e cu inundațiile ? 
Bine, există numai natura ! Da’ 
de ce nu oprește ploile, cind 
vin ? Că lumea spune că asta-i 
din cauză că dumnezeu e supă
rat pe oameni. (Elena Olteanul.

— La noi în secție unele fete 
poartă la gît cruciulițe. (Elena 
Neagu, secretara organizației 
U.T.C. nr. 18 de la ring).

— Eu nu înțeleg de ce se fa
brică Icoanele astea șf crucile 
de purtat ca podoabă. Doar nu 
mai sintem credincioși... (Ioana 
Raiu. secretara organizației 
U.T.C. nr. 21).

♦
Spicuiri dintr-un dialog pe 

care-1 socotim interesant pen
tru U.T.C. întrebări posibi
le și dezbateri în cadrul unor 
intilniri care — dună cum nl 
se spune — s-au ținut, dar al 
căror rost n-a fest orea bine 
înțeles. Facem observația nu 
pentru a micșora meritele pe 
care organizația U.T.C. din a- 
ceastă mare întreprindere bucu

re? teană le are în mod evident, 
Ci pentru a invita la o medita
ție și mal adâncă privind gra
dul de evoluție al tinerilor care 
o compun. Se știe că muncesc 
bine. Ne mulțumește însă atit ? 
F.R.B. are 1 200 de fete. 
Majoritatea provenite din me
diul rural. Cu bunici ,^teiu, 
care se duceau de trei ori 
pe zi la biserică șl cu pă
rinți înclinați uneori să creadă 
că furia apelor e rodul mîniei 
atotputernice. Pleacă de acasă, 
lăsind în urmă vatra pe lîngă 
care au crescut, dar poartă cu 
ele credințele care au populat-o. 
Vin într-un mediu muncitoresc, 
se înscriu in rîndurile unei or
ganizații revoluționare, aderă 
la cele maj scumpe devize ale 
acesteia. Sînt plasate în. fața 
unor organisme mecanice com
plicate și ]i se cere să răspundă 
de rodul lor ți de calitatea a- 
cestora. Unele trebăluiesc în fața, 
mașinii cu cruciulița aninată de 
grumaz, nu pentru că o atare 
podoabă ar fi indispensabilă ți
nutei lor zilnice, ci pentru că 
așa au apucat să vadă în bătă
tura părinților. Cum le primim, 
ce le oferim în schimbul „mas
cotelor" cu care se prezintă la 
întâlnirea cu munca ? Prele
geri — a hotărit cineva. 
Foarte bine, cu condiția ca o ac
țiune înscrisă sub un asemenea 
titlu să nu se transforme in 
lectura unui referai, ci să fie, 
de Ia început și pînă în cele din 
urma, un dialog între cei care 
cunosc niște adevăruri și cei 
care se află la primele litere 
ale însușirii lor. Nimeni nu se 
poate plînge câ nu vor exista 
într-un asemenea dialog puncte 
de interes. Reporterul nu le-a 
provocat expres și a avut to
tuși parte de ele. Proiecții ? 
Sînt de asemenea foarte utile 1 
Cu condiția ca imaginea să iasă 
din pînza ecranului și să fie 
condusă spre Înțelegerea șl 
asimilarea ei de către cei aduși 
anume să o privească. Dar în 
afară de prelegeri și proiecții ? 
Ce e firesc să întreprindem pen
tru ca fata, astăzi la prima cu
noștință cu mașina de filetat și 
cu ringul, să-și însușească, pe 
lîngă tainele manevrării aces
teia, secretele încă neaflate din 
lumea care o înconjoară ? Lec
tura bine dirijată are in
contestabile consecințe pen
tru un spirit mai puțin 
populat cu informație, întru 
completarea acesteia. Dar, din
colo de toate, și totuși de fieca
re dată alături de aceste soluții, 
stau altele, mai abile, mai si
gure : „Discuțiile neprogramate 
pe grupuri mici de 2—3 fete — 
ne informa tovarășa Gheorghița 
Sofilcă. secretara comitetului 
P.C.R, al F.R.B. — dau rezultate 
foarte bune. De ce nu se fac 
atunci ? Sau de ce nu se fac 
mai des ? Ce s-ar mai putea 
adăuga acestor acțiuni de diri
jare a înțelegerii pe canalele fi
rești ale timpului nostru ? E o 
întrebare, pentru al cărei răs
puns vă cerem sprijinul. Vă pro
punem să ne frămintăm împreu
nă pentru găsirea acelor resor
turi care să declanșeze la tînă
rul care își începe abia biogra
fia profesională, interesul și ac
ceptarea rațională a unor ade
văruri din lumea științei.
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste Românie, a trimis președinte
lui Republicii Italiene, GIOVANNI LEONE, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Italiene, Îmi este 
deosebit de plăcut, în numele Consiliului de Stat. »l poporului 
român șl al meu personal, să transmit Excelenței Voastre, cor
diale felicitări șl cele mal bune urări de fericire personală, da 
pace și prosperitate pentru poporul italian prieten.

Amintindu-ml cu multă plăcere de vizita pe care am făcut-o 
recent în ospitaliera dv. țară, precum și de convorbirile rod
nice pe care ]e-am purtat cu această ocazie, îmi exprim con
vingere» că relațiile de tradițională prietenie și cooperare din
tre România șl Italia se vor dezvolta continuu, în interesul 
ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și înțelegerii Inter
nationale.

PRIMIRI

• DELEGAȚIA CULTURALA 
din R.P.D. Coreeană, condusă 
de LI Miăn Sang, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, membru 
al Biroului Permanent al Adu
nării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, vicepreședinte 
al Federației pentru literatură 
șl artă, președintele Uniunii 
compozitorilor, a părăsit vineri 
dupâ-amlază Capitala.

• VINERI DUPA-AMTAZA, 
a părăsit Capitala delegația 
parlamentară din Republica 
Federală Germania, condusă de 
Annemarie Renger, președinta 
Bundestagulul, care, la invita
ția Marii Adunări Naționale, a 
făcut o vizită în țara noastră.

• VINERI, 1 Iunie, a părăsit 
Capitala H. A. Anwari, adjunct 
al ministrului informațiilor din 
Iran, care a făeut o vizită în 
țară noastră, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe.

• LA INVITAȚIA Consiliului 
i Culturii și Educației Socialiste, 

vineri a sosit în Capitală renu
mitul pictor italian Renato 
Guttuso.

• ÎN DORINȚA de a promo
va relații de prietenie, precum 
și legături reciproc avantajoase 
între Republica Socialistă 
România și Tallanda, Guvernul 
Republicii Socialiste România 
și Guvernul Tallafidei au hotărit 
să stabilească relații diplomati
ce la rang de ambasadă, de Ia 
data de 1 iunie 1973, și să facă 
schimb de reprezentanți diplo
matici la nivel de ambasador.

• VINERI LA AMIAZA, a 
părăsit Capitala generalul Sir 
Michael Carver, șeful de stat 
major general aJ trupelor da 
uscat din Marea Britani®, care, 
la invitația generalului-colonel 
Ion Gheorghe, prlm-adjunct al 
ministrului apărării naționala șl 
șef al Marelui Stat Major, a 
făcut o vizită oficială în țar® 
noastră.

Generalul Sir Michael Carver 
a fast primit de generalul de 
armată Ion Ionițfi, ministrul 
apărării naționale, a vizitat 
obiective economice, turistica și 
unele unități militare.

• „DORESC SA CUNOSC 
îndeaproape planurile dv. da 
dezvoltare actuale și de pers
pectivă, să lărgim cooperarea 
în toate domeniile care prezin
tă Interes pentru economia 
românească** — a declarat Ru
dolph Peterson, director gene
ral al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare — 
P.N.U.D., la sosirea ia în Ca
pitală, vineri după-amlază.

♦

In eursul aceleiași zO®, 
Rudolph Peterson, a avut o în
trevedere cu Nicola® Gheme®.

(Agerpree)

Pe adresa dumneavoastră

ILUSTRATĂ DE
PE LITORAL

(Urmare dto pag. I) 

nâ eu plajele de aur, eu primii 
turiști români mu seeiți pe tiSordl 
din Olanda, Marea Britenfa. Ță
rile Scandinava. Aceeași errma 
frumoasă pentru lumi® da cd*d 
ffii-du pronosticat (demonrirind-e 
Cu lux de argumente de speciali
tate) și meteorologii constănțerd. 
Bărbații de pe trauler, cei care 
au străbătut de zeci ți zeci de ori 
Medtterana, care cunosc capricii
le Pontulului Euxin ca pe tabla 
înmulțirii nu se înșelaseră. Pe 
litoral a început o lungă oară 
fierbinte I

„Cortina" l-d ridicat la Ma
maia, la Eforie Nord, la Neptun. 
Edilii au pregătit, pretutindeni, 
surprize : noi spații verzi, mijloa
ce de transport îmbunătățite, noi 
magazine ți chioșcuri. Deși tem
peratura apei îngăduie deja, de 
mai bine de zece zile, băile în 
mare, am Intilnit numeroși turiști, 
atîi în modemele piscine de la 
„Fare", „Național* „Doina*, 
„Amfiteatru", dt ți pa lacul Siut- 
ghiol, unde posibilitățile de prac
ticare a sporturilor nautice rint, 
în acest sezon, mult lărgite. Plaja

Tovarășul Ole Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, 
ai Prezidiului Permanent al 
C.C. ad P.C.R , prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniș
tri, a primit, vineri la amiază, 
delegația culturală din R.P.D. 
Coreeană condusă de LI Miăn 
Sang, membru al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, mem
bru al Biroului Permanent al 
Adunării Populare Supreme a 
R. P. D. Coreene, vicepreședin
te al Federației pentru litera
tură și artă, președintele Uni
unii compozitorilor.

* *
Vineri la amiază, tovarășul 

Gheorghe Răduleaeu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, a primit pe Sun Stabo-fun, 
președintele părții chineze în 
Comisia de colaborare tehnico- 
ștlințiflcă dintre Republica So
cialistă Rom In la și Republica 
Populară Chineză, oare a parti
cipat la lucrările celei de-a 
XV-a sesiuni a comis ieL

Cu acest prilej, s-a exprimat 
aatinfacția pentru rezultatele 
bune obținute ia actuala sesi
une a comisiei. iuhHniindu-se 
contribuția adusă da aceasta

♦ ♦

T<Wv3riaufl Ion PSțan, vice
președinta al Consilitilul de Mi
niștri, a primit, vineri dimi
neața. pa A. R. Tanco, aecre- 
tar de stat pentru agricultură 
si resurse naturale al Republi
cii Ffllpine, care ®e află în- 
tr-o vizită In țara noastră.

Cu acest prilej, au foot dte- 
autate posibilitățile de dezvol
tare a relațiilor de colaborare

den fețe hotelului „Riviera* dm 
Meeana, spre exempla, primește 
In fiecare dimineață vizxta unui 
grup meste de turiști englezi, 
dzntre cere mm. afleți le prime 
ședere H fans *»>5***-L — au
n^rfurlnt că sint abeoisi seas- 
făcut» de ospitalitatea V«rftîmfd 
pretutindeni. de calitatea serd- 
ctilor Oficiului da turism „Lito
ral*. Opin/ asemănătoare mi-au 
împărtășit și clțfod tineri sosiți la 
odihnă de pe meleagurile gorj'e- 
ne. „Descopăr aici — spunea in
ginerul ț/ihat Sulțescu — In fie
care an, noi surprize plăcute; 
©ore aceasta mi te part Imbu- 
ndtdțtt, In special sectarul servl- 
efUor. far serie poribiUt^Uof de 
distracție ți recreere substanțial 
lărgite. Alegerea locului unda tfi 
poți petrece, de pildă, seara nu 
moi aste un lucru adt de sim
plu..."

Tn stațiunile Venus ți Jupiter, 
la complexul „Capul Aurora*. la 
Mangalia, la Techirghiol ți Costi- 
nețti, la Năvodari sint gata să 
primească oaspeții noi hoteluri, 
cîteva campinguri, restaurante. 
La Mamaia, printre atracțiile se
zonului deja „lansat*, se numă
ră ți zona euprinztnd, în stilul 

în timpul întrevederii, des
fășurată intr-o atmosferă tovă
rășească, au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării culturii 
în cele două țări, precum și ale 
schimburilor culturale dintre 
Republica Socialistă România 
șl Republica Populară Demo
crată Coreeană.

La convorbire a luat parte 
Ion Brad, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste.

A foet de față ti Mln Su, 
ambasadorul R. P. D. Coreene 
la București.

★

la dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

L» convorbire *u participat 
Radu Conatantlnescu, vicepre
ședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare șl coope
rare economică șl tehnică, 
Gheorghe Pacoste, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului 
ti geologiei.

A luat parte Lu Ți-ain, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la București, 
crecum gl membri ai delega
ției.

♦

H aoooerare economică, nrecum 
și de intensificare a ichimburl- 
lor comerciale dintre cele două 
țări.

La primire au participat Con
stantin Stane iu, adjunct al 
mi n ia traiul comerțului exterior, 
precum si Lull Moreno-Salce
do. «mhaaadorul Republicii Fi- 
liplne în Rom An ia.

fiecărui județ, 39 de case tradi
ționale, primitoare și luminoase 
— sm edepdmt ^at românesc* 
!■ HHteai — ia oare pot fi servi
ta baeati pentru care ca&icati- 
c«d de excelent reprezintă doar 
a caracterizare cit se poate da 
ebițssuitâ ; tot Mei se efld în 
ew’x de „finisare* ți un mers 
parc de distracții, care o® xxmb- 
plete clipele de veselie oferite ce
lor mid — dar desigur nu nvma 
lori — de către reprezentațiile 
reputațdor serobeți ai delrinariu- 
hsi seu de spectacolele p-egătite 
In taberele pentru copii da ia 
Năvodari.

Este di*icQ da apreciat ca pre- 
eme. de pe acum, Is di it os 
ridica numărul total ai oaspeți
lor litoralului In această veri; 
numei le Mamaia efectivul lor va 
depăși o tufd de mit, iar la Efo
rie Nord ți Mangalia cor primi, 
probabil, flecare, ctrea două sute 
de mii. Sini cifre record care 
vorbesc de la sine despre auspi
ciile, atît de favorabile, sub care 
a început aici spectacolul non 
stop al soarelui, nisipului de aur 
ți voioșiei, la care, fiecare din
tre dumneavoastră, a oriclnd 
binevenit.

actualitatea
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PENTRU 
TINERET

• Studenții — proiectanți în uzină • Elevi în dialog cu creația folclorică • „Stelele 
vacanței" la clubul din Eforie • O competiție — crosul tineretului; și o cifră — 
5 000 de participant! • Ergonomia românească prezentă la Amsterdam • O luptă 

aprigă cu flăcările

| CADRAN

Sesiunea 
de comunicări 

a elevilor folcloriști
Liceul nr. 4 din Timișoara 

va găzdui, Intre 9—10 iunie 
a.c., o interesantă manifestare 
științifică s Sesiunea de comu
nicări a elevilor folcloriști. Au 
fost invitați să participe toți 
membrii cercurilor de folclor 
ce funcționează pe lingă școli
le din țâră. Sesiunea iși propu
ne astfel »ă valorifice cercetă
rile, teoretice și de teren, ale 
celor mai tineri folcloriști, să 
ofere un cadru adecvat unui 
util «chimb de experiență, unei 
mai bune cunoașteri atit a cre
ației populare din toate zonele 
țării clț țf » acestor entuziaști 
pasionați i folclorului. Fao- 
tul că organizatorii au un cerc 
de folclor a cărui rodnică ac
tivitate a depășit de mult por
țile școlii, faptul că această 
manifestare ae desfășoară sub 
girul științific al unor presti
gioase instituții specializate — 
Inspectoratul școlar județean, 
Societatea de științe filologice, 
Catedra de folclor a Universi
tății și Cercul de etnologie 
din Timișoara — dau cele mal 
sigure indicii că Sesiunea I$i 
va realiza «copul propus, că jse 
va transforma într-o acțiune de 
continuitate ți interes.

SANDU D.

Asociația de creație 
a olarilor argeșeni

în cadrul acțiunilor desfășu
rate sub genericul „Memoria 
Argeșului**. în sala Palatului 
Culturii din municipiul Pitești 
l-a constituit Asociația de crea

• La concursul pe meserii — faza republicana — desfășurat 
U Bdfa Mare, cu participarea elevilor de ia liceele de specialitate 
din cadrul Ministerului Minelor, Petrolului ți Geologiei, reprezen
tanță Liceului minier din Deva au obținut rezultate remarcabile : 
două premii I la specialitățile de bază — exploatări miniere ți 
electromecanică minieră — un premiu II ți un premiu III.

lată-i pe merituoșii clțtigătari ■
Dorin Adam, anul VI, locul I (electromecanică minieră). 
Gheorghe Budai, anul III, locul II (exploatări miniere). 
Emil Țuțuianu, anul III, locul III (electromecanică minieră). 
Sfânild Pflntifoiu, anul IV, locul I, (exploatări miniere).

ție a olarilor argeșeni. In In
tenția organizatorilor stă revi- 
tallzarea acestui meșteșug stră
vechi, popularizarea șl selecta
rea celor mai deosebite creații 
artistice, precum și elaborarea 
unor studii de specialitate In 
acest domeniu.

VASILE MĂRUȚĂ

La post
într-o noapte capricioasă cu 

vint puternic în apropierea uni
tății al cărui comandant este 
It. col. Vasile Brfidlceanu a 
izbucnit un incendiu năprasnic 
care putea să cuprindă o bună 
parte din rasele învecinate.

Fruntașul Viorel Grămadă, 
care era santinelă la postul cel 
mai apropiat de locuința care 
luase foc, a dat semnalul șl 3 
creat posibilitatea ajutorului 
ofițerului de serviciu cpt. C.aza- 
cu Grigore să alarmeze garda 
In timp scurt și să intervină 
pentru stingerea Incendiului.

în această acțiune s-a evi
dențiat In mod deosebit sergent 
Barbu Gheorghe, care înfrun- 
tlnd flăcările, împreună cu un 
grup de militari din subordine 
și manevrind cu pricepere mij
loacele de stingerea incendiului, 
a reușit să localizeze incendiul 
și să salveze viața oamenilor 
rare se aflau In acel moment 
In pericol.

V. MARIAN

AVIZiER j

„Titan 73"
Duminică, 5 000 de tineri — 

elevi, pionieri, uteciști din între
prinderile și Instituțiile secto
rului IV din Capitală vor par-

Ascensiune

Sezonul estival 
debutează și in a- 
cest an cu noi acti
vități pentru toate 
vîrstele. La stațiu
nea Eforie, una 
din perlele litora
lului, clubul repre
zintă un puternic 
focar cultural ce 
își desfășoară din 
plin activitatea. 
Astfel, pentru tine
rii iubitori de 
sport, clubul oferă 
posibilități multi

ple 1 șah, tenis da 
masă, baschet, în
treceri sportive do
tate cu „Cupa celui 
mai bun sportiv*, 
iar după-amiezile 
sint destinate dan
sului ori întilniri- 
lor cu „stelele va
canței** din con 
cursurile ce sa 
desfășoară sub a- 
eest titlu. O bine
venită și meritorie 
inițiativă aparți- 
nînd directorului

ticlpa te crosul organizat de 
Comitetul U.T.C. de sector, în 
parcul din jurul lacului Titan. 
Competiția va fi precedată de 
o mare paradă în care tinerii 
în uniforme caracteristice (pio
nierești, de elev, a detașamen
telor de pregătire pentru apă
rarea patriei) vor defija pur- 
tlnd pancarte, In frnnte cu 
fanfara, pe traseul LOR.—Bd. 
Baba Novac — Bd. Leontin 
Sălăjan, oprindu-se în parcul 
Titan unde, începînd cu ora 9, 
Își vor disputa șansele pentru 
obținerea cupei transmisibile 
„Titan acordată pentru
prima dată.

| FORUM 1

Al V-lea 
Congres internațional 

de ergonomii*
La 5 iunie ®.e. încep lucrările 

celui de-al V-lea Congres In
ternațional de Ergonomie, ce 
va avea loc la Amsterdam. Spe
cialiști din întreaga lume își 
vor confrunta punctele de ve
dere pentru a da un nou im
puls preocupărilor lor. Țara 
noastră va fi reprezentată la 
acest forum Internațional de 
prof. dr. Petre Burloiu, decanul 
Facultății economia producției 
din A.S.E., căruia l-am solici
tat primele informații.

— în cadrul comunicării „Er
gonomia in România", ne-a spus 
domnia sa înaintea plecării 
spre „Țara lalelelor", voi pre
zenta o sinteză a realizărilor și 
preocupărilor noastre și, mal cu 
seamă, voi susține un nou do
meniu de cercetare al acestei 

a

clubului Iosif Șerb 
este șl aceea a În
ființării unui punct 
de informare șl do
cumentare turisti
că, unde se prezin
tă albume, bro
șuri. pliante însoți
te adesea de pro
iecții de diapoziti
ve reprezentlnd 
frumusețile dobro
gene.

N. GARICI

științe, «nume „Ergonomia în- 
vătămlntului". Ideet a fost ad
misă și la Conferința Generală 
UNESCO de La Paris (octombrie, 
1970), care a recomandat-o sta
telor membre ca temă priori
tară de cercetare științifică.

DUMITRU RADU LUCA

Examen în uzină
Locul examenului — serviciul 

energetic al Uzine! „Unirea" 
din Cluj. Examinați! — studenții 
anului IV ai Facultății de elec
tromecanică din același oraș. 
Intr-un astfel de cadru și-aii 
susținut ei zilele trecute pro
iectele de an la „Utilizările 
energiei electrice*. Stabilite 
împreună cu specialiștii uzinei, 
temele acestor proiecte au fost 
încredințate viitorilor ingineri 
pentru a rezolva o serie de pro
bleme ridicate de activitatea de 
producție. Fiecare proiect a fost 
analizat, discutat, verificat In 
amănunt cu răbdare.

— Cele mai multe dintre pro
iecte au fost „avizate" ca foar
te bune, ne spune asistentul 
Ing Virgil Maier, și vor fl fina
lizate în uzină. Dar cei mal 
ciștigați din această colaborare 
sint studenții, deoarece au pri
lejul să se formeze ca ingineri 
nu doar teoretic cl practic, des- 
clfrlnd ș! rezolvlnd de pe acum 
complexele probleme pe care 
le vor întllnl după absolvire în 
producție.

I. MORARU
Rubrici realizată de 
VASILE RAVESCU
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NAȚIONAL DE GIMNASTICĂ' 

MODERNĂ
La Iași, începînd de astăzi, 

desfășoară etapa finală a Cam
pionatelor naționale de gimnas
tică modernă, ediția 1973. Pe 
listele de concurs s-au Înscris 
23 de echipe, reprezentlnd mai 
multe secții de gimnastică din 
țară. Bucureștiul este reprezen
tat de formațiile 1 Școala spor
tivă nr. 1, Clubul sportiv școlar, 
Politehnica. Liceul nr. 35, 
I.E.F.S., Viitorul, Școala sporti
vă nr. 2, dintre care ultimele 3 
vor concura la categoria maes
tre. Azi, sînț programate Între
cerile gimnastelor de categoria 
a II-a, far mline vor Intra In 
concurs sportivele de la catego
riile I și maestre, avînd ca prin
cipale protagoniste pe Maria 
Preda (T.E.F.S.), Rodica Plntea 
($c. sportivă nr. 2), Sabina Șer-

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I.

• ASEARA, In noua arenă 
sportivă „Plonir* din Bel
grad. in fața a 10 000 de 
spectatori, s-a deschis cea 
de-a 20-a ediție a campio
natelor europene de box. La 
actuala ediție a campionate
lor, țara noastră este repre
zentată de 10 boxeri : Ștefan 
Băiatu, Constantin Gruiescu, 
Toni Mircea, Gabriel Pomei- 
cu, Simlon Cuțov. Paul Do- 
brescu, Alexandru Popa, 
Sandu Tlrilă, Aleo N&atac și 
Ion Alexe.

Primul car® a urcat trep
tele ringului dintre puglliștil 
romăni a fost Ștefan Băiatu, 
car® l-a intilnit p® finlande
zul Jarvinen. Boxînd exce
lent In finalul meciului, etnd 
a punctat cu directe de 
dreapta ș! eroșeuri bine exe
cutate, Ștefan Băiatu a obți
nut victoria la puncte. Pugî- 
Ilstul român 11 va Întllnl In 
sferturile de finală al® cate
goriei aemimuseft pe bul
garul Fuglaglev, car® I-® în
trecut la puncte pe Irlande
zul Dune®. 

bănascu (I.E.F.S.), Adriana 
Hoppe (Viitorul) și Carmen Bu- 
caeiuc (Șc. «portlvă nr. 2), com
ponente ale lotului republican, 

în cursul zilei de Ieri, con
curentele au efectuat ultimei® 
antrenamente în noua șt fru
moasa sală a Aporturilor din o- 
rașul gazdă. Profesoarele antre- 
noare, care însoțesc echipele, 
firește, doresc ca elevele lor ai 
demonstreze progresul Înregis
trat de la ultima ediție a cam
pionatului republican de gim
nastică modernă, desfășurat *- 
nul trecut la Brăila. Această 
frumoasă disciplină Sportivă, în 
exclusivitate feminină, va de- 
drmomtra Încă o dată frumosul 
în mișcare, prin grație, sensibi
litate și armonie.

IRINA TONE

• CAMPIONATELE EU
ROPENE DE LUPTE GRE- 
CO-ROMANE au început ieri 
la Helsinki, cu participarea 
a peste 150 de luptători din 
22 de țări. In prima reuniu
ne a competiției a evoluat 
și sportivul român Gheorghe 
Berceanu, campion olimpie 
la categoria semimuscă. Du
pă 8*48" de luptă, Gheorghe

Bereeanu l-a învins prin tuș 
pe Ferencs flerea (Ungaria). 
Tot Înainte de limită a et<H 
tigat debutantul echipei 
noastre, Eugen Hupcă, intîl
nirea susținută cu spaniolul 
Alvares In limitele categorie! 
ușoară, tn schimb, Ion Ga
bor a pierdut la puncte me
dul eu Iugoslavul Monlr 
Patkevîci.

Cei patru luptători români,

FOTBAL. Etapa a XXV-a a 
diviziei naționale programează 
duminică în Capitală, două în- 
tllnirl 1 Steaua — Universitate® 
Craiova, teren „23 August", ora 
19 șl Sportul studențesc — 
F.C. Argeș, teren Politehnica, 
ora 17,30. In țară 1 C.S.M. Re
șița — Dinamo ; A.S.A. Tg. Mu
reș — S.C. Bacău : C.F.R. Cluj 

. Steagul roșu ; U.T.A. — Pe
trolul ; F.C. Constanța — „U" 
Cluj și Jiul — Rapid. Divizia B 
— ieri® I — partida dintre 
Delta Tulcea șl Politehnica Iași, 
c® și Intîlnirea derbi a seriei 
a Il-a dintre Politehnica Timi
șoara și F.C. Bihor, rețin aten
ția amatorilor de fotbal, care 
urmăresc pe ieșeni șl timișoreni 
în tentativa lor de a promova 
In divizia A.

RUGBI. Partidele etapei a 
XXI! se vor desfășura după ur
mătorul program : azi. în Ca
pitală 1 Sportul studențesc — 
Steaua, teren Tei, ora 17,3d și 
Vulcan — Știința Petroșeni, 
teren Vulcan, ora 17,30, iar mii-

care au evoluat In cea de-a j
doua reuniune a „europene- |
lor" de lupte greco-romane 
de la Helsinki, au obtlnut I
victorii spectaculoase. Nico- I
lae Glngă (categ. muscă) l-a 1
Învins prin fus (mln. 3) pe ■
danezul Buerger. Marin Du- I
mitru (categ. cocoș) 1-a icos 1
din lupt! după 8*19” pe _
francezul Covalsier Iar I
Iul Nicolaa Neguț (categ. 1
mijlocie) i-au fost suficiente 
2’56” pentru a-1 întrece® prin 
tuș pe Studsgaard (Dane
marca). La categoria aeml- 
mijlocl®, reprezentantul nos
tru, Adrian Popa, a cîștigat 
la puncte in fața elvețianu
lui Spycher. .

• LA ELBASAN a-a dîs- |
putat partida de fotbal din
tre echipa locali Labinoti j
șl formația A.S.A. Tg. Mu- |
reș, ultimul meci din cadru! 
grupei B a „Cupei Balcani- I
ce" Interduburl. Gazdele au |
obținut victori* eu 
de 2—0 (1—0).

scorul

I

n®, Grlvlța roșie — Dinamo, te
ren Parcul copilului, ora 9. în 
țară : C.S.M. Sibiu — C.S.M. 
Suceava. Politehnica Iași — 
Precizia SKcele, Rulmentul Bir- 
lad — Universitatea Timișoara, 
Farul — Gloria. • întîlnirile de 
mlîne pentru calificarea In di
vizia A : Agronomia Cluj — 
Chimia Năvodari, teren Parcul 
copilului, ora 10,30 șl U.R A. 
Tecuci — Constructorul, teren 
Tineretului, ora 10. • Meciu
rile pentru campionatul națio
nal de juniori au loc duminică 
pe terenul Olimpia astfel 1 
pentru locurile 1—2, C.S. Șco
lar — Șc. sportivă nr. 2, ora 
10.30. iar pentru locurile 3—4, 
Grlvlța roșie — Farul, ora 9.

POLO. Duminică de la ora 
11, la bazinul de la Ștrandul 
tineretului are loc partida din
tre C.S. Școlar șl Crișul Oradea, 
contînd pentru etapa a II-a a 
diviziei naționale.

GIMNASTICA. Azi și mline, 
de Ia ora 9, în sala sporturilor 
din Iași are loc campionatul 
național feminin de gimnastică 
modernă, categ. II, I și maeș
tri.

CICLISM. Azi de la ora 16, 
pe Velodromul ,,Dinamo" din 
Capitală au loc întreceri In ca
drul „Cupei municipiului Bucu
rești" pentru probele de pistă. 
• Mline. de Ia ora 9, pe șo
seaua de centură (Tunari) are 
loc ediția I a „Cupei F.R.C.**, 
proba contra-tlmp individual, 
pe distanța de 40 km, rezervată 
tuturor alergătorilor seniori • 
La Brașov, azi șl mline are loc 
competiția republicană pentru 
juniori. „Cupa orașelor" Vor f! 
prezenți cicliști din București, 
Brașov. Constanța, Brăila, Cluj, 
Tg. Mureș ș] Timișoara.

OINĂ. Az! și mline pe stadio
nul din Mangalia-Sud are loc 
turneul final al „Cupei Româ
niei'*, la care participă opt echi
pe, printre care : C.P.B., Trico
lorul Baia Mare, Avlntul 
Curcani etc.

MOTOCROS. La MorenI, mîl- 
ne, de Ia ora 10 are loc etapa 
a V-a a campionatului republi
can de motocros, cu participa
rea a numeroși alergători din 
Întreaga țară.

CANOTAJ. Azi, pe lacul He
răstrău, de la ora 8,30 are loc 
un concurs pentru toate probe
le de canotaj, Întreceri dotate 
cu „Cupa Olimpia".

BASCHET. în sala eporturilor 
din Cluj, azi și mîîne, are toc 
ultimul turneu al campionatu
lui masculin. Partidele Sînt pro
gramate dimineața (ora 8,30) 
și după-amiaza (ora 14,30).

BOX. Azi, în sala Dlnamo, cu 
începere de Ia ora 18 are loc 
o atractivă gală la care și-au 
anunțat participarea boxerii : 
Boboc, Condurat, Anioniu, Chi- 
văr ș.a.

CĂLĂRIE. Duminică, de la 
ora 9. la Baza hipică Plevna" 
are loc un concurs dotat cu 
„Cupa București".

COMPETIȚII DE MASA. Azi 
și mline, In Capitală, au loc 
numeroase întreceri organizate 
de consiliile de educație fizică 
și sport ale sectoarelor. Astfel, 
au loc concursuri de trotinete, 
triciclete, biciclete, patine cu 
rotile, cros, orientare turistică, 
excursii ciclo-turîstice și altele 
Locurile de desfășurare sint : 
stadionul Electronica. Parcul
..Nicolae Bălcescu". Parcul ..He
răstrău", Complexul sportiv
Fundeni, Parcul pionierilor,
Pădurea Buda (Cornetul).

GABRIEL FLOREA

CONCURSUL
PRONOSPORT 

fdin 3 iunie 1973) 
Steaua — Univ. Craiova î,Ș

C.S.M. Reșița — Dinamo
A.S.A. Tg M. — S.C. Baciu 1
C.F.R. Cluj — Steagul Roșu t.x

Poli tehnica Tim. — F.C. Bihor l.x.l

U T. Arad - Petrolul 1
Farul — „U- Cluj 1
Jiul - Rapid 1
Sportul Stud. — F. C. Argeș 1

Delia Tulcea - Poli iași X.2
nioria Buzău - Ceahlăul 1
Progresul Brăila—F.C. Galați l.x
Olimpia Ord. — Electroputere 1

PE GLOB
• Azi, 2 iunie începe, Ia Le

ningrad. primul dintre cele 
două interzonale ce urmează să 
stabilească pe viitorii candidați 
(alături de B. Spasski și T. Pe
trosian, calificați la
tltluj de campion mondial, a- 
flat în prezent In posesia ame
ricanului Robert Fischer. Tur
neul ce se va desfășura la Le
ningrad va fi extrem de puter
nic. 12 din totalul de 18 jucători 
fiind mari maeștri internațio
nali ! Desigur, prima șansă o au 
jucătorii sovietici (6 la număr), 
care prezintă un lot foarte va
loros. dar nu pot fi neglijate 
nici sansele lui Larsen, Gligo- 
rici, I hlmann sau Huhner... Dar 
iată lista completă a particl- 
panților Interzonalului leningră- 
dean — plnă In prezent cel mai 
puternic turneu al anului : Tal, 
Korcînol, Karpov, Talmanov. 
Tukmakov. Kuzmin (U.R S.S.), 
Gllgorlci. Rukavina (Iugoslavia), 
Larsen (Danemarca). Uhlmann 
(R D.G.). HUbner (R.F.G.). R. 
Rsrne (S.U.A.k Smeikal (Ceho
slovacia), Radulov (Bulgaria), 
Quinteros (Argentina). Torre 
(Filipine). Cuellar (Columbia) si 
Estevez (Cuba). Reamintim citi
torilor noștri că pentru meciuri
le candidaților se calific* dH- 
mii trei clasați la Leningrad 1

• La Dortmund. In camolnna- 
tul ooen al R.F.G., continuă să 
conducă, cu două runde înainte 
de sflrșlt, renrezentantu! gazde
lor. Hecht, aflat la egalitate cu 
fostul campion mondial Spasski. 
După 13 runde amtndoi au cite 
8,5 puncte. Reprezentantul nos
tru. V. Cineille®, ar® și In acest 
turneu o evoluție slabă, aflîn- 
du-se pe locurile 9—10 cu 6.5 
puncte i o victorie, o înfrîngere 
șl 11 remize 1

• Victori® netă a unul trio 
sovietic la turneul Internațional 
feminin de la Voronej (t. Koz- 
lovskaia 11.5 pct. din 14, 2.Sauni- 
na 10,5 pct, 3. Kușnir 9,5 pct.). 
Relativ insucces, totuși, pentru 
vlcecamploana mondiali A. Kuș

nir’ într-o companie puternică, 
reprezentanta României M. Po- 
gorevici a avut o comportare 
destul de bună, clasîndu-se pri
ma dintre jucătoarele străine 
invitat^ la turneu, cu 7 pct.

® Nici o știre, pină în pre
zent, din partea organizatorilor 
turneului internațional mascu
lin de la Vama. în care joacă 
și tlnărul maestru international 
remân D. Ghizdavu ! (Din a- 
ceastfi cauză nu putem transmi
te nicj un rezultat...).

• în Statele Unite se plănu- 
iește organizarea unul mare tur
neu internațional (probabil la 
Los Angeles), în care să rein
tre campionul mondial R. Fis
cher. Ar fi prima participare 
a marelui maestru american 
după cîștigarea titlului suprem 
In .jneciul secolului" de la 
Reykjavik !...

FLORIN GHEORGHIU

SERIALUL DE ȘAH

i9Arta combinației66
Poziția 1

Năstase calificat 
In „sferturi"

PARIS 1 (Agerpres). — A- 
mînată de citeva ori, parti
da dintre Nisfase și Jauffret 
din cadrul optimilor „Cam
pionatelor internaționale de 
tenis" ale Franței, s-a dis
putai, în sfirslt, ieri, pe te
renul de la Roland Garros, 
unde soarele și-a făcut o 
scurtă apariție. In mare 
vervă de Joc, Ilie Năstase 
nu a lăsat nici o speranță 
te nismen ului francez. pe 
care 1-a învins in trei se
turi .* 6—4. 6—2. 6—4. în ur
ma acestei victorii, Ilie Năs
tase s-a calificat pentru 
sferturile de finală, fază a 
turneului la care nu va fi 
prezent favoritul nr. 1. ame
ricanul Stan Smith, eliminai 
cu 3—6, 6—3, 6--7, fr—3, 6—4 
de către olandezul Tom 
Okker.

La simplu femei, în sfer
turile de finală, americana 
Chris Evert a întrecut-o cu 
6—3. 6—3 pe Helfia Mast- 
hoff (R.F.G.). in timp ce 
Francohe Durr (Franța) a 
eliminat-o cu 6—0, 1—6, 6—1 
pe compatrioata sa Odile de 
Roubin.

Albul la mutare
S-ar pârca câ prezența ne

bunilor de culori diferite asî- 
gurâ negrului oarecari șanse 
de remiza in ciuda pianului 
în minus, Albul este insd la 
mutare și cîștigâ imediat I 
Cum I

POZIȚIA CONTROL
alb : Rg1, Dc5, Te1, Te7, 

Ne5. pioni ! o4, d4, f2, g2, h3, 
(10 p) ; negru : Rg8, DaB 
Tb3. Te8, Nd3, pioni : d5, f7, 
g«. h7, (9 p).



Astăzi începe vizita in România
a Maiestății Sale Imperiale.
Șahinșahul Iranului, Mohammad

Reza Pahlavi Aryamahr
(Urmare din

Politica externă 
este definită de conducători 
țării drept o politică de in
dependență națională, de sta
bilire de relații prietenești cu 
toate statele, indiferent de 
orînduirea lor politică și so
cială. In promovarea acestei 
politici, Iranul pornește de la 
convingerea că fiecare stat, 
mare sau mic, poate și tre
buie să-și aducă contribuția 
la înțelegerea, prietenia și 
colaborarea între popoare, pe 
baza principiilor înscrise în 
Carta Națiunilor Unite.

Expresie a sentimentelor de 
stimă și considerație recipro
că nutrite de popoarele noas
tre, vizita șefului statului ira
nian constituie o mărturie a 
evoluției pozitive, mereu 
ascendente, a relațiilor româ- 
ruo-iraniene.

O contribuție remarcabilă 
la dezvoltarea legăturilor trai
nice de prietenie și colabo
rare au adus vizitele Maies
tății Sale Imperiale In Româ
nia, vizitele președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Iran, 
convorbirile dintre cei doi 
șefi de stat impulsionn pu
ternic, de fiecare dată, evolu
ția raporturilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice din
tre cele două țări ș popoare. 
Relațiile dintre România și 
Iran au găsit, astfel, o§i
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Convorbiri 
iugoslavo-iraniene

La Brioni au avut loc, vineri, 
convorbiri între președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip ~ _ 
Tito, și Șahinșahul ’ 
Mohammad Reza 
Aryamehr.

Cei doi oameni de 
avut un schimb de păreri asu
pra unor probleme privind re
lațiile bilaterale, precum și si
tuația internațională.

Concomitent, au avut loc, la 
nivel de miniștri, convorbiri re
feritoare la relațiile și colabo
rarea economică dintre Iugo
slavia și Iran.

După cum anunță agenția 
niug, sîmbătă la încheierea 
zitei șahinșahului Iranului 
Iugoslavia, urmează să fie 
publicități comunicat
mun.

I maginile de pe 
micul ecran, in 
timpul vizitei șe
fului statului no
stru în 't^ialio,
mi-au reținut o-

într-un chip special, 
era o întilniro a tova- 

Nicolao Cooușoscu 
• “ fio

do o vizită a 
nostru în uzi-

tențla 
Fio că 
rășului .
cu oficialității italiene, 
că era vorba ' 
președintelui 
ne, unde era înconjurat de 
muncitori. Am 
cite miini i se întindeau, cu 
cită simpatie îl salutau oa
menii, simțindu-l apropiat,
sincer, deschis. Mi se con
firma astfel încă o dată ceea 
ce văzusem și simțisem la 
fața locului, într-o scurtă că
lătorie la Roma, unde nume
le de român e ceva sinonim 
cu Columna Traiană și poar
tă, în rezonanța sa, ceva din 
însăși rostirea vechii metro
pole imperiale, muzica lati
nității în fond cure s-a con
centrat și a reverbat în si
labe de piatra carpatice - 
aici, între Danubiu și Eu- 
xin, Simți și trăiești aceasta 
cu toată ființa ta și începi 
să ai acel înalt sentiment al 
istoriei pentru care granițe
le de limba și de cultură se 
ating și se confundă de se
cole și secole în înțelesul cel 
mal exact al cuvintului uma
nitate dacă aceasta ar fi 
numai cuvînt I Un român la 
Roma are însă motive in 
plus de a invoca istoria și 
de a se elibera de corvoada 
turistică a orelor pentru o 
găsi prilejuri unice de me
ditație asupra atîtor mii și 
mii de fire care ne leagă de 
spiritul latin în miezul forma
rii căruia orașul de pe coli
ne a deținut un rol funda
mental.

Italia, văzuta o dată, n-o 
mai uiți, te îndrăgostești de 
ea. Ințelegînd-o, o iubești. 
Gîndu-mi colindă și azi stră
zile Romei și eu mă trezesc 
parcă pe canalele cu gon
dole la Veneția sau ascult 
clopotele de dimineață-n 
Florența pe unde curge Arno 
ca o cale regala. Sînt pre
tutindeni parcă și pretutin
deni nu pot sâ uit că sint 
român, îmi aduce aminte a
ceasta însăși strada cu zgo-

văzut cu toții

Apariția la Moscova a unui
volum despre economia
națională a României

motul oi ondulația cur'-toor 
ce-aud și care mi se ctmg 
de timple ca o muzică din 
Carpați. E Italia, Italia - m 
muze*, Italia — p« stradă. 
Italia — dimineața si seara. 
Italia ca o pendulă intre 
tim pul ei vechi și cel nou.

Semne ale unei
întinse prietenii

însemnări de A. I. ZAINESCU

c te
* ta K

Italia între ceea ce a moște
nit și construiește. Un român 
pe pâmînturile Italiei nu se 
simte străin. Și aceasta nu 
numai din motive străvechi, 
istorice. E un fapt de cea 
mai adîncâ semnificație po
litică și prin aceasta de o 
curată, omenească frumuse
țe. Se dorește - și aceasta 
se vede, se simte — același 
lucru : apropierea, colabo
rarea, înțelegerea, pacea. 
Nu sînt numai cuvinte a
cestea, ci sentimente, ade-
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-.Eram aproape de sfîrșitul 
viziitei in Iran ; ne aflam in acele 
mo-nonte in care încercam sâ 
rupem din noi imaginile aduna
te și stratificate din poveștile 
celor „O mie și una de nopți", 
din tot ceea ce citisem despre 
arta, cultura și tradițiile Orien
tului, pentru a face loc realități 
-.ei-naginate, vii, adevărate, rea
lității despre oamenii obișnuiți 
oi acestor locuri, cu totul dife
riți de cei pe care ni i-au adus 
nouă, europenilor, poveștile per
sane. Sint oameni care luptă din 
greu pentru existență, pentru o 
existență nu rareori precară. 
Sint oameni insă care isi înscriu 
treptat și conștient efortul indi
vidual in cel colectiv, pentru o 
ridica Iranul la nivelul civiilziației 
contemporane, la care are drep
tul această țară atit de bogată 
si co incă atit de mulți oameni 
săraci...

Chiar și cel mai noovizat vizi
tator ol Iranului, chiar și turistul 
venit de dincolo de ocean sau 
de aiurea, din dorința de a se 
fotografia in fața unor vestigii 
■îionare, unice in lume, chiar și 
acesta simte câ in Iran se pe- 
bece ceva. Este o mișcare de 
trezire dintr-o stare de toropeală 
îndelungată, cind fruntea se ri- 
*că ș- ochii privesc însetați,
•vizi, Ia lumea înconjurătoare, 
«■* începutul unei mari lupte 
cae se dă împotriva unui as
pect ol subdezvoltării considerat 
de o înaltă personalitate h 

ranâ co cel mai important 
Mmm Mm m MMM
Pentru a progresa este nevoie 

de a depăși tradiții conserva
toare. Ș asta nu se poate fără 
a lichida analfabetismul.

Și turistul, dornic de amintiri 
eu care să se poată lăuda la 
pre^i, se fotografiază și acasă 
privește mirat că în fatogaaica 
făcută in curtea moscheii, o
pelotelor, in grădinile din Tehe
ran, Shiraz, Ispahan, printre mc- 
oumantolo de la Pez•eprlis sau 
* faa mormintelor de Io ' 
c/opoka, apor sud si zeci 
•u> '
tistei, co cai 
■■ut o rite lege sou nu. Dor 
•co-Ol i- fotografia lui se oflă 
auuo cel* moi improoio-
noaee martani ol* luptei impe- 
teaa aobdămohării • mărturia
■■■ popor msotut core a ojuns 
co forrota la terooreia vată-
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Corespondență specială din Iran

de Ia PETRU ISPAS

de tineri, cu caietele în mină 
citeau. Iși potrivea fiecare pasul 
cu ritmurile lui interioare. Privln- 
du-i, aveai senzația câ se ofi
ciază, în acea ambianță de 
basm, o slujbă divină închinată 
unor zei necunoscuți. Era in ges
tul lor de a învăța pe dinafară 
tot ce se afla scris in caiet, atîto 
încrâncenată voință, Incit aproape 
te speriai. Nu se vedeau unii pe 
alții, nu vedeau turiștii care iși 
țăcăneau aparatele de fotogra
fiat ; forfota acestora pentru a-și 
căuta unghiul cel mai interesant 
pentru fotografii nu le tulbura 
ritmul învățăturii. Ei oficiau mai 
departe, cu mare și profundă 
solemnitate, pentru zeul știință :

rale. Era o ambianță armoni
oasă, care Iți trezea sentimentul 
unei firești și necesare legături 
dintre trecut, prezent și viitor.

L-am intrebat pe Hamid Rah- 
nema, ministrul informațiilor, cum 
se explică această atmosferă de 
masă propice învățăturii. Din 
cele spuse de dinsul am ințeles 
că o cauză o constituie procesul 
general de dezvoltare a țării, 
conștiința că fără știința de 
carte nimeni nu poate să-și rea
lizeze o viață cu un standard 
mai ridicat. „Dar mai este și 
tradiția - ne-a spus domnia sa. 
Poetul Hafez ne-a cerut tuturor 
să trecem învățătura de la o ge
nerație la aha*. Este ceea ce s-a

Imagina din Teheran.

învățau matematică, fizică, chi
mie, repetau pe dinafară propo- 
zițiunij fraze, pagini întregi.

Și ceea ce ți se părea curios, 
te șoca in primul minut, devenea 
firesc și normal in al doilea. In 
curțile acelor moschei seculare, 
ale palatnlor, in acele mirifice 
grădini, printre ruinele unei civi
lizații miienare, iși găsea locul 
firesc această luptă formidabilă 
împotriva subdezvoltării cultu-

fâcut întotdeauna în mult prea 
puține școli însă, și la care aveau 
acces un număr mult prea mic 
de tineri, este ceea ce se face 
acum, tinzîndu-se ca procesul să 
se ridice la scara unui întreg 
popor. Se prevede ca într-un 
viitor apropiat 5 milloane de 
tineri să urmeze școala elemen
tară. Este o cifră impresionantă 
pentru țara basmelor persane.

Shiraz, mai 1973

Bilanț pozitiv al convorbirilor
privind normalizarea relațiilor

cehoslovaco vest-germane

Ulstee:
un succes
al mode

11

raților“

Jtri Goetz, adjunct al minis
trul ul afacerilor externe al 
R$ U<eb■ralrvace, conducătorul 
delegației cehoslovaca la cou- 
vciriberi&e ofic iala cu R.F.G. In 
problema normalizării relațiilor 
dintre cele două țări, a declarat, 
iru-un Interviu acorda: agen
ție: C.T.K. și ziarului „Rude

Presiunile asupra dolarului

Pravo", că ost* mulțumit de 
- rezultatele ©^vorbirilor. După 

mal multe căutări — a spus
J. Goetz —, parttcipanții la 
convorbiri au convenit ca neva- 
labilitatoa așa-zisului acord de 
la MUiuchen și condamnarea lui 
moral-poiitică să fie subliniate 
chiar In preambulul tratatului 
asupra căruia s-eu purtat discu
țiile.

Textul tratatului pe care de
legațiile l-au definitivat poate fi 
socotit ea satisfăcător pentru 
ambele părți, a adăugat Goetz.

Diplomatul cehoslovac a spus 
că, după cum a fost informat, 
cancelarul W. Brandt este gata 
să meargă la Praga pentru 
semnarea tratatului. Imediat 
după intrarea în rigoare a tra
tatului, va începe procesul de 
normalizare < relațiilor bilate
rale, ceea ce va corespunde ac
tualei evoluții pozitive din Eu
ropa șl va contribui la îmbună
tățirea în crntlnuare a climatu
lui politic pe continent.

Două elemente au caracte
rizai alegerile municipale din 
Ulster desfășurate miercuri. 
In primul rînd trebuie rele
vată participarea masivă la 
vot (în jur de 70 la sută' 
ceea ce constituie un record 
absolut în consultările elec
torale din Irlanda de nord. 
In al doilea rînd a fost înre
gistrat un succes al candida- 
ților moderați atit din rîndul 
majorității protestante, cit și 
din rîndul minorității catoli
ce (propuși de Partidul U
nionist și, respectiv, Partidul 
laburist social democrat — 
S.D.L.P.). Semnificația aces
tui scrutin în contextul si
tuației politice din Ulster de
pășește cu mult cadrul strict 
local, al unei înfruntări e
lectorale, cu orizont munici
pal. Desfășurate pentru pri- < 
ma oară, în virtutea noii 4 
legi electorale, pe principiul 
esențial al sufragiului uni
versal (un om, un vot) ale
gerile municipale din 30 mai 
au reprezentat cea dinții con
sultare electorală la care 
minoritatea catolică s-a, 
bucurat de dreptul egal de 
a-și spune cuvîntul la urne. 
Intr-un sens mai larg și în 
perspectivă, acest scrutin a 
însemnat un test politic de 
mare importanță cu privire 
la căile și posibilitățile lichi
dării încordării cronice care 
domnește de ani de zile în 
Irlanda de nord. însuși fap
tul că scrutinul de miercuri 
a-a putut desfășura într-un 
calm relativ, participarea 
masivă la vot șl marea au
diență pe caro au găsit-o lo 
corpul electoral candidați! 
moderați indică o tendința 
majoritară (atit protestantă, 
cit șl catolică) spre rezolva
rea pe cale politică a „dosa
rului exploziv" al Ulsteru- 
lui, spre curmarea crizei 
care a adus doar sînge, su
ferințe și neliniște. Pe plan 
politic imediat, desfășurarea 
și rezultatele alegerilor mu
nicipale sînt considerate do 
observatori ca o bună și în
curajatoare premisă pentru 
alegerile generale parlamen
tare prevăzute a avea loc la 
28 iunie. Alegeri caro ur
mează să se dosfășoaro tot 
după principiul reprezentării 
proporționala și să asigur* 
catolicilor o participare apr- 
rită, alături do protestanți, 
la conducerea provinciei.

Privit prin prisma 
ovidonto a pozițiilor 
tolor extremista din 
comunități, al căror
boicot n-a avut succes, scru
tinul municipal din Ulster ' 
pare, fntr-adovăr, să indice 
existența unui moment fa
vorabil, 
propice
unor pași 
zamorsaroa situațioi explo
ziva. „Succesul moderați
lor — remarcă FRANCE 
PRESSE — ar putoa des
chide, pentru prima oară 
după mulți ani, poarta unoi 
reglementări roalo a dosaru
lui Ulster, promovînd dialogul 
dintre cale două comunități". 
Răinîno, însă, ca ocazia să 
fie folosită și „dosarul" să 
fie abordat în profunzime. 
Pentru că, așa cum sublinia
ză săptămînalul britanic 
TRIBUNE, „adevăratele pro
blema ale Ulsterului nu sînt 
colo crnfoairnale și nici cele 
referitoare la unirea cu An
glia sau Irlanda. Esto vorba 
mai întîi de cartierele mize
ra, de șomajul record, de 
subdezvoltare. Ulsterul ara 
novoie d* modificări in înșiși 
structura economica, politi
că și socială. Numai prin li
chidarea discriminării, ine
galității și a rămînezii în 
urmă a provinciei din punct 
de vodore economic s-ar pu
tea înlătura și cauzala roale 
ale profundei încordări întra 
cele două comunități".

Vo reprezenta testul de 
miercuri mai mult dacît un 
episod elactoral ? Va deschi
de el drumul unai „politi
zări" a situațioi din Ulster în 
sansul încetării violențelor șl 
abordării politico a proble
melor ? întrebările se impun.

slăbirii 
alaman- 
ambelo 
apel la

a unei atmosfere 
pentru realizarea 

înainte în de-
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robite, O' • unui Cîiana1 
to^oorcn normal.

Mi-oduc aminte cind 
aceste rinduri ce oceie 
întinse președintelui Nicolo* 
Ceaușescu, de acele puterni
ce, calde (i sincere stringed 
de miini la care am asistat 
cu toții și care, in câldura lor 
putem distinge semnele în
seși ale unei întinse priete
nii. Adevăr de care, pentru 
ziua națională a italiei, îmi 
place să-mi amintesc ca de 
un trandafir.

• JAN SZYDLAK. membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.Cl ol P.M.V.P., a primit pe 
șefii delegațiilor participante
io cea de-a V-a conferință o 
miniștrilor culturii din unele 
țări socialiste, printre care to
varășul Dumitra Popescu, pre- 
șodintola Consiliului Culturii
și Educației Socialisto din Ro
mânia, informează agenția 
P.A.P. Delegațiile participante
la conferință au avut, de ase
menea, o întilnire cu Jozef Tej- 
chma, membru al Biroului Po
litic a| C.Cl al P.M.U.P., 
președinte al Consiliului
Miniștri al R. P. Polone.

vico- 
do

Dialogul 
franco-american

• IN CAPITALA ISLANDEI 
s-au încheiat, vineri la amiază,

convorbirile dintre președintele 
Franței, Georges Pompidou, si 
președintele S.U.A^ Richard 
Nixon. Cei doi șefi de stat au 
participat, apoi, la o reuniune 
plenară a delegațiilor care i-au 
însoțit la Reykjavik.

Referindu-se la convorbirile 
pe care le-a avut, timp de două 
zile, cu Richard Nixon. Geor
ges Pompidou a declarat repre
zentanților presei că principa
la lor caracteristică a cMultiu- 
it-o „abordarea tuturor proble
melor". „Pot să afirm că am 
constatat, cu acest prilej, că 
asupra tuturor marilor proble
me actuale există numeroase 
puncte comune, dar și multe 
divergențe. In general, însă.

1 Casei Albe, Ronald 
a declarat, printre al- 
_cei doi președinți au 
ietitnirea lor ea fiind 
de un sptfit favora-

Acțiune terorista 
în Chile

• UN GRIP APARTINlND 
organizațiilor politice de ax-

tremă dreapta au atacat, Joi, 
sediul centra] al Partidului Co
munist din Chile — anunță a- 
ganția Prensa Latina. Conco
mitent, alte două grupuri au 
tras focuri de armă asupra clă
dirilor care adăpostesc postul 
național de televiziune și stația 
de radio „Corporacion" a par
tidelor de stingă.

Această acțiune teroristă — 
precizează agenția cubaneză — 
a survenit la citava ore după 
publicarea unui comunicat al 
Secretariatului general al Mi
nisterului de Interne in legătură 
cu hotăriraa guvernului de a 
închide, pe o perioadă de șase 
zile» stația „Radio agricultura", 
tutelată de opoziția conserva
toare, pentru „difuzare de știri 
tendențioase și alarmiste".
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