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Oamenii muncii din agricul
tura județului Buzău se află în 
aceste zile pe cimp, la efec
tuarea arăturilor pe ultimele 
suprafețe, la fertilizarea ogoa
relor și pregătirea solariilor 
pentru noile recolte de legume. 
Avînd în vedere că in majori
tatea unităților agricole arătu
rile de toamnă au fost încheia

te. membrii cooperatori au .tre
cut la administrarea îngrășămin
telor naturale pe suprafețele 
ce urmează a fi însămînțate în 
primăvară cu sfeclă de zahăr, 
cartofi, legume. Mii de atelaje, 
remorci transportă din sectoa
rele zootehnice și din platfor
mele de gunoi special amena
jate acest important îngrășă-

mint pe suprafețele prevăzute. 
Astfel, pînă acum, peste 4 520 
de hectare au primit 45 000 tone 
de îngrășăminte. Cu cele mai 
bune rezultate se înscriu coope
rativele agricole de producție 
din Padina, Văcărească, Puiești, 
Vîlcele, Bălăceanu și Glodeanu 
Siliștea, care au administrat 
gunoi de grajd pe mai bine 
de 200 de hectare, fiecare.
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întreprinderea 
de tractoare și mașini 

agricole Craiova

UN BILANȚ DIN PERSPECTIVA

Mai sint puține zile pînă la 
sfirșitul anului. Cei peste 1500 
de tineri ai întreprinderii de 
tractoare și mașini agricole 
Craiova trăiesc acum, s-ar pu
tea spune, ora marelui bilanț. 
Bilanțul primului an al cinci
nalului revoluției tehnico-știin- 
țifice. Din datele și argumentele 
pe care ni le prezintă tovară
șul Vasile Chesoiu, secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere, precum și din constată
rile noastre la fața locului, se 
poate afirma că, intr-adevăr, 
anul 1976 reprezintă pentru tî- 
nărul colectiv de aici un nou 
început de dram. Iată citeva 
argumente : ultima creație a 
constructorilor de mașini de la 

. JB.M.A. Craiova, tractorul TIH- 
a obținut în urmă cu cite

va luni medalia de aur la Tîr- 
gul internațional Brno. De ase
menea, că o dovadă a preocu
părilor harnicului colectiv cra- 
iovean pentru îmbunătățirea 
fluxului de producție și ridica
rea productivității muncii (care 
în acest an a crescut cu 2 254 
Ici pe angajat) în atelierele 
serviciului mecano-energetic au 
fost realizate peste 40 de uti
laje do înaltă tehnicitate. Tot
odată, au fost reorganizate li
niile tehnologice de fabricație a 
tractorului TIH-445 și se află în 
stadiu de finalizare liniile de 
montaj pentru un nou tip. Toa
te aceste preocupări de ordin 
organizatoric și tehnologic au 
condus la substanțiale depășiri 
ale sarcinilor de producție pe 
acest an. Astfel, planul pe sor
timente a fost realizat integral, 
lună de lună, creîndu-se posi- 

r bilitatea ca pină la sfirșitul a- 
nului, valoarea producției glo
bale să fie superioară cu 9 mi-

lioane lei față de prevederile' 
anuale, iar producția marfă mai 
mare cu 12 milioane lei. Com
plementar preocupărilor tineri
lor pentru îndeplinirea exem
plară a planului, merită a fi 
consemnate și cele citeva ini
țiative uteciste, a căror eficien
tă este probată de substanțiale 
reduceri de consum la metal, 
electrozi de sudură ș.a. Prin ge
neralizarea inițiativei „Contul 
colector al formației de lucru"

și aplicarea ei consecventă de 
către toți tinerii din atelierele 
de prelucrări mecanice s-a ob
ținut pînă în prezent o econo
mie de peste 500 tone metal. 
Alături de ei. tinerii sudori, a- 
plicind inițiativa „Să lucrăm o 
zi pe lună cu electrozi econo
misiți". au realizat o economie 
de peste 150 000 electrozi.

Iată, pe scurt, citeva din rea
lizările care onorează activita
tea unui tînăr colectiv, consti
tuit cu puțini ani în urmă. Sint 
realizări care pregătesc. în ace
lași timp, condiții favorabile 
desfășurării și pe viitor a acti
vității productive. Dealtfel, pa
ralel cu finalizarea planului pe 
acest an, in secțiile și ateliere
le întreprinderii au loc inten
se și minuțioase pregătiri pen
tru demararea in cit mai „bune , 
condițiuni a producției anului 
1977.

— Valoarea producției anului

viitor va fi mai mare cu 35 la 
sută față de cea de acum, ne 
spune Constantin Crăciun, in
giner șef al întreprinderii. Dar 
ceea ce merită a fi remarcat 
este faptul că acest spor de 
producție se va obține fără nici 
un fel de investiții suplimenta
re. ci doar prin reorganizarea 
spațiilor de producție, prin re- 
amplasarea unor utilaje, prin 
mai buna utilizare a mașinilor 
și instalațiilor din dotare. A- 
ccste acțiuni de îmbunătățire a 
fluxului de producție au în
ceput încă din luna octombrie, 
și" ele vizează în primul rind 
atelierele primare de fabrica
ție — turnătoria, forja, debita
rea etc. Toate aceste planuri 
de acțiuni au fost deja defal
cate pe secții și ateliere, iar in 
unele secții chiar și pe formații 
de lucru. Preocuparea noastră 
este, in acest sens, ca fiecare 
lucrător. fiecare tinăr să cu
noască in amănunt ce are de 
făcut nu numai in ziua urmă
toare. ci și intr-o perioadă de 
perspectivă.

Străbătind citeva secții pro
ductive. consemnăm in această 
privință citeva opinii. „Știu că 
luna ianuarie 1977. — ne spu
ne frezorul Elena - Oncică — 
producția secției trebuie să 
crească cu o treime față de cea 
din luna in curs. Este firesc 
deci ca luna viitoare eu să pro
duc cu cel puțin o treime mai 
mult decit acum. Lucrez la o 
linie tehnologică nouă pentru 
TIH-445. Nouă, dar și deosebit

In bogatul bilanț al pri
mului an al cincinalului 
revoluției tehnico-științi
fice, tinărul colectiv al 
întreprinderii de tractoa
re și mașini agricole din 
Craiovă, a înscris un suc
ces de prestigiu : realiza
rea tractorului TIH-445, 
medaliat cu aur la Tirgul 
internațional de la Brno. 
In imagine, un aspect de 
pe banda de montaj a 

întreprinderii.

de pro- 
In ziua 
tractoare 
suprafața

u
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ISTORIA LITERARA—ACT DE CULTURĂ
m istoria culturii universale, 

exemplul creației literare și ar
tistice românești se conturează 
precis, intr-un chip care nu poa
te fi confundat cu nici o altă 
direcție națională a evoluției 
spiritualității umane. Știm foar
te bine cit de specific se defi
nește cultura noastră, o știu — 
și au afirmat-o adesea — mulți 
exegeți străini care au avut 
(cum spunea unul dintre ei, poe
tul american W. D. Snodgrass) 
„revelația unei creații de întra
ripată fantezie și de profund 
umanism".

De-a lungul mileniilor care au 
modelat-o în chip atit de carac
teristic, cultura românească și-a 
păstrat structurile ei unitare, de
terminate de mișcările istorice 
și sociale care s-au desfășurat 
intr-un spațiu larg, exact același 
in care s-au constituit poporul și 
limba vorbită de el, de două 
milenii încoace. Circulația idei
lor și a formelor literare, evolu
ția lor de la o epocă la alta, în
noirile produse necontenit in 
cimpul expresiei dau măsura 
originalității unui fenomen al 
cărui înțeles derivă din acela al 
înseși existenței noastre națio
nale. Din forța de-a asimila în 
structuri proprii sugestiile cul
turii europene și de-a contribui, 
adesea decisiv la 
telor și literaturii 
continent.

Istoria literaturii 
râiuie limpede argumentele unei 

'-demonstrații firești: prin par- 
riciparea celor mai de seamă 
scriitori români la dezbaterea 
problemelor fundamentale ale 
existenței noastre ca națiune, 
prin imaginea amplă a conti
nuității fenomenului spiritual 
românesc se ilustrează o atitu
dine față de istorie și de spațiul 
uman care nu poate fi 
decit prin parcurgerea 
a succesiunii faptelor 
tură.

îndemnul patriotic al 
gălniceanu care, la

Dan Grigorescu

ce e. desigur, logic — manualul 
clasei a X-a se oprește, brusc, la 
răspintia secolelor XIX și XX. 
Dincolo, de lirica lui Coșbuc și 
ideologia „Contemporanului", 
pentru absolventul care nu se va 
prezenta la concursul pentru ad-

MANUALUL 
DE LICEU

miterea in treapta a Ii-a, se va 
întinde un teritoriu necunoscut.

Am auzit glasuri care reco
mandau tinerilor „să-și comple
teze singuri cultura literară, da- 
că-i interesează". Replică uimi
toare. în primul rind, cum să 
știe tinerii dacă îi interesează li
teratura secolului nostru, a seco
lului în care trăim, cu probleme
le căruia au fost confruntați 
unii dintre scriitorii cei mai im
portanți, de vreme ce nimeni

nu le atrage atenția asupra sem
nificațiilor acestor opere ? Apoi, 
un asemenea puăct de vedere 
surprinde prin poliția fenomeno
logică, profund anti-dialectică, 
trădind — așa cum o face — 
tentația de a privi istoria ca o 
însumare de date care poate fi 
întreruptă oricind și oricum. Cum 
ar arăta un manual de istorie 
care ar insista numai asupra 
faptelor din secolele trecute și 
ar încheia abrupt povestea ade
vărată a poporului, să zicem, in 
jurul, lui 1890, sub cuvint că 
elevii iși pot completa cunoștin
țele numai din numeroasele 
studii și culegeri de documente 
publicate de-a lungul anilor ? In 
orice caz, îmi este cu neputință 
să întrevăd posibilitatea înlocui
rii istoriei literare printr-o for
mă simplificatoare care lasă 
de o parte tocmai citeva dintre 
cele mai expresive opere ale 
identității spirituale ale națiunii 
noastre.

Și, atunci, ce se poate face 1

(Continuare in -pag. a ll-a)

definirea ar
de pe acest

noastre dez-

înțeleasă 
integrală 
de cul-

lui Ko- 
inaugurarea 

Cursului său de istorie națio- 
r.ală, atrăgea luarea-aminte asu
pra însemnătății cunoașterii 
adinei a evenimentelor trecutului 
nostru e. cu siguranță, mai ac- 
fual decit oricind. Recentul Con
gres al educației politice și al 

^Culturii socialiste a relevat sen- 
'sul civic al studierii tradițiilor 
revoluționare și patriotice ale is
toriei românești, luminînd toc
mai înfățișările trecutului in 
oare ființa noastră națională și-a 
afirmat pe deplin vitalitatea.

Meditam la aceste lucruri răs
foind manualul de clasa a X-a 
de liceu. Ultimul an al primei 
trepte, ultimul an de învăță- 
mint obligatoriu. După încheie
rea ultimului trimestru al acestei 
clase, unii absolvenți se vor în
drepta spre atelierele uzinelor, 
spre ogoarele țării și vor deve
ni oameni cu gravă responsabili
tate. Ce le-a oferit școala, în a- 
ceastă vastă disciplină unde s-a 
manifestat sufletul țării și care 
se cheamă Istoria literaturii 
române ? Un crimpei — desi
gur, încărcat de semnificații — 
dintr-o succesiune de fapte care 
nu poate fi. sint convins, înțelea
să decit in întregul ei. Pentru 

■ că — urmind firul istoric al dez
voltării literaturii noastre, ceea

;•

a

Și-au îndeplinit sarcinile 
de plan

Alte colective de oameni ai muncii s-au alăturat în ultimele 
zile celor care au raportat realizarea, înainte de termen, a sar
cinilor ce le-au revenit în 1976, creindu-și astfel posibilitatea ca 
pînă la încheierea calendaristică a anului să pună la dispoziția 
economiei naționale importante cantități de bu—jri materiale.importante cantități de bu~cri materiale.

Documente fundamentale ale istoriei românilor
PROCLAMAȚIA DE LA PADEȘ

• ÎNTREPRINDE
REA „LAMINORUL 
DE TABLA- Galați 
este a 20-a unitate 
economică din ju
deț care a îndepli
nit sarcinile ce i-au 
revenit 
curs, 
de aici 
astfel 
ca pînă 
brie să _ 
plimentar 
4 000 tone 
peste 4 200 tone pro
file, acestea din .ur
mă fiind produse 
noi. înscrise de cu- 
rind în cataloagele 
de livrare ale între
prinderii. Cele 20 
de unități vor reali
za suplimentar, pină 
la sfirșitul anului, 
o producție estima
tă la peste 250 mili
oane lei.

• ÎNDEPLININ- 
DU-ȘI RITMIC SAR
CINILE DE PRO
DUCȚIE, colectivele

-de muncă din unită
țile industriale suce
vene și-au creat un 
avans de 16 zile in

pe anul în 
Laminoriștii 
și-au creat
posibilitatea 

la» 31 -deee.m- 
producă su- 

aproape 
- tablă și

onorarea prevederi
lor primului an al 
actualului cincinal. 
Pe această bază se 
prevede realizarea 
în plus. a 48 000 to
ne minereu de man- 
gan, mașini-unelte 
pentru așcliierea 
metalului în valoa
re de circa 10 mili
oane lei, 10 000 mc 
lemn pentru indus-- 
tria celulozei, im
portante cantități de 
plăci aglomerate din 
lemn, tricotaje, hîr- 
tie, piese de schimb, 
produse agroalimen- 
tare.

• UN NUMĂR DE 
7 ÎNTREPRINDERI 
DIN MEDIAȘ au 
reușit să îndepli
nească la toți indi
catorii planul anual. 
Ca urmare, colecti
vul întreprinderii 
industriale de stat 
pentru pielărie și în
călțăminte „8 Mai", 
spre exemplu, s-a 
angajat să realizeze 
o producție supli
mentară în valoare

de 34 milioane lei. 
cel al Întreprinderii 
de geamuri să pro
ducă peste plan 
geamuri pentru con
strucții și alte pro
duse evaluate la cir
ca 25 milioane lei, 
iar lucrătorii între
prinderii conducte 
magistrale să înre
gistreze o depășire 
â’ producției fizice 
în valoare de 200 mi
lioane lei.
• ÎNDEPLINIREA 

PLANULUI ANUAL 
a fost consemnată 
și de oamenii mun
cii din industria lo
cală a județului 
Mureș. Ca urma
re. colectivele mu
reșene vor înche
ia bilanțul acestui 
prim an al actualu
lui cincinal cu o 
producție marfă su
plimentară în va
loare de aproa
pe 50 milioane lei, 
din care circa ju
mătate o repre
zintă bunurile de 
larg consum.

Pe Șantierul tineretului
din Hoghiz

La sfirșitul săptăminii tre
cute, la Combinatul de lianți 
din Hoghiz (județul Brașov) a 
sosit cea de-a Vil-a serie de 
brigadieri de înaltă calificare 
din întreprinderile brașovene. 
Pe șantierul acestui obiectiv 
important al industriei jude
țului. uteciștii vor contribui la 
punerea în funcțiune a unor 
noi capacități de producție, 
precum și la menținerea agre
gatelor in stare perfectă de 
funcționare. loan Curta, co
mandantul șantierului tinere
tului, ne relata faptul că pînă 
în prezent brigăzile tinerilor 
sosiți la Hoghiz au fost con
stituite din peste 600 de tineri 
muncitori, elevi și studenți. Ei 
au lucrat la montarea agrega
telor. au făcut curățenie la

tumul etaloanelor și în fabri
ca de mori-făină-ciment și si
lozuri. au efectuat muncă pa
triotică la organizarea șantie
rului. au executat săpături și 
amenajări. Jurnalul șantie
rului de tineret consemnează 
cu deosebire intervenția tine
rilor la lichidarea unei avarii 
ivite la uscătoria de argilă din 
carieră, unde lucrînd în schim
buri prelungite au reușit să 
efectueze reparația, cu 2 săp- 
tămîni mai devreme. Valoarea 
totală a muncii patriotice efec
tuate de tinerii brigadieri din 
județul 
pînă în 
milion

Brașov se cifrează 
prezent la o jumătate 
lei.

ADINA VELEA
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Tineretul marilor familii muncitorești
O VIZIUNE A „VÎRSTEI MEDII"

Pionierii răspund prezent in cincinalul revolu
ției tehnico-științifice — MARELE TROFEU 

„MINITEHNICUS" LA BUCUREȘTI

CULTURA — Tinerețea pasiunii; Cronica TV. : 
Boala somnului; muzică : Prospețimea operetei

T

W Mturisesc că pină a-
IU M um n-am încercat să 

cercetez în mod deo- 
/ w! sebit ce se ascunde 
i y < dincolo de noțiunea de 

„vîrstă medie". De 
obicei, am consemnat-o ca atare, 
păstrind ceea ce se poate reține 
la prima vedere, adică suma ani
lor unui colectiv muncitoresc 
împărțită la numărul membrilor 
săi. Iar dacă această „vîrstă me
die" înclina spre o tinerețe evi
dentă o consemnam ca pe un 
argument publicistic — și cam 
atit. Petre Naidin, secretarul 
comitetului U.T.C. de la Combi
natul chimic din Turnu Măgu
rele este cel care referindu-se 
frecvent, în lunga noastră discu
ție, la noțiunea de „vîrstă me
die" mi-a înlesnit această reve
lație, dezvăluind din învelișul 
banal-ubstract al noțiunii multe

• Metamorfozele unui tinăr colectiv muncitoresc 
într-o zonă geografică și umană cu tradiție „emina
mente agrară" • Față în față cu exigențele timpu
lui modern : valoarea celor 480 de minute • Cei 
mai „vechi" oameni ai combinatului • Spirit mun
citoresc : disciplină, dăruire, înaltă competență 

profesională
și inedite fațete : întimplări, oa
meni, fapte, evenimente — în
tr-un cuvint, viață, cu tot ceea 
ce presupune autenticitatea ei 
clocotitoare.

„în urmă cu zece ani — îmi 
spune — in 1966. la doi ani de 
la lansarea in producție a primei 
capacități, virsta medie a colec
tivului era de 22* de ani. Era o 
virsta a confruntărilor cu exi-

gențele industriei, a debutului 
într-o nouă calitate umană, ea 
însăși, această calitate, aflată In* 
plin proces de transformare”.' 

Voi rezuma, in continuare, a- 
cele momente cind „virsta me
die" suferea întiile, esențiale, 
mutații. Teleormanul — Bărăgan 
și Burnaz eminamente agricole 
— lua acum primul contact cu 
industria. Și nu cu orice fel de

industrie ; ■ o industrie modernă, 
ramură „de vîrf", purtătoare a 
progresului tehnic, se impunea 
în existența milenară de agricul
tori a oamenilor locului. Pentru 
că, dincolo de obișnuitul nucleu 
muncitoresc alcătuit din cadre 
venite din alte părți ale țării, 
baza trebuia s-o constituie ei, 
teleormănenii. Firesc, aceștia au 
venit din sate ori din orășele 
ce-și trăgeau și ele somnul* tot 
din aripa înmiresmată cu griu a 
cimpiei. Și, la fel de firesc, cei 
mai mulți, mai receptivi la noile 
prefaceri erau tinerii. Un exem
plu. îl constituie însuși Petre 
Naidin. El vine din Roșiorii de 
Vede, de unde, dacă nu apărea 
orizontul combinatului chimic,

ION ANDREIȚA
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După cum ne spunea tovarășa 
Constanța Nicolae, director ad
junct al direcției agricole, ac
țiunea se va intensifica în lu
nile ianuarie și februarie cînd 
la această acțiune vor participa 
și formații specializate de me
canizatori, constituite la nivel 
de consilii intercooperatiste. In 
acest mod, pînă in primăvară 
vor fi fertilizate cu gunoi de 
grajd aproape 24 de mii de 
hectare. Tot în acest timp, pe 
suprafețele cu griu se va ad
ministra doza prevăzută cu în
grășăminte chimice.

Cooperativa agricolă 
ducție Poșta Cîlnău. 
raidului nostru, 17 
executau arăturile pe
rămasă de 130 de hectare. Cei
lalți membri cooperatori efec
tuau gama de lucrări impuse de 
actuala perioadă. Se transportă 
tăițeii de sfeclă în sectorul zoo
tehnic, se continuă resortarea 
și depozitarea porumbului în 
pătule bine aerisite, se pregă
tesc noile recolte de legume. 
Totodată, mecanizatorul Vasile 
Dumitrache încarcă atelajele cu 
îngrășăminte naturale care iau 
drumul cîmpului. De la tînăra 
ingineră Cornelia Roșeanu a- 
flăm că pe suprafața de 80 de 
hectare ce urmează a fi semă
nată în primăvară cu sfeclă de 
zahăr au fost administrate» cite 
30 de tone de gunoi de grajd 
la hectar. în același timp, su
prafețele cu griu, orz, orzoaica 
și secară masă verde au primit 
doza de îngrășăminte complexe 
și fosfatice. In aceste zile cele 
cinci camioane ale unității
gricole, remorcile secției S.M.A. 
și 20 de atelaje transportă din 
sectorul zootehnic îngrășăminte- 
naturale pe 
se întind pe 
hectare.

a-

alte suprafețe ce 
aproape o sută de

O. MARIAN

Plenara comună a C.C. al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R

Comitetului Central
al Partidului Comunist Român,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Dînd glas sentimentelor de adincă recunoștință 
ce animă tinăra generație a țării, participanții la 
Plenara comună a C.C. al U.T.C. și a Consiliului 
U.A.S.C.R. au exprimat dragostea și atașamentul 
profund al tuturor tinerilor români, maghiari, 
germani și de alte naționalități față de patrie si 
partid, față de Dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, insuflețitor exemplu 
de muncă și viață comunistă, pentru grija pă
rintească ce ne-o purtați, pentru minunatele con
diții de împlinire multilaterală create tineretului.

Exprimînd adeziunea totală a tineretului pa
triei noastre la hotărîrile recentei Plenare a 
C.C. al P.C.R., elaborate sub îndrumarea și cu 
contribuția hotărîtoare a Dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, înțelegem să 
facem din Programul de măsuri privind apli
carea hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale 
Congresului educației politice și al culturii 
socialiste în domeniul muncii ideologice, politice 
și cultural-educative propriul nostru program de 
luptă și acțiune pentru creșterea contribuției fie
cărui tînăr, a organizațiilor noastre revoluționare, 
la edificarea societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre comunism.

Dovedind maturitate și răspundere față de 
sarcinile ce decurg din Programul partidului, din 
indicațiile și orientările prețioase pe care ni 
le-ați dat cu fiecare prilej, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și Consiliul Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România au analizat cu exigență activitatea des
fășurată în rîndul tineretului muncitoresc pre
cum și principalele probleme ale perfecționării 
pregătirii practice productive a studenților, sta
bilind n^ăsuri concrete menite să asigure inten
sificarea muncii de formare comunistă, revolu? 
ți on ară a acestor categorii de tineri.

Pe deplin conștienți de locul și rolul clasei 
muncitoare, al tineretului muncitoresc în socie
tatea noastră, organele și organizațiile U.T.C. 
vor acționa cu hotărire pentru unirea potenția 
lului creator al tuturor tinerilor muncitori în 
amplul proces de edificare comunistă a patriei, 
pentru integrarea lor tot mai activă, responsabi
lă, în efortul general al oamenilor muncii, pen
tru înflorirea continuă a națiunii noastre socia
liste. Pentru realizarea la toți indicatorii a 
obiectivelor planului de dezvoltare economico- 
socială a țării pe anul 1977, corespunzător 
hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 2—3 no
iembrie 1976, în centrul preocupărilor noastre va 
sta transformarea întrecerii uteciste „Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea cincinalului revo
luției tehnico-științifice", parte integrantă ' a 
întrecerii socialiste, într-un instrument politic 
eficient de antrenare a tinerilor Ia îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de producție, la îmbună
tățirea substanțială a calității produselor, la eco
nomisirea de materii prime, energie și materiale, 
într-o modalitate eficientă de formare și dez
voltare a conștiinței socialiste proprii construc
torului înflăcărat al socialismului și comunismu
lui.

Pe baza orientărilor și indicațiilor Dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secretar general, 
asociațiile studenților comuniști și organizațiile 
U.T.C. din școli, împreună cu organele de învă- 
țămînt, sub conducerea organizațiilor de partid, 
vor milita pentru aplicarea exemplară a măsuri
lor stabilite privind integrarea învățămîntului cu 
producția și cercetarea științifică. Participind 
activ la transformarea revoluționară a învăță-

COMITETUL CENTRAL
AL

UNIUNII TINERETULUI COMUNI

multului, la formarea tinerilor în cultul muncii, 
prin extinderea și diversificarea acțiunilor pro
prii organizației comuniste a tineretului univer
sitar, vom asigura dezvoltarea răspunderii stu
denților față de calitatea pregătirii lor profesio
nale, participarea lor nemijlocită la realizarea 
sarcinilor complexe ale cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. în spiritul orientării funda
mentale de a intensifica educarea prin muncă și 
pentru muncă a tineretului studios, vom trece la 
generalizarea gospodăririi de către elevi și stu- 
denți a căminelor, internatelor și cantinelor, a 
tuturor spațiilor de învățămînl.

Răspunzînd cu abnegație și patos revoluționar 
înaltei și mobilizatoarei încrederi pe car.e o 
acordați tineretului, nc vom intensifica, pe baza 
Planului de măsuri adoptat in plenara noastră 
comună, preocupările pentru îmbunătățirea con
tinuă a pregătirii politice și profesionale a tine
rilor, pentru cultivarea în conștiința lor a hotărî- 
rii de a duce mai departe glorioasele tradiții ale 
eroicei noastre clase muncitoare, a atitudinii 
înaintate față de muncă, de îndeplinirea îndato
ririlor sociale. Vom face din participarea tinerilor 
la realizarea complexului hidro-energetic Cana
lul Dunăre-Marea Neagră, din întreaga activitate 
desfășurată pe șantierele muncii patriotice, o 
adevărată școală a călirii revoluționare a tinere
tului în focul muncii creatoare puse în slujba 
înfloririi continue a României socialiste.

Aniversînd in anul viitor evenimente cu o 
profundă semnificație pentru istoria patriei, sîn- 
tem ferm hotărîți să raportăm conducerii parti
dului, Dumneavoastră personal, că tineretul, în 
cel de-al 55-lea an al existenței organizației sale 
revoluționare, cinstește jertfa și lupta înaintașilor 
pentru o viață eliberată de exploatare, într-o 
țară independentă și prosperă — Republica 
Socialistă România — prin rezultate exemplare 
în producție, la învățătură și cercetare, prin 
afirmarea sa plenară ca puternică forță socială 
în toate domeniile de activitate.

Odată cu preocuparea efectivă pentru o temei
nică pregătire profesională și politică, pentru cit 
mai bune rezultate în muncă, vom participa cu 
tot elanul tineresc, cu dăruire și pasiune, la 
amplele manifestări ale Festivalului național al 
educației și culturii socialiste „Cîntarea Româ
niei". promovînd o artă patriotică, militant-revo- 
luționară, contribuind astfel la succesul acestei 
manifestări de înalt prestigiu a spiritualității 
românești.

Ținînd seama de noile exigențe ale muncii de 
educație a tineretului, vom acționa cu fermitate 
sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, pentru îmbunătățirea stilului si metodelor 
noastre de muncă, pentru a determina o prezență 
activă a fiecărui cadru ales al organizației noas
tre în mijlocul tinerilor, pentru implicarea nemij
locită în îndrumarea și sprijinirea concretă a 
organizațiilor U.T.C. și asociațiilor studenților 
comuniști.

Atașați cu toată ființa noastră politicii interne 
și externe a partidului, puternic însuflețiți de 
întreaga Dumneavoastră activitate dedicată îm
plinirii idealurilor și aspirațiilor de fericire, 
bunăstare și pace ale poporului nostru, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că toți tinerii de pe cuprinsul patriei 
— muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți, 
băieți și fete — fără deosebire de naționalitate, 
vor demonstra prin noi fapte de muncă și viață 
hotărîrea lor nestrămutată de a face totul pentru 
făurirea societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României spre comunism.

CONSILIUL
UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 

T COMUNIȘTI DIN ROMANIA



DOCUMENTE FUNDAMENTALE ALE ISTORIEI ROMANILOR
Documentul pe care-l publicăm astăzi reprezintă, din punctul de 

vedere al cronologiei istoriei naționale, momentul de început al 
epocii moderne. Intr-adevăr, 23 ianuarie 1821 este ziua cînd, la 
Padeș, Tudor Vladimirescu a rostit celebra Proclamație în care a 
expus programul revoluției. Proclamația de la Padeș chema locuitorii 
Țării Românești la luptă împotriva claselor exploatatoare, îndemnurile 
lui Tudor Vladimirescu dînd o memorabilă expresie conștiinței popu
lare cu privire la necesitatea prefacerilor revoluționare capabile să 

promoveze progresul social al patriei

BOALA SOMNULUI CVLTUnA

Proclamația de la Padeș
Câtrâ tot norodul omenesc 

din București 
și din celelante orașe și sate 
□ le Țării Românești, 
multă sănătate I

Fraților locuitori ai Țârii 
Românești, veri de ce neam 
veți fi !

Nici o pravilă nu oprește 
pre om de a întîmpina răul 
cu rău ! Șarpele, cînd îți ia
să înainte, dai cu ciomagul 
de-l lovești ca să-ți aperi 
viața, care mai de multe ori 
nu să primejduiește din muș
cătura lui I

Dar pe bălaurii care 
înghit 
noastre, zic, atît cele bisări- 
cești, cît și cele politicești, 
pînă cînd să-i suferim a ne 
suge sîngele din noi ? Pînă 
cînd să le fim robi ?

Dacă răul nu este primit 
Iui dumnezâu, stricătorii fă-

catarilor de râu bun lucru 
fac înaintea lui dumnezâu I 
Câ bun este dumnezâu, și, 
ca să ne asămănâm lui, tre
buie să facem bine I Iar 
acesta nu să face pînă nu 
să strică răul. Pînă nu vine 
iarna, primăvară nu să face !

ne
de vii, căpăteniile

Veniți, dar, fraților, cu toții 
cu rău să pierdem pe cei 
răi ca să ne fie nouă bine ! 
Și să să aleagă din căpete
niile noastre cei care pot să 
fie buni. Aceia sint ai noștri 
și cu noi dimpreună vor 
era binele, ca să le fie 
lor bine, 
găduiți I

Nu vă 
veniți în 
re veți avea arme, cu arme, 
iar care nu veți avea arme, 
cu furci de fier și lănci : să 
vâ faceți degrabă și să ve-

precum ne sînt

leneviți, ci siliți 
graba cu toții :

Iu
ți 

fă-

dâ 
ca-

niți unde veți auzi că să a- 
flă adunarea cea orînduită 
pentru binele și folosul a 
toată țara. Și ceea ce vă va 
povățui mai marii Adunării 
□ceia să urmați și unde vă 
vor chema ei acolo să mer
geți. Că ne ajunge, fraților, 
atîta vreme de cînd lacrămi- 
le du pe obrazăle noastre nu 
s-au mai uscat I

Și iar să știți că nimenea 
dintre noi nu este slobod în 
vremea acești] Adunări obștii 
folositoare ca să să atingă 
măcar de un grăunți, de bi
nele sau de casa vreunui ne
guțători, orășan sau țăran 
sau de al vreunui lăcuitor, 
decît numai binele și averile 
cele rău agonisite ale tirani
lor boieri să să jărfească ; 
însă al cărora nu vor urma 
nouă - precum sint făgădu- 
iți - numai al acelora să să 
ia pentru folosul de obște I

Există oameni care nu mun
cesc pentru că sînt leneși. Dar 
există pe lume și bolr.avi. Boi- 
navi grav. Cît se poate de grav.

Sînteți bolnav, și de asta 
nu munciți. Dar de ce anume 
suferiți ?

— De boala somnului.
— $i cum se manifestă aceas

tă boală ?
— Păi, am și eu un fel de 

zgirci, cind m-apucă somnul, și 
trebuie să mă culc".

Nu trebuie ? Trebuie ! Nu 
oricine e binecuvîntat cu acel 
blestemat de zgirci care te trage 
elastic spre lumea lui Morfeu. 
Dialogul de mai sus — piesa de 
antologie umoristică a săptămi- 
nii — a fost reprodus după emi
siunea Reflector, a lui Florin 
Brătescu. Victima muștei țețe, 
care-și petrece nopțile chefu.nd, 
iar dimineața devine prada ne
putincioasă a bolii somnului, nu 
este singurul ins răpus de gra
va maladie. Un semen al său 
aflat în aceeași situație socială
— există și situația socială de 
parazit — suferă nu numai de 
boala somnului, ci și din cauza 
ghinionului care il urmărește. 
Bietul om ! „Ieri ce-ați făcut ?". 
„Mă durea măseaua". „Alaltă
ieri „Păi era duminică...", 
„Nu. Luni". „Luni am fost la
— cum ii spune ? — I.R.A. Scria 
că se fac angajări, dar am avut 
ghinion, că tocmai s-au com
pletat locurile... Dar știu eu că 
nu mă credeți...".

Are cineva vreun motiv 
nu-l 
țețe 
ani. 
opt.
tă mașini și raționează astfel: 
„Dacă tot există, atunci ce ne
voie e de mine ? Pot să meargă 
și singure !". Unii trăiesc pe 
spinarea soțiilor, alții ii vind 
mamei mobilele din casă ; la 
nevoie, sint bune și concubi
nele de ocazie : au și ele mobi
le ! Ceea ce e de mirare la a- 
eești oameni este chipul lor. Nu 
le-au crescut urechi de măgar, 
nu li s-a transformat gura in 
bot, au miini normale și nu labe 
de maimuță. Gindesc, se indig
nează, chiar suferă. Dar toate 
intr-un fel anume, neturburat, 
de parcă intre ei, ca bolnavi de 
boala somnului (musca țețe e și 
ea un parazit) și sentimentele 
lor, gr exista o anumită dis
tanță. Nu joacă teatru, pentru

că asta le-ar cere oarecare efort. 
Sint pur ți simplu absenți și se 
comportă aparent normal, dar 
de fapt dorm și visează in con
tinuare.

Molipsiți, avem și noi o 
senzația că visăm. Orict de pu
țini ar fi, oricit de nereprezen
tativi ar fi, excepții rare, totuși, 
cum de pot trăi așa ? Omul a- 
cela chiar crede cu adevărat că 
e bolnav de boala somnului ? 
Celuilalt i se pare cu adevărat 
că o durere de măsele il poate 
împiedica să muncească de ani 
întregi ? Greu de răspuns ! Tra
tate de psihologie a paraziților 
nu s-au scris incă.

Mai multe lucruri aflăm des
pre chipul in care au involuat

clipă

de Florin Mugur

Pionierii răspund prezent in cincinalul

revoluției tehnico - științifice

MARELE TROFEU „MINITEHNICUS *
LA BUCUREȘTI

In prezența a peste 6 000 de 
pionieri, reprezentanți ai celor 
120 000 de purtățpri ai cravatei 
roșii eu tricolor, din Capitală, 
la Palatul sporturilor și culturii 
a avut loc decernarea Marelui 
trofeu „Minitehnicus" în cea 
de-a IX-a ediție a tradiționa
lului concurs al pionieriei, ini
țiat de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor și de re
vista „Cutezătorii". Erau pre- 
zenți, de asemenea, la această 
sărbătoare a cutezanței și a mă
iestriei, a imaginației creatoare, 
a muncii, oaspeți de onoare ai 
pionierilor, numeroși părinți, 
invitați din întreprinderi bucu- 
reștene.

în conformitate cu punctajul 
calculat pe baza regulamentu
lui. Marele trofeu „Minitehni- 
cus“ a fost decernat Organiza
ției pionierilor din municipiul 
București, pentru calitatea lu
crărilor prezentate in concurs 
și pentru înalta lor valoare a- 
plicativă. Se cuvin citeva pre- 
'cizări : la această ediție a con
cursului au participat în faza 
de masă circa 8 000 de pionieri 

cu peste 600 de 
diferite 

30 au a- 
Totodată, 
„Diploma 
municipal 

pio-

din Capitală, 
lucrări din cele mai 
domenii, dintre care 
juns în faza finală.
C.N.O.P. a distins cu 
de onoare" Consiliul 
București al Organizației 
nierilor. Au fost decernate, de 
asemenea, diplome de inventa
tor acordate de Clubul „Mini- 
tehnicus" și revista „Cutezăto
rii" cîtorva din cei mai iscusiți 
pionieri — Drago? Lăzărescu, 
Corneliu Apopei, Nicolae Pir- 
jolea și Dan Șerban, de la Casa 
pionierilor din sectorul 3, Va- 
rodi Gabriel de la Casa centrală 
a pionierilor, Ion Sorin Bor
dei, de la Școala generală nr. 
173 — pentru lucrări de mare 
originalitate și cutezanță, cu 
pronunțată aplicabilitate in di
ferite domenii. Unui număr 
important de pionieri li s-au 
decernat premii și mențiuni.

„Minitehnicus", _ veritabilă în
trecere 
pentru

Pioniera Daniela Drogoreanu. membră a comisiei pentru învățătură, 
pregătire practică, științifică și tehnică a Consiliului municipal 
București al Organizației Pionierilor, primește mult rivnitul trofeu 

visurilor înaripate
Foto CONSTANTIN POPESCU

al cutezanței, al

sd 
creadă ? Victimele muștei 
au ,,ghinion", unii, de doi 
Alții, de patru. Alții, de 
Cineva e bucuros că exis-

in care o- 
de filmat 
muncite aii 
vorbit pu

pe care

acești oameni. Amănunte. Insul 
care i-a vindut maică-si mobi
lele din casă și-a vindut și pro
priile sale obiecte. Avea, între 
altele, optsprezece perechi de 
pantaloni. Un altul — care la 
27 ani se căsătorește a treia oa
ră, deși nu a divorțat de cea 
de-a doua soție — avea mașină 
personală încă de la virsta de 
douăzeci de ani. O mașină dă
ruită de taică-său. Cred că mo
mentul cel mai impresionant al 
frumoasei anchete O poveste cu 
două neveste, realizată de Anca 
Arion, a fost acela 
biectivul aparatului 
s-a oprit pe miinile 
bătrinului tată. S-a
țin (dintr-o delicatețe 
o înțelegem) despre omul aces
ta care a muncit probabil din 
greu o viață întreagă șl Care 
și-a răsfățat feciorul In aseme
nea hal incit acesta a ajuns să-l 
alunge din casa proprie. E greu 
să dai vina pe mama îndurerată 
care-i cumpără băiatului iubit 
optsprezece perechi de panta
loni. E greu să dai vina pe omul 
acesta muncitor care s-a hotărit 
să-i facă in dar unui băiat de 
douăzeci de ani nici mai mult 
și nici mai puțin decît o limu
zină. $i totuși, cu ei trebuie să 
discuți, 1'*r trebuie să le faci
justificate reproșuri. Sint oa
meni de treabă și te vor înțe
lege. Cu odraslele lor stricate

de răsfăț nici nu ai ce vorbi. 
Abia după ce vor ieși din plase
le bolii somnului și se vor pune 
pe treabă, abia atunci...

...De o finețe cehoviană mi 
s-a părut excelentul film Vile
giatura, realizat de doi artiști 
de primul rang : Constantin 
Stoiciu și Andrei Blaier. Un 
poem meditativ despre tinerețe, 
despre munca banală și despre 
eroismul muncii banale, despre 
necesitatea visului. Ciudatul 
Anselm, artificierul îndrăgostit 
de semenii lui, respectind rigu
ros și chiar cu duritate legile 
marii lui iubiri pentru oameni, 
cerindu-le și celorlalți să le 
respecte și pedepsindu-i cind 
se comportă intr-un mod lipsit 
de măreție. Anselm, cel . care 
piere într-un accident de mun
că (așa cum moare și poezia, 
atunci cind i se sfirșesc zilele), 
misteriosul Anselm, hotărit în 
fiecare zi „să fie fericit" pentru 
altul dintre numeroșii lui prie
teni și cunoscuți ni s-a părut 
o figură de neuitat. El ii anun
ță liniștit pe toți cei de față 
în restaurantul micului oraș de 
provincie : „Astă-seară sint fe
ricit pentru prietenul meu Adri
an Rădulescu". Și arată cu de
getul : „Băiatul ăsta care s-a ri
dicat in picoare". Din cauză că 
face gesturi neobișnuite, ges
turi princiare, categorice, miș
cări care ating inima lucrurilor 
(și pune degetele pe inima lu
crurilor), din cauză că e ieșită 
din comun, poezia poate părea 
uneori puțin ridicolă. Iar An
selm cel generos asta reprezin
tă : poezia. „Mi-e ca un fiu — 
spune cineva despre el — dar 
mi se strecoară printre degete 
ca un străin" — și parcă auzim 
comentariul unui poem. „Poate 
că dacă l-am cunoaște n-ar mai 
fi el : ar fi ca dumneata, 
mine". Așa se intimplă și 
poezia : nimeni 
perfect, nimeni 
perfect, rămine 
misterios, chiar
cațiile cele mai nuanțate. Toc
mai pentru că e astfel, la fel 
cu noi 
fel, nu 
Acesta 
trebuie 
am fost fericit in seara 
pentru 
pentru Andrei Blaier.

ca 
eu 

nu o cunoaște 
nu o înțelege 
totdeauna ceva 
și după expli-

și totuși puțin mai alt- 
putem trăi fără poezie, 
e mesajul filmului și 
să spun că, văzîndu-l, 

aceea
Constantin Stoiciu și

socialistă a pionieriei 
_____ noutate și calitate, a 
depășit de mult limitele unui 
șimplu joc de-a inventatorii, 
jmpunîndu-se ca o largă acțiu
ne de masă printre copii, ce 
vizează ' obiective de maximă 
concretețe și utilitate. În pre
zent, în cercurile tehnico-apli- 
cative și științifice din școli, 
întreprinderi economice și case 
ale pionierilor activează peste 
55 la sută din pionierii țării, 
numărul lor fiind în continuă 
creștere. La actuala ediție a 
concursului „Minitehnicus" 
participat aproape 50 000

sabile la îndemnurile partidului 
și statului, personal ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a- 
dresate nu o dată copiilor, ti
neretului, de a fi demni de în
crederea și de grija cu care

sînt înconjurați permanent, de 
a se forma în lumina principii-!- 
lor comuniste despre viață și 
muncă, despre rolul omului in 
societate.

DRAGOMIR HOROMNEA

Ca și cărțile, cuvintele au 
soarta lor. Trăiesc sau pier, se 
schimbă pe neașteptate, iși pierd 
sensuri inițiale, iși adaugă al
tele nebănuite, antinomice chiar. 
Captivartă ca un roman de a- 
venturi este istoria cuvântului 
pasiune, reconstituită cu umor 
fin, erudit, de Nicolae Balotă 
intr-un incitant volum din „Co
locviile adolescenței". În înțele
sul originar (elin) pasiune ' în
semna un accident al sufletului, 
o tulburare a rațiunii, în fine, 
un fel de demonie interioară, 
căreia azi, cu un cuvint româ
nesc, ii spunem patimă. Mora
liștii antici o priveau cu suspi
ciune, nu rar cu fățișă aversiu
ne, și recomandau starea apati
că, rezistența in fața devorato
rului rău lăuntric. Ceva din 
vechea neîncredere in „pasiune" 
persistă și acum, de unde o larg 
răspindită accepție peiorativă a 
termenului. Există insă și un 
sens frumos, modern, al cuvîn- 
tuluî, care depășește sfera psi
hologiei individului, dobindind 
o valoare socială. Pentru noi, 
„pasiune" (a cercetării, a poe
ziei, a culorilor, a teatrului, a 
construcției, ș.a.m.d.) înseamnă 
entuziasm, însuflețire, dăruire 
altruistă nu satisfacție sau plă
cere egoistă. Și poate că niciodată 
euvintul pasiune nu sună mai 
plin, mai cald, mai adevărat, ca 
atunci cind este vorba de 
tișții amatori.
(cel autentic, 
lasă in voia 
doar pentru 
reconfortantă
crifică ades comoditatea, plăce
rile lesnicioase, imediate, supu- 
nindu-se unui efort nu mai pu
țin intens decît cel de la locul

de muncă. Se odihnește, cu alte 
cuvinte, după muncă prin mun
că. M-am convins incă o dată 
de acest adevăr la Mediaș, vor
bind cu cițiva talentați actori 
ai Teatrului popular. Teatru 
reputat, in țară și peste hotare, 
teatru caracterizat încă de la 
primul spectacol (ianuarie 1964) 
prin remarcabilul profesionalism 
al interpreților. Un mare ac
tor. Kovacs Gydrgy, vede în 
artiștii medieșeni nu epigoni, ci 
emuli ai profesioniștilor : „Nu 
mă conduce nici un fals entu
ziasm cînd constat că ceea ce 
mi-a rămas de la spectacolul 
medieșean (cu piesa „Act vene-

cu mai multă pasiune 
după servici și am mai 
satisfacții. Poate pentru 
intervine rutina, 
că socotindu-ne mereu 
„incompleți", nu încetăm 
odată strădania de a deveni. 
Iată, eu am fost mai întîi la 
cercul de balet. Un coleg (actor) 
m-a condus la regizoarea Silvia 
Ponciu. Am devenit recitatoare 
în montaje literar-muzicale, apoi 
interpreta rolului titular din 
„Prințesa Turandot". Era un rol 
important, pentru care am mun- 

. cit zi și noapte, ignorînd orice 
altceva. Trebuia să figurez tre
cerea din lumea mitului în lu-

Poate

teatru 
mari 

că nu 
pentru 
actori 
nici-

ar- 
Fiindcă amatorul 
se înțelege) se 
unei pasiuni nu 

citeva ceasuri de 
delectare. El sa-

au 

pionieri și școlari juriul încunu- 
nîndu-i în faza finală pe 19 dintre 
ei cu „Diploma de inventator" a- 
cordată de C.N.O.P. Alte 21 de 
lucrări au fost omologate de 
comisiile de specialitate ale 
Ministerului Educației și învă- 
țămîntului pentru a fi introduse 
în producția de serie ca mate
rial didactic, iar 14 lucrări au 
fost selecționate pentru a fi re
produse în serie ca jucării, în 
întreprinderi specializate. Așa
dar, un palmares bogat și în 
1976 — argument al pașilor 
fermi din ultimii ani în dezvol
tarea creativității, a pasiunii 
pentru știință și tehnică, a ima
ginației viitorilor cetățeni ai 
României socialiste, pe drumul 
lor către o viață demnă, ca
racterizată prin dăruire, hărni
cie și iscusință, prin 
multiUterală-

Pregătirea 
prin muncă 
participarea 
tă a lor, a 
ciștilor, la amplele acțiuni ce
rute de exigențele dezvoltării 
societății noastre pe toate co
ordonatele, de imperativele 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice sînt, de fapt, atitu
dini firești, răspunsuri respon-

afirmare

generații 
muncă,

tinerelor 
și pentru 
efectivă și eficien- 
pionierilor, a ute-

OGLINDA
pentru

CRISTINA
producție a studiouri

lor cehoslovace

Jiri Svoboda, după o

nuvelă de Ludmila

Romportlovâ

cu : Lenka Kodesovâ,

Vera Galatikovâ, Lu-

dek Munzar, Lenka

Korinkovâ

scenariul și regia :

PROSPEIIMU OPIRITH
Teatrul de Stat de operetă 

din București ne-a oferit in ul
tima vreme două premiere de 
răsunet mondial în repertoriul 
genului (Văduva veselă și Sil
via), propunindu-ne — in 
ziunea regizorului George 
harescu 
re a unor capodopere 
Nu este vorba numai de 
tribuții, ci in primul rind 
efortul apropierii teatrului liric 
de exigențele spectatorului 
temporan. Apelind la colabora
rea eficientă a scenografei 
Hristofenia Cazacu și a maes- 
trei de balet Mihaela Atanasiu, 
regizorul George Zaharescu a 
reușit să confere celor două mon
tări o nouă viață (sperăm, de 
lungă durată), fără a răpi din 
specificul operetei ceea ce-i este 
propriu (fast, culoare, ritm, ele
ganță), dar imprumutindu-i va
lențe sporite de realism tonic, 
momente de gingășie și duioșie 
umană, atmosferă de sectaco1 
popular în cel mai autentic în
țeles al noțiunii.

Premiera de săptămlna trecu
tă (Silvia de Imre 
Kâlman, 
Leo Stein și 
Jenbach, versiunea 
românească Petre 
Bărbulescu) a adus 
la rampă, alături de

t’i- 
_ Za- 

o autentică întineri- 
clasice, 

dis- 
de

libretul 
Beta

con-

la rampă, alături de artiști con- 
sacrațiai operetei bucureștene ca 
Valii Niculescu, Eugen Fînățeanu, 
George Hazgan. N. Ionescu-Do
do, Adriana Codreanu, Nelu 
Marinescu, Nicolae Simulescu, < 
un mănunchi de tineri interpreți 
de certă perspectivă artistică : 
Mihalea Mijea, Alexandru lo- 
niță și Daniela Voicu. în pri
vința culturii muzicale și in 
special a tehnicii vocale, toți 
trei dispun de vizibilă superio
ritate artistică, fapt care va 
duce către o treaptă superioară 
întreg spectacolul. Chiar ă^acă 
timiditatea și unele stingăcii 
scenice (Alexandru Ioniță), lip
sa de dozare a efortului fizic 
(Mihaela Mijea) sau absența 
supleței in mișcare (Daniela 
Voicu) se resimt în efortul de 
încadrare a tinerilor in ansam
blu, totuși sporul de autentici
tate, dăruire, inteligență și artă 
vocală vor conduce in scurtă 
vreme la excelente rezultate.
Am urmărit de curind in Vă
duva veselă pe soprana Mireille 
Constantinescu (Valencienne) și 
pe tenorul Dorin Teodorescu 
(Danillo) realizind eroi de certă 
personalitate, fapt care ne în
dreptățește să afirmăm că actua
la politică de întinerire a ca
drelor și mai ales de înnoire a 
concepției de interpretare se 
realizează cu tact și echilibru.

cunoști, să-i înțelegi, să-1 
mărești cu atenție, să-i 
după oalitățile lor fizice și psi
hice. Un prim examen 
lentului este montajul 
recitalul de poezie ; 
cercul de dans. Pentru 
viei" arn înființat un Studio al 
artistului amator unde cei ex
perimentați prezintă fragmente 
de spectacol-lecție, urmate de 
discuții. Tinerii vor cu pasiune 
să joace piese contemporane, 
drame cu o mare încărcătură 
emoțională. Doresc scrieri dra
matice care să le permită crea
ții complexe. Pentru ei visez 
lucrări dramatice inedite, de

ur- 
alegi

al ta- 
literar, 

urmează 
„no-

TINEREȚEA PASIUNII
țian" — n.n.) nu numai că a- 
junge la nivelul de producție al 
multor artiști consacrați. dar în 
multe locuri chiar îi depășește". 
Ce poate suplini inexperiența, 
lipsa pregătirii de specialitate, 
dînd totuși copleșitoarea impre
sie a existenței acesteia ? m-am 
întrebat. O întrebare pe care 
n-am păstrat-o doar în sinea 
mea. ci am pus-o într-o pauză 
prelungită de repetiție cîtorva 
artiști amatori. Am descoperit 
in ei, nu fără surprindere, trei 
generații, cu un unic însemn 
distinctiv: pasiunea.

„AVEM UN PUBLIC PREGĂTIT 
PENTRU TEATRU"

Maria 
calculatoare 
„8 Mai":

Grădinaru ; utecistă, 
la întreprinderea 

„Se spune că tea- 
pierde 

tineretul 
muzica.

spectatorii, 
iubește mai 

Este o viziune 
gene-

mult ___ _
simplistă asupra tinerei „ 
rații, care, cred eu, e complex 
dotată, cunoscătoare și neiertă
toare cu lipsa de talent, oricit 
de... ritmată ar fi ea. Publicul 
din Mediaș e pregătit pentru 
teatru. Fiecare spectacol are 
publicul său, și cel de teatru de 
păpuși, și opereta, și dramatur
gia. cum să zic, clasică. Iar a- 
cest lucru ni se datorează, o 
spun fără falsă modestie, și 
nouă. Fiindcă nu ne gindim să 
facem din teatru o profesie. Joc

(Urmare din pag. 1)
Să se comprime, oare, istoria li
terară (într-un număr de ore 
care, și așa, ajunge cu greu pre
zentării materiei, in forma ei ac
tuală) astfel incit să se traseze 
un fel de schiță, lipsită de sevă, 
o simplă suită de prezentări pur 
expozitive, generale și, in cele 
din urmă, nu, îndeajuns de con
vingătoare ?

Hotărirea Congresului educa
ției politice și al culturii socialiste 
creează posibilitatea unei rezol
vări moderne, eficiente, care — 
fără a elimina nimic din ceea 
ce e esențial pentru înțelegerea 
sufletului poporului, așa cum il 
exprimă operele literare — rele
vă tocmai continuitatea unui 
proces complex. Programa trep
tei întîi s-ar cuveni, deci, să 
urmărească momentele semnifi
cative ale constituirii conștiinței 
spirituale a națiunii, într-o is
torie rezumativă, dar care să nu 
renunțe la imaginea continuită
ții, a fenomenului literar româ
nesc, de la străvechile izvoare 
folclorice pînă în zilele noastre, 

î poate 
precizie o istorie, a 

valorilor estetice, a acelor opere 
care, prin generozitatea ideilor, 
prin adeziunea la idealurile so
ciale, prin arta exprimării ade
vărului, și-au .definit un statut 
propriu in cultura noastră. De 
la Neacșu din Cimpulung și de

l , înțeleg prin asta că se
1 desena cu precizie o i

orice 
un rof 
carierei 

artistice. Pentru Mihaela Mijea 
a însemnat deopotrivă un act 
de îndrăzneală a solistei și a 
teatrului, argumentuli hotări.or 
constituindu-l fără îndoială 
virtuțile vocale și în special 
dansante ale tinerei interprete. 
Efortul solistei a fost încununat 
de succes. Dacă iși va echilibra 
efortul vocal cu cel coregrafic 
va obține un spor de sonoritate, 
eficient in punerea deplină in 
valoare a unei partituri de mare 
frumusețe muzicală. V

Tenorul Alexandru Ioniță ' 
(Edwin) cintă cu sensibilitate și 
muzicalitate, are o prezență 
scenică atrăgătoare. I se cere 
insă mai mult nerv, dezinvoltură 
de atitudine, bogăție de nuanțe 
in replicile vorbite.

Muzical, soprana Daniela Voi
cu (Stazi) reușește să domine 
poate intfeaga distribuție, dar 
alături de un actor cu experien
ța, verva și aplombul lui George 
Hazgan iți trebuie un plus de 

 _ temperament. Da- 
“ ~ ^7” niela Voicu se con-

A turează de la o lu- 
v crare la alta.ca 0 

remarcabilă inter
pretă de operetă, 
distribuției urmă-

Silvia rămine pentru 
cîntăreață de operetă 
de căpătii, o culme a

Din restul .
rite de noi duminică seara, am 
reținut excelenta formă vocală 
a lui N. Ionescu-Dodo, verva 
Adrianei Codreanu (mai puțin 
aria de debut), maturitatea sce
nică a lui Nicolae Simulescu. 
dar mai ales creația lui George 
Hazgan (Boni), veritabilul „mo
tor" al întregii operete. Stră
lucitor a sunat eorul (socotim 
că „poza" de concert din actul 
al doilea răpește simțitor din 
strălucirea unei ridicări de cor
tină pe o feerică recepție), dar 
total neconvingător, orchestra. 
Liviu Cavassi, care dispune de 
o experiență îndelungată la pu\ { 
pitrul unor teatre muzicale, rai. 
trebui să omogenizeze partida 
suflătorilor cu coardele, să ve
gheze mai atent la legătura din
tre fosă și orchestră (prea mul
te decalaje).

Opereta Silvia întrunește 
elementele unui spectacol de 
avengură (baletul actului al doi
lea are valențe de mare mon
tare coregrafică) și nu ne în
doim că tineretul atît de stimu
lat în ultima vreme va aduce 
prospețimea și spontaneitatea 
necesare 
dramatic 
rutină și

oricărui teatru lirico- 
pindit la tot pasul de 
convenționalism*.

VIOREL COSMA

mea reală. Ceea ce nu-i deloc 
ușor de realizat.

Dintre dramaturgi îmi plac 
clasicii. Da, ca să faci teatru de 
calitate trebuie să joci clasicii. 
Pentru tinăra generație piesa 
clasică este o școală. De actorie 
și de viață. De fapt, 90 la sută 
din membrii trupei noastre sînt 
tineri. Nume ? Rodica Ardelea- 
nu (educatoare), Rodica Comșa, 
Li viu Costache, Nelu Costache, 
Suciu loan (muncitori), Tănase 
Vasile, Nicolae Coldea (ingi
neri), Neli Chirilă (asistentă 
medicală) ș.a.

actualitate. De ce n-aș mărtu
risi că sînt totuși atît de pu
ține. ’

IN

„EDUCĂM GUSTUL 
UNUI PUBLIC 

CONTINUĂ CREȘTERE'

Nemeș, profesor. direc- 
Teatrului popular. „Pen- 

centrală a

„TINERII VOR SA VADA 
SI SA JOACE PIESE 
CONTEMPORANE”

Silvia Ponciu, instructor ar
tistic la Casa de cultură a mu
nicipiului, regizorul unei bune 
părți a celor 60 de premiere. Ț.In 
trei decenii am îndrumat mul
te generații de artiști amatori. 
Dar cea mai mare satisfacție a 
mea este că am ajutat multi 
tineri să-și descopere persona
litatea, posibilitățile intelectua
le. După ce au venit în teatru, 
numeroși dintre ei s-au înscris 
la seral pentru a-și continua 
studiile. Unii, chiar universita
re. Teatrul este, desigur, o ca
tedră de pedagogie socială. 
Este însă și un catalizator al 
gustului pentru cultura siste
matică. Pe amatori trebuie să-i

Ilie 
torijl 
tru noi problema 
fost și este întotdeauna reper
toriul. Asta pentru că avem un 
public eterogen, pentru că fa
cem pedagogia gustului pentru 
un public în continuă creștere. 
Acum 4 ani Mediașul avea 
58 000 de locuitori. Azi șintem 
67 000. Noii veniți sînt în ma
joritate de la sate. Vrem să le 
formăm pasiunea pentru tea
tru, să-i transformăm în prie
teni statornici. Ne preocupăm 
că prin repertoriul nostru să 
îndeplinim dorințele tuturor 
generațiilor. Promovăm teatrul 
de păpuși. teatrul școlar (în 
această stagiune am pus în 
scenă „Domnița lacrimă 
rată". anul trecut, „Fata 
dafin“, acum doi ani „Sinziana 
și Pepelea"). Pentru elevii din 
clasele I—VI dăm 
vizionate pe școli, 
urmate de compuneri, de dis
cuții la orele de dirigenție. A- 
vem legături trainice cu abso
lut toate școlile. Pentru elevii 
mai mari organizăm matinee.

spectaco’e 
spectacole

Nu punem în scenă în mod 
întimplător piesele. Publicului 
r.ostru ii place mai mult come
dia decit drama ; preferă insă 
comicul de situații, de earac- 
ter, nu cel de limbaj. E și a- 
cesta un simptom al creșterii 
gustului. Spectatorii noștri sint 
atrași mai cu seamă de piese 
contemporane cu subiecte din 
realitatea imediată. De aceea, 
mai ales în acest an. promo
văm piesa într-un act. Dăm 
astfel de spectacole in cadrul 
fazei de masă a Festivalului 
„Cîntarea României". Ades^ri 
le prezentăm după o ședință 
de producție, de analiză a 
muncii. Mare priză la public 
au în ultimele săptămîni pie
sele „Cazul Trandafir" de Gh. 
Cosma (dezbatere despre sen
surile responsabilității munci
torești) și „Schimbul" de Au
rel Storin. Cu ele am prezen
tat spectacole în întreprinderi
le „Automecanica", „Salcon- 
serv" ș.a. Tot în cadrul Festi
valului „Cîntarea României" 
am pus în scenă un spectacol 
de teatru-document dedicat re
voluționarilor transilvăneni de 
la 1848. De fapt, toate aceste 
premiere și spectacole repre
zintă însemnele pasiunii noas
tre. Pasiune care are rezultate 
remarcabile și datorită colabo
rării permanente. îndrumării 
competente pe care o primim 
din partea actorului Constantin 
Codrescu de la Teatrul Mic 
București".

...N-am avut șansa de a-1 
tîlni pe cunoscutul actor 
ziua vizitei mele la Mediaș.

am terminat 
nici la Bucu- 
în alt oraș, 
aveau nevoie 
Am descope- 

însemnările 
un fragment 

la spectacolul 
de Caldc- 
Î1 reproduc, 
deconspir o 
același por- 

„Codresc®'* n o omatrsL

din.

în- 
in

Nu
-l-am găsit, cind 
aceste însemnări, 
rești. Era plecat 
unde alți amatori 
de experiența sa. 
rit însă printre 
făcute la Mediaș 
dintr-o cronică 
„Doamna spiriduș' 
ron de la Barca, 
cu sentimentul că 
chsie esențială pe 
tativ al pasiunii : 
[...] se dăruie pe scena amatc^ 
rilor la fel ca și pe cea a pro
fesioniștilor. Godrescu nu face 
concesii de dragul -colegilor o- 
cazionali», ci îi ridică și pe ei 
la nivelul unor parteneri egali4*.

IOAN ADAM

la Varlaam pini la acel moment 
de înaltă puritate a gindului 
care se cheamă Eminescu ți. 
apoi, prin operele celor care, in 
secolul al XX-lea, au făcut să 
fie recunoscute in lume esențele 
specifice ale României, trece un 
drum pe care tinerii trebuie să-l 
cunoască bine. Nu ca pe o aglo 
merație de date învățate pe de 
rost (cum, din păcate, se mai in- 
timplă), ci ca pe un semn al

a unor influențe, ci un partici
pant la întregul proces al isto
riei spiritului universal. Nu 
cred că în țara lui Eminescu și a 
lui Brâncuși vreun manual șco
lar ar avea dreptul să îndemne 
la o memorizare plată de titluri 
și de date. S-au înregistrat, ne
greșit, progrese semnificative în 
direcția modernizării concepției 
de insușire a unei viziuni uma
niste a culturii. Dar, sint con-

Istoria literară
permanențelor valorilor specifi
ce românești.

Treapta a Il-a ar putea, In 
chip intru totul logic, să reia ar 
ceastă idee fundamentală și s-o 
exemplifice cu opere semnifica
tive in care arta literară româ
nească dă întreaga măsură a 
gindului și a simțirii acestui po
por. Și, mai mult decit atîta, a 
vocației universale a creației 
noastre. Nu avem cum să desco
perim însușirile in sine ale unei 
literaturi sau arte naționale, 
dacă ele nu se proiectează cu 
consecvență pe fundalul fenome
nului internațional. Cu atît mai 
mult intr-un caz cum este ace
la al culturii românești care nu 
este, pur și simplu, exprimat 
printr-un fenomen de absorbire

vins. in permanentă comparație 
cu literatura lumii, creația româ
nească își afirmă și mai deplin 
specificul.

Știu cit de grea e sistematiza
rea operelor literare românești 
în funcție de curentele care au 
străbătut cultura universală. 
Dar tocmai aceste nepotriviri in
tre literatura română și aceea a 
altor țări pot marca in chip sem
nificativ datele unei evoluții 
specifice. Si. la drent vorbind, 
curentele literare nu se înfăți
șează nici in alte culturi euro
pene (sau extra-europene, cea 
nord-americană de pildă) ca 
niște modele repetabile întoc
mai. Ele variază de la țară la 
țară și nu există nici un temei 
să se socotească structurile lor

variabile ca un argument el 
inexistenței curentului ca atare

O asemenea înțelegere a feno
menului literar românesc, ca o 
istorie profund caracteristică, 
parte specifică a unor mișcări 
internaționale de idei, mi se pare 
că reflectă o realitate mai pre
sus de orice îndoială. Specific 
care, apoi, s-ar cuveni aprofun
dat in cazul fiecărui mare scri
itor in parte (cît de insemna-^t 
e, din acest punct de vedere,' 
știința analizei de text pe care 
trebuie să avem grijă să n-o 
pierdem !). Se va putea, astfel, 
dovedi că, de pildă, Cîntarea 
României a lui Russo aduce un 
Sunet propriu în cuprinsul ro
mantismului european. Că Baco- 
via sau Minulescu lărgesc, in
tr-un sens, cimpul simbolismu
lui, că Rebreanu sau Hortensia 
Papadat-Bengescu dau prozei 
epice moderne un înțeles pro
priu al observației și al analizei. 
Că. să zicem, Blaga sau Ion 
Barbu își află un loc precis con
turat in poezia acestui secol. Și 
atîția alții : toți marii scriitori 
din trecut și de astăzi.

Cred că așa s-ar putea defini 
o istorie a literaturii, înțeleasă 
deopotrivă ca parte a istoriei na
ționale și ca fapt contemporan 
de cultură. Harta spiritului 
românesc nu se poate înfățișa, 
în conștiința tînărului epocii so
cialismului, cu pete albe.

■
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Tineretul marilor familii
0 VIZIUNE A 

„VÎRSTEI MEDII"
Luni și-au desfășurat lucră

rile Plenara Comitetului Central 
al U.T.C. și Plenara Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

Plenara C.C. al U.T.C. a dez
bătut activitatea politico-educa- 
tivă și organizatorică desfășura
tă de Uniunea Tineretului Co
munist în rîndul tineretului 
muncitoresc și a stabilit măsu
rile ce se impun In vederea in
tensificării întregii munci de 
educație a tinerilor din indus
trie, construcții, transporturi, din 
sfera serviciilor.

Plenara Consiliului U.A.S.C.R. 
a analizat activitatea desfășura
tă de asociațiile studenților co
muniști în direcția perfecționă
rii pregătirii practice-productive 
a studenților, a educării lor pen
tru muncă și viață.

C.C. al U.T.C. și Consiliul 
U.A.S.C.R. au dezbătut și apro

AGEXISA
Intre 7 și 13 decembrie, o de

legație de activiști ai P.C. Bul
gar, condusă de tovarășul Sve- 
tan Nikolov, adjunct al șefului 
Secției Agitație și Propagandă 
a C.C. al P.C. Bulgar, a efec
tuat o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

Delegația a avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R., la Comitetul 
municipal București și Comi
tetul județean Sibiu ale P.C.R., 
la conducerea Academiei „Ște
fan Gheorghiu". Oaspeții au vi
zitat o serie de obiective eco
nomice și social-culturale din 
Capitală și județul Sibiu.

în dimineața zilei de luni, 
oaspeții au fost primiți de to
varășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La convorbirea care a 
avut loc cu acest prilej, desfă
șurată intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, a participat to

bat, în plenară comună, „sarci
nile concrete ce revin U.T.C. și 
U.A.S.C.R. în vederea traduce
rii în viață a Programului de 
măsuri adoptat de Comitetul 
Central al P.C.R., pentru apli
carea hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea al partidului și ale Con
gresului educației politice și al 
culturii socialiste in domeniul 
ideologic și cultural-educativ“.

Ținînd seama de necesitatea 
creării tuturor condițiilor pen
tru o participare cit mai efi
cientă a cadrelor Uniunii Tine
retului Comunist la elaborarea, 
adoptarea și traducerea in viață 
a hotărîrilor, pentru continua 
pregătire și perfecționare profe
sională a activiștilor U.T.C., Ple
nara C.C. al U.T.C. a hotărit ca, 
în viitor, cadrele U.T.C. să lu
creze, de regulă, atit ca activiști 
ai organizației revoluționare de

varășul Alexandru Szabo, ad
junct al șefului Secției Propa
gandă a C.C. al P.C.R.

în după-amiaza aceleiași zi- 
« le, oaspeții au părăsit Capitala, 

îndreptindu-se spre patrie.

La invitația Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, 
o delegație a Consiliului Națio
nal pentru Prietenie, Solidari
tate și Pace din Sudan a făcut 
o vizită de prietenie in țara 
noastră, în perioada 7—14 de
cembrie. Delegația este condusă 
de Abdullahi el Hassan el Khi- 
dir, membru al Biroului Execu
tiv al C.C. al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, ministru la președin
ția guvernului, secretar general 
al C.N.P.S.P.

Delegația a avut întilniri la 
Comitetul județean Iași al 
P.C.R.. la Ministerul Afacerilor 
Externe, la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, la Liga 

tineret, cît și nemijlocit în pro
fesia lor_.de bază, in mijlocul ti
nerilor, în unități de producție, 
de invățămint sau din alte do
menii ale activității economico- 
sociale.

Plenara C.C. al U.T.C. a hotă
rit să aleagă ca secretari ai C.C. 
al U.T.C. pe tovarășii Nicu 
Ceaușescu, Ioana Bratu, Con
stantin Boștină.

în cadrul lucrărilor Plenarei 
comune a C.C. al U.T.C. și a 
Consiliului U.A.S.C.R. a luat 
cuvintul tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Participanții la Plenara C.C. 
al U.T.C. și a Consiliului 
U.A.S.C.R. au adresat, in înche
iere, o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului XICOLAE 
CEAUȘESCU.

română de ^prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, a vizitat 
obiective economice și social- 
culturale din Capitală, precum 
și din județul Iași.

în cursul vizitei a avut loc, 
la sediul C.C. al P.C.R.. o întîl- 
nire intre tovarășul Ștefan An
drei. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. și Ab
dullahi el Hassan el Khidir. Cu 
acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații și de ve
deri cu privire la activitatea și 
preocupările actuale ale P.C.R. 
și U.S.S., la dezvoltarea multila
terală a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Luni, 13 decembrie, la Bucu
rești a fost semnat Protocolul 
de colaborare bilaterală pe anii 
1977—1978 dintre Consiliul Zia
riștilor din Republica Socialistă 
România și Uniunea Ziariștilor 
din Republica Socialistă Ceho
slovacă.

(Urmare din pag. I)

ar fi fost nevoit să ia drumul 
altor centre industriale. In find 
cu alți colegi de generație s-a 
înscris la școala profesională 
anume înființată, a făcut practica 
in combinat, s-a familiarizat mai 
repede cu aspectele muncii in
dustriale. în urmă cu zece ani 
era in anul al II-lea de profesio
nală, dar se considera deja mun
citor, fie și numai afectiv, cu 
dorința de-a deveni un bun chi
mist. (Este și acesta un motiv 
pentru care in 1968, la absolvirea 
școlii, în loc să se folosească de 
ultima vacanță, s-a prezentat 
imediat la muncă. Așa cum, mai 
tirziu, după armată, renunțind la 
cele 45 de zile libere, a revenit 
in întreprindere cu urma bone
tei încă transpirată pe frunte).

ar — tși amintește Pe
tre Naidin — nu puțini 
erau cei care veneau 
din sat să se califice la 
locul de muncă. Nevoie 
de oameni eră, exigen

țele in ceea ce privește însu
șirea temeinică a meseriei nu 
slăbeau, dar perioada scurtă de 
calificare nu aducea odată cu 
noțiunile meseriei și deprinderile 
necesare, disciplina, spiritul de 
răspundere, automobilizarea. 
Multi aflau pentru prima oară 
despre cele 480 de minute și nu 
înțelegeau cum de li se dră
muiește timpul chiar la minut. 
Două au fost fronturile de luptă 
ale acelei perioade : pe de o 
parte, producția propriu-zisă, 
combinatul era la început. în 
continue, succesive etape de dez
voltare, pe de altă parte, oame
nii. neacomodați cu exigentele 
producției, cu normele muncii și 
vieții muncitorești. Asupra a- 
cestei a doua laturi am acționat 
cu precădere noi. organizația 
U.T.C. Căutam să fim totdeauna 
în miezul problemelor, în mij
locul tinerilor. Fiecare faptă, atit 
pozitivă, rit mai ales deficitară, 
este comentată imediat, dezbătu
tă la locul respectiv de muncă. 
Insistam in mod deosebit asupra 

disciplinei — de la prezența la 
lucru, la rigorile disciplinei 
tehnologice — a formării conști
inței muncitorești, înaintate.

Au apărut, firește, roadele. Ca 
peste tot unde se pune suflet și 
inițiativă, dragoste și ambiție, 
hotărire. Colectivul s-a cristali
zat treptat, a devenit o unitate 
puternică, o forță. Sint cițiva 
ani buni de cind Combinatul 
chimic din Tr. Măgurele nu mai 
știe Ce înseamnă nerealizarea 
unor indicatori de plan. Sint ani 
de cind continuă să ocupe locuri 
fruntașe pe ramură. „Virsta me
die", deși păstrată in parametrii 
unei tinereți constante, și-a sub
sumat expresiv atributele ma
turității. Inginerul Pruteanu 
Alexandru, venit aici in urmă cu 
opt ani direct de pe băncile fa
cultății, conchide : „N-am avut 
timp să observăm, probabil, dar 
cred că noi pe drept cuvînt ne 
putem numi oameni care am 
crescut odată cu fabrica". Ală
turi de el, in fata complicatelor 
tablouri de comandă dirijau 
fluxul producției, in ziua pre
zenței noastre in combinat, ti
nerii Popa Marin, Nistor Ion, 
Țop Ilie, Dobroiu Adrian, mais
trul Ceaușu Ion. Inginerul Pru
teanu — astăzi șeful grupului 
azot II (și aceasta înseamnă că 
are patru fabrici in subordine !) 
— explică detașat : „Totul e-n 
ordine. Producem îngrășăminte 
pentru China. Turcia. Kenya1*...

Dar pentru ca totul să fie în 
ordine s-a luptat și s-a muncit 
mult, se muncește și se luptă, cu 
ardoare sporită, in continuare. 
In acest perimetru de efort și 
pasiune se înscriu și proaspetele 
inițiative ale organizației U.T.C. 
Dintre acestea, două cunosc o 
stabilitate și eficiență deosebite : 
zilele și săptăminile-record și 
brigăzile de tineret pentru repa
rații capitale. Deși sporurile nu 
depășesc 3—5 la sută (a exagera 
acest procent in chimie înseam
nă că instalația nu funcționează 
la adevărata capacitate) aceste 
zile, săptămini și schimburi de 
onoare, patronate de organizația

U.T.C., se soldează cu substan
țiale cantități de produse peste 
plan. Reparațiile capitale, apoi, 
au fost luate in directă răspun
dere numai de echipe alcătuite 
din tineri. „Și pentru ca să dis
pară orice neînțelegere — subli
niază secretarul U.T.C. — am 
alcătuit brigăzi mixte, din me
canici și operatori chimiști. Um
bla pînă nu demult zicala -me
canicii repară și chimiștii stri
că*. Acum și unii și ceilalți pun 
umărul la treabă, conștienți de 
aceeași unanimă răspundere". 
Maistrul Nedelcuță Constantin, 
unul din cei mai vechi și căliți 
oameni ai combinatului (n-a de
pășit 34 de ani) îmi face cunoș
tință cu cițiva din cei mai vred
nici tineri mecanici : Rusănescu 
Ion, Iliescu Ștefan. Mațoi Gheor
ghe. Creangă Scarlat, Botin Du
mitru. Alături, pildă a aceleiași 
vrednicii, operatorii chimiști 
Popa Marin, Bizadea Radu, Ce
zar Mihăiță, Sfetcu Marin, mais
trul Pirvan Gheorghe.

ezvoltarea prezentă a 
combinatului, diversi
ficarea continuă a pro
ducției sint posibile și 
ca dovadă a creșterii 
capacității de efort, 

competență și creație a colecti
vului muncitoresc. Băloiu Petre, 

Doncea Paul, Cojoacă Dumitru, 
Cristea Teodor, colegi de promo
ție ai secretarului Naidin Petre, 
au devenit oamenii de bază ai 
producției. Oameni de bază, 
muncitori în toată puterea cu- 
vîntului sent astăzi toți cei 2 500 
de uteciști. A crescut însăși vir
sta medie a colectivului : ea nu
mără astăzi 26 de ani. Adică 
exact atit cît are Naidin și cole
gii lui. A sporit, în același timp, 
calitatea profesională, pasiunea 
pentru studiu. Numeroși tineri 
urmează, la seral, cursurile li
ceului industrial de specialitate. 
Mulți se află la Craiova, Făgăraș 
și Rm. Vilcea, de unde se vor 
întoarce subingineri. Există și 
ambasadori ai muncii trimiși la 
Facultatea de chimie industrială 
din București.

Tabloul acestui spațiu de nouă 
calitate muncitorească ar fi in
complet dacă — așa cum evi
denția și Moldoveana Gheorghe, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.C. — n-am consemna 
încă un aspect, nu mai puțin 
pilduitor. Aici, in această citade
lă de formare a conștiinței co
muniste, s-au format și nu
meroase cadre care, pentru înal
tele lor virtuți, au fost promova
te in diferite răspunderi pe 
tărîm politic sau obștesc. însuși 

Moldoveanu Gheorghe a fost, cu 
puțină vreme în urmă, tehnician 
proiectant în combinat. Aici a 
lucrat și colegul său, Lungu Du
mitru, in prezent secretar cu 
probleme de propagandă al Co
mitetului orășenesc U.T.C. De 
aici a plecat primul-secretar al 
Comitetului județean Teleorman 
al U.T.C., Manole Paul. La data 
deplasării noastre în combinat, 
tinerii Popa R. Marin și Gănțoi 
Marin (A.M.C.-ișt și, respectiv, 
lăcătuș-mecanic, ambii secretari 
U.T.C.) se pregăteau să-și ia in 
primire noile răspunderi : secre
tari adjuncți cu probleme de 
educație politică și cultură socia
listă în cadrul comitetelor de 
partid din comunele natale — 
Islaz și, respectiv, Lița. Toți duc 
cu ei, între alte deosebite cali
tăți, spiritul muncitoresc însușit 
în acest combinat.

Iată, deci, tot atitea argumen
te care îndeamnă la reflectare, 
in cu totul altă viziune, asupra 
noțiunii de „vîrstă medie2'. în 
cei zece ani scurși calendaristic, 
la Combinatul chimic din Turnu 
Măgurele virsta medie a crescut 
cu 4 ani. In acest spațiu de spi
rit, însă, ș-a creat o stare de 
lume nouă, înnoită, confundabi
lă de-acum cu însăși devenirea 
noastră.

Vizita delegației de prietenie 
a poporului chinez SPORT • SPORT • SPORT • SPORT Activitatea sportivă de masă nu

în cursul zilei de luni, dele
gația de prietenie a poporului 
chinez, condusă de tovarășul 
Ci Pin-fei, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, secretar general al 
Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R.P. Chineze, 
însoțită de tovarășul Vasile 
Vîlcu, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, 
a făcut o vizită în județul 
Prahova.

Oaspeții chinezi au avut pri
lejul să ia cunoștință de succe
sele $i preocupările oamenilor 
muncii, ale comuniștilor din a- 
ceastă parte a țării,. angajați cu 
toate forțele în dezvoltarea 
economico-socială a județului, 
în îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea al partidului, 
atit din expunerea făcută in 
cadrul întîlnirii care a avut loc 
la sediul Comitetului județean 
Prahova al P.C.R. de tovarășul 
Ion Circei, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi

tetului județean de partid, cit 
și din vizita întreprinsă la în
treprinderea „1 Mai" Ploiești și 
Combinatul petrochimic de la 
Brazi. La aceste două mari uni
tăți industriale, directorul Cen
tralei industriale de rafinării și 
petrochimie, Adrian Stoica, și 
directorul întreprinderii „1 
Mai“, Gheorghe Dinu, au înfă
țișat realizările colectivelor de 
muncă de aici, evidențiind, in 
același timp, buna cooperare 
între întreprinderile de profil 
din România și R.P. Chineză.

Pe parcursul vizitei, membrii 
delegației chineze au fost în- 
timpinați cu căldură și senti
mente prietenești de numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni.

în onoarea delegației de prie
tenie a poporului chinez, primul 
secretar al Comitetului județean 
de partid a oferit un dejun.

La vizita în județul Prahova 
a luat parte ambasadorul R.P. 
Chineze la București, Li Tin- 
ciuan.

Din perspectiva anului viitor
(Urmare din pag. I)

de complexă. încerc să fac față 
tuturor solicitărilor imediate 
ale producției, căci numai ast
fel pot avea o garanție sigură 
că adaptarea mea pe viitor la 
noile condiții de lucru nu-mi 
va crea probleme deosebite". La 
rîndul său, lăcătușul Gheorghe 
Ceorecan, proaspăt absolvent al 
școlii profesionale, ne spune : 
„Contribui la montarea celui 
de-al 1 240-lea tractor craio- 
vean. Cred că și acest fapt este 
o garanție că anul viitor con
tribuția mea la buna desfășu
rare a procesului de producție, 
aici în atelier, va fi mai mare, 
mai de calitate".

într-adevăr, planul de pro
ducție pe anul 1977 este pregă
tit încă din luna octombrie. De 
asemenea, și planul de fabrica
ție. La prelucrări mecanice a 
și fost începută executarea unor 
repere și subansambie care vor 
fi montate luna viitoare. O si
tuație asemănătoare și la ate
lierele turnătorie, forjă, debi
tare. Dar, în centrul activității 
productive stă și aproviziona
rea cu materii prime și mate

riale la nivelul întreprinderii, 
ca și la nivelul formațiilor de 
lucru. în acest sens, șeful aces
tui compartiment, inginerul Io
nel Oncioiu, ne declara : „Față 
de anul trecut stăm mult mai 
bine în acest domeniu. Cu fur
nizorii de »metal am încheiat 
dâja contracte ferme.’ De ase
menea, și cu cei care ne vor li
vra materialele auxiliare. Este 
adevărat că nu toți colaborato
rii noștri sînt la fel de prompți. 
Cu întreprinderea „Independen
ța" Sibiu avem încă unele pro
bleme în ceea ce privește li
vrarea unei cantități conside
rabile de lanț transportor, iar 
cu I.P.T.M.A. Galați, ca și I.I.L. 
„Precizia" — București nu am 
încheiat un contract ferm pen
tru livrarea cîtorva repere 
(semicuple, robineți, cilindri ri
dicători), produse strict nece
sare unei desfășurării cores
punzătoare a activității din pri
mul trimestru al anului viitor. 
Sperăm însă că pînă Ia sfîrși- 
tul acestei luni și aceste con
tracte să fie încheiate, astfel 
îneît primele zile din ianuarie 
să fie și zile record de produc
ție și calitate".

• In ultimul act al stagiunii 
fonialistice dc toamnă, cu mici 
excepții, componenții divizionare
lor A s-au întrecut în maihtcs- 
tări nesportive și durități, stabi
lind un „record" al avertismente
lor: s-au acordat 25 de cartonașe 
galbene — cel mai mare număr 
din acest sezon — și 3 cartonașe 
roșii. Din păcate, printre cei 
avertizați se numără și jucători 
cu o activitate prestigioasă: Lu- 
cescu, Domide, Petrescu, Radu II, 
PorațeUi etc. Să sperăm că va
canța de iarnă va fi și un bun 
sfătuitor. Pină atunci să amin
tim că Mateescu (F.C. Constanța), 
ȘoȘu (SX. Bacău) și Morohai 
(F.C.M. Gaalți) au îndeplinit „ba
remul- de 3 cartonașe galbene și, 
împreună cu Rontea și Gătej, eli
minați in runda a 17-a, se vor... 
odihni in prima etapă din retur.

• La scurt timp de la încheie
rea partidei F.C. Argeș—Sportul 
studențesc, observatorul federal 
Coloman Braun-Bogdan ne-a de
clarat; „M-a surprins arbitrajul 
confuz și inegal al brașoveanului 
C. Ghiță, pe care il apreciam pen
tru competență și un bun plasa
ment in teren. De data aceasta, 
însă, el a trecut cu vederea une
le durități și, in schimb, a pe
nalizat deposedări de minge re
gulamentare și s-a lăsat impre
sionat de unele „căderi- spectacu
loase. De asemenea, l-a eliminat 
nejustificat pe Radu n, la un 
fault de joc“.
• La cele 153 de meciuri dispu

tate in prima parte a campiona
tului au asistat 1 792 700 de spec
tatori. Recordul de asistență s-a 
înregistrat in a 3-a etapă: 175 000 
de spectatori, dintre care 80 000 la 
cuplajul interbucureștean Sportul 
studențesc—Progresul și derbiul 
Dinamo—Steaua.

• Prof. C. Ardeleanu, antrenor 
feueral. ne-a precizat că s-a con
turat lotul republican de juniori 
care va susține, pentru prelimi
nariile Turneului U.E.F.A., o du
blă întîlnire cu echipa de juniori 
a Iugoslaviei: duminică, 20 mar
tie 1977 Ia Timișoara și la 8 apri
lie în localitatea iugoslavă Ki- 
kinda.

• După 17 etape, „scorul" este 
nei favorabil gazdelor, care au 
obtinut 106 victorii, față de nu
mai 15 ale oaspeților, iar 32 de 
jocuri s-au încheiat la egalitate. 
S-au înscris 415 goluri (300 de că
tre formațiile gazdă și 115 de oas
peți). De la inaugurarea campio
natului național de fotbal, în 1309, 
și pînă la ora actuală s-au mar
cat 21 206 goluri.
• In sezonul încheiat recent, un 

nu.nâr de 63 de jucători au debu
tat in prima divizie, contribuind, 
intr-o bună măsură, la dinamiza
rea întrecerilor de pe gazon. “ 
tre cei mai tineri notăm pe 
dașui Horvath (16 ani) la 
Bihor, Geolgău (10 ani) și 
Ciobanu (17 ani) la Univ. 
iova, fundașul Zalupca (17 
la Rapid, Ancuța (18 ani) la 
Argeș, fundașul Uțiu (18 ani) la 
F.C.M. Reșița și Ignat (18 ani) la 
F.C. Constanța.

• Vicepreședintele F.R.F.. Ște
fan Covaci ne-a informat, ieri, că 
la data de 7 ianuarie 1977 lotul 
național de fotbal se va reuni in 
Capitală, urmi nd un program de 
pregătire comună in vederea me
ciurilor din preliminariile noii 
ediții a C.M., cu echipele Iugo-

slaviei și Spaniei. „1977 va fi 
anul lotului național, ne-a preci
zat interlocutorul nostru. Vom 
acorda o deosebită atenție pregă
tirii selecționabililor, din rîndul 
cărora vor face parte jucătorii cu 
cea mai bună formă sportivă și 
cei mai constanți în meciurile de 
campionat. Zilele acestea, biroul 
federal urmează ~ -
număr de 24 de 
fi convoeați la 
mente din luna

să stabilească un 
jucători care vor 
primele antreaa- 
ianuarie".
M. LERESCU

se poate susține cu indiferentă

Din- 
fun- 
F.C.

Luțâ 
Cra
mp 
FX.

„Nimeni ca
NADIA"

Televiziunea din Mexic <3 
transmis sub titlul „Nimeni 
ta Nadia" o emisiune de o 
oră consacrată t'iplei cam- 
□ioane olimpice Nadia Co
maneci, rezultatelor obținute 
de școala de gimnastică din 
România.

Sâptămina sportivă la T.V.
• MARȚI: ora 11,05 — ho

chei: Cehoslovacia — Suedia 
(rezumat) • JOI, ora 15,00 — 
hochei: Cehoslovacia — Ca
nada (direct) > VINERI, ora 
15,00 — hochei: Canada —
Suedia (direct) • SÎMBATA, 
ora 18,00 — Campionatele na
ționale de gimnastică — exer
ciții liber alese femei (trans
misiune directă de la Cluj- 
Napoca); ora 23,25, handbal 
masculin : Steaua — H.B. Du- 
delange-Luxemburg (rezu
mat) ; Cupa mondială Ia schi 
alpin: secvențe de la Cortina 
D'Ampezzo și Val Gardena

• DUMINICA: ora 11,45 —
Campionatele naționale de 
gimnastică: finalele pe apara
te (transmisiune directă), ora 
14,50 — „Anul sportiv 1976“ 
(II): Jocurile Olimpice de iar
nă de la Innsbruck; Campio
natul mondial de hochei; fot
bal și tenis pe glob; meciurile 
de box: Rodrigo Valdes — Max 
Cohen; Mircea Șimon — An
gel Miljan; ora 22,30: „Cupa 
mondială la schi alpin — sec
vențe din slalomul masculin de 
la Madonna di Campiglio; „Re
trospectivă patinaj artistic 
1976“ (III) — aspecte din pro
bele olimpice de la Innsbruck.

1 >
încă de la intrare, pe aleea 

principală, un avizier al Asocia
ției sportive „Tinerețea'* infor
mează cu ultimele rezultate pe 
care elevii Liceului pedagogic 
Tg. Jiu le-au obținut in cam
pionatul școlar pe municipiu; 
anunță alte activități din calen
darul lunii decembrie. Că aici 
activitatea sportivă constituie o 
permanentă preocupare a ele
vilor este un fapt recunoscut. 
Ne-am convins asistînd la pa
sionantele întreceri de atletism, 
handbal, volei, baschet din ca
drul „Cupei majoratului". Ne 
convinge comportarea campio
nilor școlii in competițiile ju
dețene și republicane (Ion Gior
gi și Constantin Manta — atle
tism, Roșoga — tenis de cimp, 
echipa de gimnastică artistică, 
mai mulți șahiști și alții). „A- 
sociația sportivă — ne spune to
varășa directoare Vera Druță — 
organizează activități interclase, 
cu diferite ocazii, duminici cul
tural-sportive, pregătește lo
turile pentru campionatele pe 
județ. Majoritatea componen- 
ților echipelor școlii, cei care 
se arată dornici să se afirme, 
sint elevii interni. Pentru că 
activitatea sportivă a devenit 
una din laturile principale ale 
vieții lor de internat".

Dar activitatea de masă este 
deseori împiedicată in desfă
șurarea ei de către tinerii din 
cartierul „9 Mai" care invadea
ză pur și simplu terenurile, in- 
cepind de la ora 16 pină sea
ra, provocind deteriorări vizi
bile. Și așa, baza sportivă a Li
ceului pedagogic a fost in bună 
parte dezafectată din cauza ex
tinderii construcțiilor civile (mai 
ales terenurile de volei și bas
chet, dotate și cu instalație de

t

BUCURII MARI
PENTRU CEI MICI

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVAȚAMINTULUI 
CONSERVATORUL DE MUZICA „CIPRIAN PORUMBESCU" 

BUCUREȘTI anunță :
scoaterea la concurs a următoarelor posturi : 
FACULTATEA DE INSTRUMENTE Șl CANTO 

Catedra II Instrumente de Suflat - Percuție - Muzică de 
camera - Ansamblu de orchestră - Pian

— 4 posturi asistent poz. 13 192021, disciplina Muzică de 
cameră

— 1 post asistent poz. 27, disciplina Acompaniament. 
FACULTATEA DE PEDAGOGIE Șl COMPOZIȚIE MUZICALA,

MUZICOLOGIE
Catedra VII Pian
— 1 post asistent poz. 24, disciplina : Pian — Acompaniament

— Corepetiție.
Candidații la concurs vor depune în termen de 15 zile de Io 

data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial cererea de 
înscriere însoțită de actele și lucrările prevăzute de Legea nr. 
6 privind :
_  Statutul personalului didactic din Republica Socialistă 

România ;
Partea I nr. 33 din 15 martie 1969 șl

— Instrucțiunile Ministerului Educației și Invățămîntului nr. 
84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de invățămint superior 
sînt obligați să comunice prin scris, rectoratului acesteia în
scrierea la concurs.

Concursul se va ține la sediul CONSERVATORULUI DE 
MUZICA „CIPRIAN PORUMBESCU" din BUCUREȘTI, str. Știrbei 
Vodă nr. 33, sectorul 7 la data de 10 ianuarie 1977.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Con
servatorului „Ciprian Porumbescu" din București, zilnic între 
orele 13—-14, telefon 1426 10.

Termenul de înscriere la concurs se socotește de la data 
publicării acestui anunț în Buletinul Oficial.
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le plac.
le sînt ne-

zaharoase o-

numai hrăni-

și o adevărată 
energie pentru

Luna Ca*

LUNA 
CADOURILOR

Magazinele cooperativelor de consum vă oferă un bogat 
sortiment de articole pentru cadouri :

o gamă largă de produse cosmetice și de parfumerie 
frumoase obiecte de podoabă
țesături, articole de galanterie și marochinerie 
modele noi de confecții, tricotaje și încălțăminte 
ceasuri și obiecte pentru uz casnic

VIZITAȚI MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CONSUM !

Cea mai mare bucurie 
pentru cei mici sînt... 
dulciurile.

Pentru că
Pentru că 

cesare.
Produsele

ferite de magazinele co
merțului de stat nu sînt 
numai delicioase.

Nu sînt 
toare.

Ele sînt 
sursă de 
toți copiii.

Oferiți-le în 
douri lor :

— bomboane 
fructe, praline, 
Prododropa, mentolapt.

— drageuri 
cu cremă de

— caramele 
fructe, cacao.

— șerbet sau rahat eu 
diferite arome.

cu lapte, 
amandine,

simple sau 
stafide.
cu lapte,

— specialități de cioco
lată cu interior de 
și dulceață : Călin, 
xana.

gem 
Ro-

— specialități de 
colată : țoo, Ioana, 
men, Parc, Bicaz, Carna
val, Favorit.

cio- 
Car-

BUCURII MARI PEN
TRU CEI MICI.
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1
nocturnă). Dar dacă ea ar fi sin
gura problemă nerezolvată, tot 
n-ar constitui subiect de dezbătut. 
Mai complicată • și mai de neîn
țeles pare insă situația bazei 
sportive a Liceului „Tudor Vla- 
dimirescu", vizavi de localul 
școlii. îmi amintesc de finalele 
disputate, cind galeriile intrau 
și ele in întrecere, cind trecăto
rii li se alăturau, cind părinții 
■și profesorii deveneau ei înșiși 
susținători înfocați. Astăzi, a? 
ceastă bază sportivă este ca și 
impracticabilă. Zona din jurul 
ei fiind demolată, a afectat-o 
aproape in întregime. Și, colac 
peste pupăză, s-a instalat ala
iuri și cupola unui circ. Un pa
nou de baschet a fost răsturnat 
și deteriorat, nisipul a dispărut 
din groapa de sărituri, însăși li
niștea orelor de clasă este de
ranjată de muzica difuzoarelor 
puternice care fac reclamă cir
cului. Nici nu-ți vine să crezi 
că aici a funcționat o 
sportivă, dispunind de 
terenuri de baschet, două de vo
lei, de handbal și minifotbal, 
pistă de atletism cu 3 culoare, 
groapă de sărituri și tribune, 
care asigurau desfășurarea in 
cele mai bune condiții a acti
vității competiționale permanen
te in care erau cuprinși peste 
500 elevi ai liceului respectiv 
și 1000 ai Școlii generale nr. 
8 din imediata vecinătate. în a- 
fara orelor de gimnastică, sala 
de sport nu poate fi nici ea so? 
licitată pentru activitatea de 
masă. „Fiind singura sală cores
punzătoare — ne informează 
Julieta Zbirnaure, președintele 
asociației sportive a liceului, e 
folosită și in campionatele oră
șenești și județean, pentru an
trenamentele Școlii sportive. 
Curtea școlii, cind timpul ar 
permite, nu mai poate fi de ma
re folos. Este loc de trecere pen
tru toată lumea, după-amiaza 
vin la cursuri și subinginerii se- 
raliști, o parte a fost ocupată 
de activitatea de practică, școa
la găsindu-se in faza de trece
re de la liceul teoretic la cel 
de specialitate. Campionatul de 
volei il desfășurăm printre pi
cături, mai mult seara, la ore 
destul de înaintate, cel de 
handbal aproape l-am abando
nat ; de fotbal, de asemenea".

Pasiunea deosebită, a acestor 
tineri, rezultatele bune in di
verse competiții la majorita
tea disciplinelor, numărul mare 
de elevi ai liceului in compo
nența echipelor Școlii sportive, 
arbitri-elevi calificați pentru 
fiecare ramură in parte, solici
tudinea mai mult decit profe
sională a profesorilor Nicolae 
Curelea și Matei Pecinginea etc, 
sint tot atitea argumente care 
pledează pentru rezolvarea fa
vorabilă și urgentă a problemei 
bazei sportive amintite. Ca să 
nu mai apelăm la normativele 
legale, care prevăd, in aseme
nea situații, acordarea altei ba
ze echivalente. „Am fost îndru
mați spre baza sportivă „Pan- 
durașul" — continuă interlocu
toarea — care se află la mare dis
tanță și este impracticabilă, fiind 
în stadiu de început. Singura 
posibilitate, după părerea noas
tră, echitabilă, ar fi terenul vi* 
ran din spatele școlii, care s-ar 
putea amenaja cu forțe proprii". 

Sintem de aceeași părere, mai 
eu seamă că C.J.E.F.S. Gorj iși 
bazează activitatea cu precădere 
pe școli. Bazele sportive exis
tente în întregul oraș Tg. Jiu 
se pot număra pe degetele u- 
nei singure mîini. Asemenea si
tuații și altele pe care nu le 
analizăm aici, fac din activita
tea sportivă de performanță a 
județului Gorj o „pată albă".

V. RAVESCU

Fazekaș Elena șî tuturor ace
lora care ne întreabă ce fac în 
caz de nereușită la facultate : 
pentru a repeta, după un an, 
concursul de admitere, candida- 
tii trebuie să prezinte adeverin
ță că au lucrat timp de un an 
în producție ? Veți afla răs
punsul exact odată cu apariția 
condițiilor de admitere pentru 
concursul — ediția 1977, la care, 
după cite cunoaștem, se lucrea
ză, urmînd să fie publicate in 
broșură în cursul lunii ianua
rie. în orice caz, cunoașterea le
gii, recent adoptate, privind 
încadrarea în muncă a tu
turor persoanelor apte de 
muncă vă dă o bună par
te din răspuns. Acum, ca
zul Elenei Fazekaș este ce
va mai deosebit : ea ne spune 
că mama este foarte suferindă 
și are nevoie de cineva care 
s-o îngrijească. Asemenea situa
ții sint privite cu toată înțele
gerea și, dacă se va pune pro
blema ca la admitere tînărul din 
promoțiile trecute ale liceului 
să prezinte o adeverință că a 
fost încadrat în muncă, se va 
avea în vedere, fără îndoială, 
situația ei.

C. Enea, militar în ter
men : Dacă dorești să can
didezi în învățămîntul supe
rior în vara lui 1978 și vei fi 
lăsat la vat?ă în vara lui 1977, 
firesc este să tb încadrezi în 
cîrnpul muncii, să nu irosești un 
an ștînd acasă ; noua broșură 
privind admiterea în învăță
mîntul superior va preciza dacă 
la înscriere vei avea nevoie de 
o adeverință că ai lucrat în pro
ducție.

Cornelia Istrate, Craiova: Noi 
credem în promisiunea făcută 
de Ministerul Educației și învă- 
țămîntului că „Admiterea in 
invățămîntul superior, 1977" va 
apare în luna ianuarie.

Barbu Gh„ comuna Arbota, 
Argeș : în timpul stagiului mi
litar nu te poți prezenta la 
concursul de admitere, abia în 
1978 vei putea candida la fa
cultatea dorită.

Aurel Vlada, București : To
varășul profesor care ți-a spus 
ce ți-a spus, a făcut, probabil, 
o confuzie. Numai tinerii care 
au fost lăsați la vatră în no
iembrie au avut dreptul de a se 
inscrie, pină în data de 10 de
cembrie, pe locurile libere ră
mase la seral în treapta a doua 
de liceu.

Tiberiu F., Baia Mare : Din 
moment ce ești în producție și 
lucrezi în domeniul mecanic 
nimic nu te va împiedica să 
concurezi în vară la o facultate 
de mecanică ori de TCM, chiar 
dacă ai absolvit umanul. Poli
tehnica din Cluj-Napoca are și 
profilul ce te interesează pe tine. 
Poate n-ai cunoscut acest lucru.

E. P., București : Ne ceri prea 
mult, rugîndu-ne să te sfătuim 
cum să nu-ți onorezi contrac
tul pe care l-ai încheiat la ad
miterea în școala de specializa
re postliceală de stenodactilo
grafie. Neonorarea contractului 
atrage după sine penalizarea de 
rigoare. Bănuim că nu vei re
curge la această .soluție.

LUCREȚIA LUSTIG
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□□ □□□□□ QQDE2ESSRezoluție inițiată de România 
adoptată în unanimitate la O.N.U.

în 1979 va fi convocatâ Conferința 
Națiunilor Unite pentru științâ și tehnologie 

in slujba dezvoltârii

pe scurt

pentru timpul dumneavoastră libei
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Impas la Conferința 
asupra viitorului Rhodesiei
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