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Zilnic, noi înfăptuiri care întregesc bilanțul anului

FRUNTAȘI IN COMPETIJIA
METALURGIȘTILOR

• Bilonțul pe 11 luni și pe prima decadă a lunii decembrie la Combinatul 
siderurgic Hunedoara dă garanția îndeplinirii, înainte de termen, a planu
lui anual la producția fizică • Inițiativele uteciștilor, ale celorlalți siderur- 
giști privind depășirea sarcinilor planificate și reducerea consumurilor speci
fice de cocs, energie electrică, combustibil, anticipează eficiența economică 
a activității din anul viitor ® îmbunătățirea permanentă a calității metalului 
și diversificarea sortimentelor — un obiectiv permanent al întrecerii, la rea

lizarea căruia organizația U.T.C. va contribui prin inițierea și conducerea 
efectivă a unor acțiuni de perfecționare profesională a tinerilor

Pentru a-și putea realiza in 
condiții optime, incă din pri
mele zile ale noului an 1977, 
sarcinile mult sporite, siderur- 
giștii ‘ hunedoreni și-au propus 

lucreze incă din acest tri
mestru' și mai ales din luna 
decembrie, la nivelul parame
trilor producției fizice din anul 
viitor. Aceasta însearifiiă ca in 
fiecare zi să se obțină substan
țiale depășiri ale planului la 

s fiecare loc de muncă, cu urmă
rirea în paralel a îmbunătățirii 
calității metalului și reducerii 
consumului d.e. materii

i prime și materialei' Iată de Ce, 
ultima lună a acestui an repre
zintă ■ pentru furnaliști, oțelari, 
laminoriști, pentru intregul co
lectiv, o etapă de maxim efort, 
de intense preocupări privind 
perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, de pregă
tire, in cele mai mici amă
nunte, a condițiilor materiale 
și tehnice, ale planului pe 1977. 
Organizația U.T.C. își face bi
lanțul întrecerii ..Tineretul — 
factor activ in realizarea cinci
nalului revoluției tehnico-știin- 

care *n aces^ an a fost deoseoit de fructuos, iși defini
tivează, în baza sarcinilor com
binatului, obiectivele muncii 
politice . si educative, pentru 
anul viitor.

Industria județului Cluj 
și-a indeplinit. in ziua de 16 
decembrie, sarcinile prevăzu
te in planul anual la produc
ția globală, prevederile anu
ale la producția marfă fiind 
realizate la 14 decembrie. 
S-a creat astfel posibilitatea 
obținerii, pină la sfirșitul a- 
nuiui. a unei însemnate pro
ducții suplimentare. A fost 
terminată, totodată, construi
rea celor 4 510 apartamente 
prevăzute in planul pe anul 
în curs.

într-o telegramă adresată 
cu acest prilej Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. de 
Comitetul județean Cluj al 
P.C.R.. se spune intre altele:

Sintem pe deplin conștienți 
că realizările obținute au la 
baza lor sprijinul acordat’ 
permanent de conducerea 
partidului și statului. de 
dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. înfloririi multila
terale a vieții economico-sc- 
ciale a județului nostru și vă

ÎNTREPRINDERILE DIN 
INDUSTRIA 
JUDEȚULUI 
îndeplinit cu două săptămîni 
mai devreme sarcinile de 
plan din acest an. înregistrat 
în condițiile unei simțitoare 
diversificări a producției, 
conceperii și introducerii în 
fabricația de serie a 3 000 
articole și modele noi. suc
cesul le permite colectivelor

• APROAPE 20 DE UNI
TĂȚI ECONOMICE DIN 
JUDEȚELE B A C A U, 
NEAMȚ ȘI VRANCEA și-au 
îndeplinit integral, la aceas
tă dată, sarcinile de plan 
pentru intregul an. Ca ur
mare a introducerii unor 
tehnologii moderne, de mare 
eficiență, nivelul productivi
tății muncii a crescut in 
medie cu 2,3 la sută, aceste 
unități urmind să realizeze 
pină la finele lunii o pro
ducție suplimentară estima
tă la peste 400 milioane Iei. 
Printre fruntași se numără 
chimiștii din Săvinești, fo
restierii din Bacău, silvicul
torii din Vrancea, colective
le întreprinderilor „Export- 
vin“' Focșani și materialelor 
de construcții din Roman.

• ÎN MEHEDINȚI AU 
RAPORTAT ÎNDEPLINI
REA MAI DEVREME A

Cultura generală a omului contemporan

Atribut al tinereții
deschiderea spre viitor

Prof. dr. docent Șt. N. Cajal,
membru corespondent al Academiei, directorul Institutului de virusologie „șt. Nicolau*

în zilele noastre, există socie
tăți care privesc cu precădere 

■* x -2 sprijină pe el și 
transforme într-un 
permanent. Există

• în trecut, se 
vor să-l 
prezent a ______ _____
insă și societăți care privesc cu 
precădere in viitor și se spri
jină pe acel trecut care poate 
ajuta la construcția unui pre- 

tumultuos, deschis schim- 
refractar formelor in- 

Țara noastră face 
parte din această categorie. 
Pentru noi, viitorul reprezintă 
o noțiune concretă, vie, care ia 
naștere treptat sub ochii noștri 
și din miinile noastre, obiecti
vul viitorului fiind societatea 
socialistă multilateral dezvolta
tă și apoi societatea comunistă. 
Bazele acesteia au fost puse de 
bunicii și părinții tinerilor de 
azi. care sint chemați să conți
nu-.- și să dezvolte aceste efor
turi eroice.

În calitate de cadru universi
tar. cu experiență în munca cu 
* “ retul. avînd sentimentul 
câ-’. înțeleg corect și că-i sint 
devotat, consider că sprijinirea 
lui și preocuparea permanentă 
de a-: îndruma realizarea con- 

o obligație politică. A- 
Fceasîa. cu atit mai mult cu cit 

unii mai sint înclinați să con
sidere că funcția tineretului ca 
o categorie socială are un ca
racter legic și. ca atare, proce
sul îndrumării și educării lui 
in vederea realizării sale, pe 
plan individual și social are 
un caracter spontan, absolvin- 
du-ne de multe griji. Cred că 
o asemenea atitudine echiva
lează cu un apolitism care nu 
ne poate caracteriza; Construi
rea unei societăți, bazată pe 
principii noi. instaurate pe-cale 
revoluționară, care și-a trasat 
cu claritate drumul pe care va 
merje către viitorul cel mai 
îndepărtat, nu se poate baza 
pe spontaneitate, ci pe cunoaș
terea legilor obiective ale na
turii și societății, a progreselor 
permanente înregistrate de ști
ință și tehnică, de cultura na
țională și universală, de folosi
rea lor in mod conștient. în

Firește, acțiunile ce se des
fășoară in aceste zile și care 
vor continua in toată luna de
cembrie pornesc de la rezulta
tele concrete obținute pină 
acum și care situează din nou 
marea unitate. siderurgică hu- 
nedorcană la un loc de frunte 
in competiția metalurgiștilor 
țârii. Intr-adevâr, in 11 luni ei 
au dr»t peste prevederile planu- (Continuare in pag. a Il-a)

Not cartiere moderne tn Buzău

muncii cu 2,7 la sută 
peste nivelul planificat.

acest proces, rolul conștiinței 
este de deosebită importanță, 
idee subliniată deseori în do
cumentele de partid, abordată 
dealtfel și la Congresul educa
ției politice și al culturii socia
liste prin glasul secretarului 
general al Partidului Comunist (Continuare în pag. a 11-a)

Cartea de muncă“ a promoției 1976

umblat
după negații 

nu se acordă!

Pentru studenții ultimului an, febra pregătirii lucrărilor de diplomă a început încă de pe acum. 
Șefa de promoție, Doina Ursulescu, anul V — Facultatea de electrotehnică din Craiova, verifică 

la calculatorul electronic exactitatea calculelor din cadrul temei de proiect
Foto :‘O. PLEC AN

Iul 77 735 tone fontă, 60 331 
tone oțel. 36 885 tone laminate 
finite, 16 949 tone cocs meta
lurgic și alte produse, ceea ce 
presupune că toate 
și agregatele
funcționat bine, indicii de uti-

instalațiile 
combinatului au

ROMULUS LAL

Român, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu.

Dacă există un acord că ti
neretului trebuie să i se dea 
atenția cuvenită în ceea ce pri
vește educarea conștiinței și

Județul Cluj raportează 
îndeplinirea planului
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rugăm să primiți cele mai a- 
lese mulțumiri și cea mai 
înaltă recunoștință.

înțelegind adevărul câ so
cialismul este societatea 
muncii, toți cei ce lucrează 
cu brațele și cu mintea — 
români, maghiari și de altă 
naționalitate — sint ferm ho- 
tăriți să-și pună întreaga pri
cepere și energie in slujba 
ridicării nivelului calitativ al 
activității, pentru a infăptui 
și depăși sarcinile celui de-al 
doilea an al cincinalului re
voluției tehnico-științifice.

Exprimindu-și totala lor a- 
deziune față de politica in
ternă și externă a partidului, 
comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Cluj vă în
credințează. mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. câ. 
uimind neabătut înaltul 
dumneavoastră exemplu, de 
slujire cu dăruire a cauzei 
poporului, vor păși in prime
le rînduri ale întrecerii so
cialiste. pentru a-și spori a- 
portul lor la înflorirea scum
pei noastre patrii. Republica 
Socialistă România.

fabricii de confecții Craiova, 
țesătorici „Independența", 
iăbăcăriei Bucovăț și celor
lalte întreprinderi de profil 
din județ să producă și sâ 
livreze in plus beneficiarilor 
peste 35 000 costume bărbă
tești și 32 000 paltoane, 
100 000 mp țesături din bum
bac. însemnate cantități de 
alic sortimente.

SARCINILOR ANUALE DE 
PLAN 12 UNITĂȚI ECO
NOMICE. in rindul acestora 
numărindu-se întreprinderile 
industriale din orașul Or
șova. șantierul naval și în
treprinderea de industrie lo-

DIN CRONICA
ÎNTRECERII

?ală Drobeta Turnu-Severin, 
întreprinderea de producere 
i nutrețurilor combinate și 
cea de industrializare a căr
nii. Înregistrat în condițiile 
realizării suplimentare, in 
intervalul scurs din acest 
an. a unei producții supli
mentare in valoare de peste 
80 milioane lei, succesul are 
la bază creșterea productivi-

Președintele comisiei de con
testații din cadrul comisiei 
guvernamentale de repartizare, 
dr. Dan Dragnea, din. partea 
Ministerului Muncii, ne spune 
câ pină la mijlocul lunii noiem
brie se analizaseră 30 de . con
testații depuse de cei care au 
fost penalizați cu rambursarea 
sumelor cheltuite pentru pre
gătirea lor în facultate, întru- 
cit refuză să se prezinte nejus
tificat la post. îl rugăm să ne 
schițeze portretul autorilor de 
contestații. Ni-i prezintă ca pe 
niște tineri aflați In deficit cu 
spiritul de datorie, mai mult, 
de dragoste pentru profesia pe 
care și-au însușit-o. Vin la co
misie recurgînd, naiv, și in 
disperare r- in disperare că au 
un post care nu le convine — 
la motive medicale. Cunoaștem 
această situație ciudată : aceiași 
tineri care la admiterea în fa
cultate prezintă certificate de 
sănătate (dovezi cerute tocmai 
pentru a asigura selecția unor

TURCENI. Tineri brigadieri de pe șantierul național -al tineretului la înălțimea viitoarei cetăți a luminii

te»’1"

Sarcini prioritare pe agenda organizațiilor U. T. C. de la sate

Pregătirea profesionala
a tinerilor in
agriculturii intensive

Continua dezvoltare și per
fecționare a bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii, creșterea 
gradului de mecanizare și auto
matizare a proceselor de pro
ducție atit in sectorul vegetal, 
cit și in cel animal, ca și a- 
pariția a o serie de profesii noi 
solicită din partea fiecărui lu
crător al ogoarelor acumularea 
unui mare volum de cunoștințe 
de specialitate. Pornind de la 
asemenea cerințe majore. Con
gresul a! X-lca al U.T.C. a sta
bilit sarcini și obiective precise 
organizațiilor U.T.C. dc la sate

IN-
• COLECTIVELE DE OA

MENI AI MUNCII DIN ÎN
TREPRINDERILE DE 
DUSTRIE LOCALA ALE 
JUDEȚULUI BRAȘOV au 
realizat în întregime sarci
nile de producție pe acest 
an. Pină la finele anului, pla
nul de producție globală in
dustrială va fi depășit cu 
40 milioane lei, iar la pro
ducția marfă va fi înregis
trată o producție suplimen
tară în valoare 
60 milioane lei. 
timp, unitățile 
vor primi peste plan măr
furi destinate populației în 
valoare de peste 23 milioane 
Iei. Pină acum, pe ansam
blul județului Brașov planul 
pe anul 1976 a fost realizat 
de 25 de întreprinderi eco
nomice.

de aproape 
în același 
comerciale

tineri care 9ă facă față solici
tărilor viitoare ale profesiei și 
locului de muncă și din punct 
de vedere al . sănătății) la ab
solvirea studiilor, cu actul re
partiției în. buzunar, neconve- 
nindu-lc postul, caută, obsesiv, 
dovezi că sint bolnavi, inapți 
pentru locul de muncă din lo
calitatea x. Și uneori — cu 
prea multă ușurință, observăm 
noi — le și obțin. Ele certifică 
boli greu depistate, ale lor ori 
ale membrilor familiilor lor. 
alergii care i-ar împiedica să 
profeseze unde sint repartizați. 
Alergii la climă, la zonă, ori 
alergii la spiritul de datorie ? 
în județul Bacău, unde a îost 
repartizată să profeseze Geor- 
geta Barcan, și nu profe
sează — pentru că are rino- 
sinuzită alergică.— sint o sută de 
cadre didactice care predau la

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a Ill-^a)

calificarea 
agricultu-

privind recrutarea și 
tinerilor in meseriile 
-rii intensive, moderne, de înaltă 
productivitate.

în județul Ialomița, pregătirea 
tinerilor de la sate, in concor
danță cu noile cerințe ale pro
ducției, constituie o mai veche 
preocupare. Profundele trans
formări pe care le-a cunoscut 
Bărăganul — dezvoltarea siste
melor de irigații. îmbunătățirea 
soiurilor și hibrizilor, creșterea 
parcului de utilaje mecanice — 
au pus baze trainice practi
cării unei agriculturi intensive. 
Pentru realizar?a sarcinilor eco
nomice mereu sporite, in raport 
direct cu -capacitățile create, 
forța de muncă a lost supusă, 
la rindul ci, unui amplu proces 
de perfecționare, la care orga
nizațiile U.T.C. participă efectiv. 
Gama metodelor folosite este 
foarte largă : învățâmînt agro
zootehnic de masă, schimburi de 
experiență, vizite de documen
tare. consultații cu specialiștii 
cercetători, concursuri profesio
nale. expuneri, cursuri intensive 
de pregătire. Acțiunile princi
pale au fost îndreptate spre a- 
țragerea și pregătirea tinerilor 
in meseriile de motopompist, 
mecanizator și ingrijiloi animale 
— domenii deficitare in această 
zonă.

Deosebit dc eficientă- s-a do
vedit forma organizatorică prin 
caro au fost pregătiți motopom- 
piștii. profesie solicitată intens 
de extinderea suprafețelor iri
gate in principalul grinar al 
țării. S-a acționat in două di
recții : pentru elevii din mediul 
rural — care aveau posibilitatea 
să presteze pe timpul vacanței 
de vară o meserie calificată și 
utilă — și pentru tinerii coope-,- 
ratori. Astfel, in perioada 
1974—1976 au primit certificate 
de absolvire a cursului 520 de

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

(ÎT TOATE CUVINTELE

: .. dez- 
de paltonaș și l-a așe- 

ce 
își îm- 

îmi 
va

Cei doi păreau că nu se cu
nosc. Așezați unul în fața celui
lalt, in dreptul ferestrei stă
ruiau cu privirile pe cimpul pă
tat cu alb ce alerga sprinten o- 
dată cu trenul, nu schimbaseră 
pină atunci nici o vorbă, nu-și 
intilniseră nici ochii măcar, erau 
ca doi străini cu locuri nime
rite în același compartiment și 
cu direcție de deplasare comu
nă. Nici cind femeia aceea 
cu un geamantan greu într-o 
mină și cu degetele celeilalte 
încleștate parcă de brațul unui 
băiețaș ceruse voie să se așeze, 
bărbații nu rostiseră nici o 
vorbă. Unul, cel din dreapta, se 
sculase și așezase în plasă ba
gajul, iar celălalt, după ce îi 
urmărise mișcarea, iși întorse
se iar ochii spre afară.

Femeia i-a scos copilului mai 
întii căciula de lină, l-a 
brăcat ’ ” r r: :
zat pe banchetă. In timp 
iși descheia cojocul și '.S. 
pingea basmaua pe frunte, 
intilnise privirea și, știam, 
începe să vorbească :

— Vin tocmai de la Cluj, de 
asta schimbarăm aici in Plo
iești^ că-i cel niai repede drum 
pină la Săvinești cu trenul a- 
ista...^ Mare necaz cu băietu* * ăsta 
avurăm — a continuat văzind 
că nu-i răspunde nimeni. Că 
l-am orbit, iaca, asta a fost, 
l-am orbit. Fără voința noastră, 
da’credeam că nu-și mai capă
tă lumina ochilor.

Cei doi își dezlipiseră privi
rea de la peisaj, așteptau cu 
mine odată continuarea poveș
tii,^ manifestînd un interes care, 
mărturisesc, il depășea pe al 
meu.

— ... i-au sărit stropi dintr-un 
cazan — explica în continuare 
femeia, adresîndu-se parcă mai 
mult celor doi. Că eu fierbeam 
rufele, și el ce-o zis ? Că să mă 
sperie, da ! Tocmai atunci, le 
întorceam și n-am știut că-l a- 
flu lingă poala mea. Și l-au

Foto : O. PLEC AN

A început învățămintul 
agroindustrial de masă

La sate a început învățămîn
tul agroindustrial de masă, la 
care participă țărani coopera
tori, lucrători din întreprinde
rile agricole de stat și stațiu
nile pentru mecanizarea agri
culturii. Cursurile sint axate 
pe principalele prbbleme de 
producție ale fiecărei unități, 
un loc important ocupînd nou
tățile intervenite în tehnologiile de cultură ale plantelor de 
cîmp și in creșterea animale
lor. La predare se vor folosi, în mai mare măsură decit în 
anii precedenți. filmele și dia- 

• pozitivele documentare. Tot
odată, se .yor .audia șir..viziona- 
emisiunile speciale la ' radio șj. 
televiziune.

Pentru buna desfășurare a 
cursurilor, Ministerul ’■ ĂgricuL- 
turii și Industriei Alimentare 
a difuzat 54 de titluri de lec
ții într-un tiraj dc peste trei 
milioane, planșe didactice și 
diferite broșuri.

Activitate continuă 
pe ogoare

Deși vremea a devenit mai 
puțin favorabilă ... activității; in 
Cîmp, mecanizatorii . continuii 
în terenurile. pe- care, se poa
te lucra arăturile pentru însă- 
mînțările de primăvară, lucra
re executată în agricultura co
operatistă pe 74 la sută ' clin 
suprafețele prevăzute. In uni
tățile agricole cooperatiste din 
10 județe, printre care Mureș. Cluj, Sălaj și Covasna. aceasta 
lucrare a fost terminată. De a- 
semenea, in alte șase județe, 
ca Tulcea, Buzău. Satu Mare 
și Caraș-Severin, se ară acum 
ultimele suprafețe destinate
însămînțărilor de primăvară. 
Și in aceste județe, multe co
operative. agricole au în
cheiat .arăturile. în ju
dețul Buzău, bunăoară, mai 
mult de jumătate din co
operativele agricole au -termi
nat această lucrare, iar în ju
dețul Brăila — 20 de unități a- 
gricole. Totodată se continuă 
fertilizarea terenurilor.

opărit stropii, tare, de-i făcură 
ochii ferfeniță. Gata am zis, gata 
s-o sfirșit cu copilu’ nostru, 
nu mai e om întreg ! Că-i și-n 
clasa a patra și, lecțiunile-S 
grele și-apoi cum să le mai ci
tească, doară, da'am zis că in- 
timplu-se orișice, numai să 
scape, măcar că n-o mai învăța 
carte. Și-am plecat, dragii mei, 
cu el pe la toți doftorii și or 
zis că numai cu operație se 
poate și de asta am fost la Cluj 
de i-o tăiet nu știu ce acolo și 
acum vede puțin și pe urmă 
mai trebuie anul viitor iar să 
mergem să-i mai tăie odată... 
Lui tot nu-i pasă că a. scăpat, 
cică ce s-o face cu școala... ? 
Că a fost primul, și acum ?

Pe obrazul străveziu. al copi
lului in clipa aceea eram 
toți cu ochii pe el — începuseră 
sa se rostogolească, mari, grele 
două boabe de lacrimă.

Atunci a deschis gura primul 
din cei doi, cel care asezase 
geamantanul -n plasă. S-a a- 
șezat lingă băiat, i-a prins mi
na și l-a întors cu fața spre el:

— Mitriiț, nu ai de ce să te. 
necăjești. Mie mi s-a întimplat' 
tot ca ție, mai rău chiar, pen
tru că mi-a atacat vederea niște 
acid. Cind s-a întimplat învă
țam si eu. eram student la Fa
cultatea de chimie... Știi ca 
greu mi-a fost ? — a continuat 
ceva mai încet, poate ca să nu 
întrerupă șuvoiul de vorbe al

căt 
cu

mamei. Știi... m-am gindit 
gata, s-a zis cu facultatea, 
tot...

Mă prefăceam absorbită de 
vorbele femeii, era singura cale 
sa ascult in liniște convorbirea 
care se purta la doi pași dc 
mine : „...s-a găsit cineva, care 
nu m-a lăsat să mă pierd, să 
termin cu fot ce făcusem .pină

SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare în pag. a lll-a)
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Cum se pregătesc și participă formațiile tineretului la IMPRESII DESPRE „MATINEUL IFJUMUNKÂS"

R. VASILE

FESTIVALUL „CÎNTAREA ROMÂNEI

La început — ne relatează ti
nărul inginer Traian Rusan, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
întreprinderii de sticlărie menaj 
Tg. Jiu — am fost doar cinci 
pasionați ai versului și muzicii. 
Am mers din organizație in or
ganizație să cunoaștem și pe 
alții. Celor care scriau versuri
— Doina Ducu, Victor Tirșoagă, 
Ileana Nedelu, Ion Tudorescu
— li s-au adăugat interpreții de 
muzică folk Marian Suchici, An
drei Baungartner, Gheorghe 
Fieraru, Rodica Nicoleasa. „îmi 
amintesc că la primul spectacol, 
care a constituit și 
schimb de experiență 
ciul „Columna", abia 
cu toții".

Au urmat ședințele 
de cenaclu. Poeții iși
versurile, interpreții folk le pu
neau pe muzică. Pasiunea ti
nerilor sticlari pentru artă a 
atras tot mai mulți muncitori din 
întreprindere. S-au format 
terior un cerc foto, altul
pictură și pirogravură, un cine- 
club, o echipă de teatru, 
apărut epigramistul Constan
tin Anescu, solistele de muzică 
populară Leontina Rișniță și 
Argențiana Matei, apoi instru
mentistul Ion Moraru (frunză, 
ocarină, fluier), talentatul in
terpret de romanțe Iosif Lascu și 
alții. Cu pasiune și răbdare, in 
timpul liber au repetat împreu
nă, au închegat spectacole uni-

primul 
cu cena- 

eram 20

obișnuite 
prezentau

Hi
de

au

tare și reușite. Prima „ieșire1* la 
cantina Șantierului nr. 4 Vădeni 
s-a soldat cu un succes și cu a- 
tașarea la cenaclu a încă 5 mun
citori de aici. Vestea despre 
cenaclul „Cristal" a făcut, repede 
ocolul orașului. Invitațiile sint 
tot mai numeroase. Cu sprijinul 
Comitetului municipal Tg. Jiu al 
U.T.C., tinerii și talentații sticlari 
prezintă spectacole la Grupul 
școlar materiale construcții, 
Liceul industrial de construcții, 
Liceul pedagogic, Liceul „Eca- 
terina Teodoroiu", la I.L.F. Din 
această confruntare cu publicul 
tinăr sint selecționate numerele 
ce var alcătui, după dorința 
organizatorilor, un spectacol u- 
nitar, complex, cu care sticla
rii din Tg. Jiu, colectiv foarte 
tînăr, se vor prezenta la faza 
pe municipiu a Festivalului „Cin- 
tarea României". în acest spec
tacol vor fi incluse piesa „Un 
proces posibil" de Al. Mirodan, 
filmul „Schimbarea oalelor", ex
poziția de fotografii „Tineri co
muniști ai fabricii", ilustrate cu 
versuri originale, expoziția „As- 

. pecte industriale ale Gorjului", 
realizată cu concursul pictori
lor și pirogravarilor Traian Riș- 
niță, Maria Simonov, Helmudt 
Lachausse, un dans cu temă etc. 
Recent, tinărul cenaclu „Cris
tal" a avut un nou schimb de 
experiență cu țolegii lor de la 
combinatul de prelucrare a lem
nului, care doresc să revitali- 
zeze propria activitate cultural»

artistică. „Experiența tinerilor 
sticlari — ne spune tovarășul 
Petre Trașcă, prim-secretar al 
comitetului municipal U.T.C. — 
este un exemplu demn de urmat 
pentru organizațiile noastre. Ea 
a antrenat spiritul de creație 
și de activă participare a tineri
lor din întreprinderi. Din a- 
ceastă confruntare se vor alege 
mulți dintre componența for
mațiilor artistice ce vor activa 
la noua Casa a științei și teh
nicii din orașul nostru".

Manifestări cultural artistice
Trading.

și contemporaneitate
Circumscrisă acțiunilor fazei 

de masă a Festivalului național 
„Cîntarea României", ampla 
manifestare cultural-artistică bi
horeana Crisia ’76 s-a desfășu
rat in acest an sub genericul 
„Tradiție și contemporaneitate". 
Astfel, în sala mică- a Muzeului 
Țării Crișurilor s-au redeschis 
„serile muzeale" cu participarea 
unor poeți bihoreni și actori ai 
Teatrului de stat, iar la muzeul 
„Iosif Vulcan" a fost organizat 
un recital “ 
Ady“. cu 
literaturii 
„Octavian 
orădean. Redactorii și 
torii revistei 
români și de _ .
au fost prezenți la două șeză
tori literare, organizate una la 
Aleșd, cealaltă la Suplacu de 
Barcău, intitulate „La trecutu-ți 
mare, mare viitor" și, respectiv, 
„Frumoase versuri spune țara". 
Punctul central de pe agenda 
manifestării - l-a constituit sim
pozionul național de muzeolo
gie cu tema „Muzeul contempo
ran, factor activ în realizarea 
educației tineretului". în afara 
celor peste 60 de lucrări și refe
rate științifice pe care acesta 
le-a prilejuit, au putut fi re
marcate și citeva acțiuni apli
cative — vernisajul unei expo
ziții tematice, o masă rotundă :

„Muzeografia românească con
temporană". dezbaterea găzdu
ită de căminul cultural din Să- 
cuieni : „Cunoașterea istoriei 
comunei natale, factor mobili
zator în educația patriotică a 
tineretului". (Emil Chirilă).

« î

Un spectacol sub semnul
iubirii de țară

pînă acum au fost frumoase. 
Acesta a fost parcă mai aparte. 
M-aș feri de superlative, deși 
le merită. Dacă voi spune că 
am asistat timp de aproape pa
tru ore la o plăcută lecție de 
estetică și etică cetățenească 
îmi vor descifra oare cititorii 
gîndurile ?“.

Keszeg Jozsef 
comitetului U.T.C. de la 
prinderea de reparații 
..Modul de transmitere, 
talentului interpreților, 
captivat. Am recapitulat 
citeva ore istoria locuitorilor a- 
cestor meleaguri. Români, ma
ghiari, germani am văzut cu 
toții munca harnică a albinelor 
acestui stup, care se cheamă 
România".

Maria Rogozan, secretară a 
comitetului municipal Tg. Mu
reș al U.T.C. : „Am urmărit 
spectacolul și cu ochiul activis
tului. îmi place să constat că 
nici unul din sutele de specta
tori nu a dat semne de obosea
lă. Renunțînd la tiparele tradi
ționale de concepție a specta
colelor, Matineul «Ifjumunkâs», 
dovedește varietatea formelor 
și genurilor artistice prin care 
se pot transmite idei generoase".

Laitmotivul spectacolului (un 
cintec politic de toată frumuse
țea, compus în timpul turneu
lui de actorul și talentatul fol- 
kist N. Lâszlo pe versurile lui 
Cseke Gabor) a fost de bun 
augur. Ideea prieteniei între 
toți tinerii din patria noastră 
și-a găsit în el expresia con
vingătoare, pătrunzind adînc în 
inima și mintea spectatorilor. 
Cîntec pentru țară, este simbo
licul titlu al cîntecului. Turneul 
din județul Mureș, a slăvit pa
tria. Cele preconizate pentru 
viitor vor avea ca tematică, 
munca, frăția. Muncim și trăim 
în frăție în această țară — iată 
adevărul subliniat prin specta
colele Matineului -Ifjumunkâs*

M. BORDA

Pa- 
Mu- 

de 
stu-

Acum citeva seri, Sala 
latului culturii din Tîrgu 
reș a fost arhiplină. Sute 
tineri din municipiu, elevi, 
denți, muncitori intelectuali au
participat la o frumoasă acțiu
ne culturală și educativă ini
țiată și organizată de către ga
zeta Ifjumunkâs in colaborare 
cu Comitetul județean Mureș al 
U.T.C. E vorba de unul din 
spectacolele Matineului «Ifju- 
munkâs» susținute timp de o 
săptămînă în mai multe locali
tăți mureșene, ca Singeorgiu de 
Pădure, Sighișoara. Sovata, Tîr- 
năveni. Reghin și Miercurea Ni- 
rajului. Ideea întilnirii cu pu
blicul cititor al ziarului 
nu este de dată recentă. Ifju- 
munkăs are o frumoasă tradiție 
in această direcție. Noi sint mo
dalitatea de organizare a aces
tor întîlniri, caracterul de spec
tacol. antrenarea la realizarea 
lui a unui rîumăr mai mare de 
actori, scriitori, poeți, muzicieni, 
oameni de știință.

La această manifestare au 
participat tinerii actori-interpreți 
Vlad Rădescu. Illyes Kinga, 
Gydrffy Andrăs. Rety Aroâd, 
Nagy Lâszld, Pâter Jânos. Ballo 
Zoltan, Ballo Zsuzsa. Koblicska 
Kâlmân. Sigmond Iulia, studenta 
Panek Katalin, poeții Kenâz 
Ferancz. Dan Culcer. umoristul 
Zâgoni Attila, membrii forma
ției „Harmat" (Zakovics Attila 
și Erzșehet. Sepsi Dezsd. Soec- 
tacolul nostru — ne declară 
Cseke Gâbor. redactorul șef al 
ziarului, continuă într-o altă 
formă efortul general educativ 
al gazetei Ifjumunkâs. Ca spec
tator. îndrăznesc să afirm că 
scopul vizat, atit cit se poate 
concretiza în cadrul unui sin
gur spectacol, s-a realizat.

Ca argument al afirmației 
consemnez citeva impresii ale 
spectatorilor.

Bota Emese, elevă la Liceul 
..Bolyai Farkas" : „Toate spec
tacolele pe care le-am vizionat

secretarul 
între- 
auto : 
grație 

ne-a 
în

Unde servesc masa tinerii ne- 
familiști, în ce condiții ? Iată 
întrebări pe care organizațiile 
U.T.C. din întreprinderile indus
triale și le pun adeseori cu 
deosebită seriozitate și pentru 
care caută, in fireasca lor ac
tivitate, să obțină răspunsuri din 
ce în ce mai satisfăcătoare. Am 
adresat și noi asemenea între
bări unor activiști și unor tineri.

— Și eu servesc masa de prînz 
la cantina-restaurant, ne spune 
Grigore Andrei, secretarul Co
mitetului U.T.C. de la Șantierul 
naval din Galați. In ultimul 
timp această cantină funcțio
nează mult mai bine, la cererea 
noastră s-au 
autoservire, ! 
nic 3 (trei) i 
sistente.

—* Despre 
toate bune, 
Voicu, 
U.T.C. 
„Laminorul de tablă". Dar a- 
ceastă cantină asigură pentru 
nefamiliști numai masa 
prinz. Cum tinerii mănîncă

i introdus linii de 
și se pregătesc zil- 
meniuri bune, con-

cantina-restaurant 
ne declară Vasile 

secretarul Comitetului . 
de la întreprinderea

de
Și

nărul Ion Rugen. Am cerut de 
multe ori să se aducă aici mese 
joase, cu scaune, să se creeze o 
ambianță mai plăcută, dar...". 
Ne interesăm de meniu : „Mîn- 
carea nu e prea grozavă, ne deiț 
clară. Gh. Frînculescu, secreta
rul comitetului U.T.C. pe uzină. 
Nu sint condiții pentru a se 
servi masa in mod civilizat. Ti
nerii ridică mereu această ches
tiune în adunările generale, noi 
le purtăm cuvîntul mai depar
te... și ni s-a spus că in curînd 
se va organiza o cantină mare, 
la intrarea în combinat, care să 
întrunească toate condițiile ne
cesare". Sigur, trebuie înțelea
să doar ca una dintre soluțiile 
care pot concura la rezolvarea 
problemei. Pînă la materializa
rea ei (ceea ce impune lucrări 
de investiții etc) trebuie să se 
acționeze pentru a valorifica ce
lelalte propuneri ale tinerilor 
îmbunătățirea meniului și a\ 
condițiilor de servire, ceea ce se 
poate face fără mari eforturi în 
fiecare micro-cantină și la toa
te cele 19 bufete-chioșcuri din

Cine urează
..poftă bună66 tinerilor 
siderurgiști gălățeni ?

însemnări despre colectivul artistic al Naționalului ieșean

Goga, 
Muzeului 
Muzeului 
muzeului 
colabora- 

Familia", poeți 
limbă maghiară,

..Eminescu. 
contribuția 
din Iași. 
Goga“ și a

Recital 
de poezie patriotică

Amfiteatrul Liceului pedago
gic din Tg. Jiu a găzduit un re
cital de poezie patriotică prezen
tat în fața unui public alcătuit 
din peste 200 de elevi. Acțiunea 
se inscrie în ciclul de manifestări 
cultural-educative din 
participării la faza de 
Festivalului „Cîntarea 
niei“. Mesajul profund 
citalului de poezie ____
susținut de tinerii creatori de 
poezie Mianda Șerban. Maria 
Istudora, Adriana Ionescu. Cor
nelia Banta. Victor Costache și 
Tatiana Dobelea, membri ai ce
naclului literar ..Albatros" con
dus de profesorul Eugeniu Ve- 
lican. a lăsat o puternică im
presie tuturor celor prezențu 
(Ion Elena).

valului „Cîntarea României" un 
spectacol al cărui program a 
fost alcătuit din coruri, recitări, 
muzică folk și o piesă de tea
tru. De un succes deosebit s-au 
bucurat recitatorii Costel Ză- 
gan, Steluța Tcaciuc, Olivia 
Musa, Carmen Fecioru, grupul 
cîntăreților de folk al elevilor 
din ariul I, precum și formația 
de teatru a anului II. (Marga
reta Atudoroaie).

„Adresăm limba patriei,
către inimi patriotice"

seara, și dimineața, am propus 
I.C.S.A.P.-ului mai demult să 
înființeze o micro-cantină la 
căminele de nefamiliști. Ni s-a 
promis, dar pină în prezent...

— La noi această problemă e 
deosebit de spinoasă, ne spune 
tovarășul Iulian Lungu, prim-, 
secretar al Comitetului U.T.C. 
de pe platforma Combinatului 
siderurgic Galați. Condițiile 
create sint departe de a satis
face exigențele îndreptățite ale 
tinerilor.

Asemenea punct de vedere ne 
obligă la detalii, la continuarea 
investigațiilor. Am aflat că la 
Combinatul siderurgic Galați, în 
diferite uzine, funcționează 9 
micro-cantine. Ele asigură pen
tru tineri masa de prînz, mîri- 
carea fiind adusă de la cantina 
întreprinderii de construcții și 
montaje siderurgice. Numărul 
celor care servesc masa în aces
te cantine oscilează între 800— 
1 000 angajați, uneori coborînd 
chiar la 700. Cum în combinat 
sint circa 8 000 de tineri nefami
liști și navetiști, numărul res
pectiv apare ca foarte mic. Care 
sint cauzele ? Iată, de pildă, ce 
aflăm la micro-cantina de Ia 
Uzina de piese de schimb și re
parații siderurgice : „Servim 
masa în picioare, ne declară ti-

combinat unde adeseori ordinea 
și curățenia lasă de dorit, orga
nizarea unei micro-cantine la 
blocurile de nefamiliști din car
tierul micro 39-B, transformarea 
bufetului „Stadion" în cantina- 
restaurant etc. Vizitînd cămine
le, în multe camere am găsit ti
neri care își preparau singuri 
mîncarea caldă pe reșouri elec
trice. Aburii inundau camerele, 
transformîndu-le în adevărate 
bucătării. în timp ce bucătăriile 
de la fiecare etaj nedotate cu 
cele necesare stau... nefolosite. 
Iată deci încă o chestiune pen
tru a cărei rezolvare nici comi
tetul U.T.C., nici conducerea 
combinatului nu s-a străduit 
prea mult.

Cu alte cuvinte, soluțiile sînt 
mai multe și ele deschid tot 
titea căi de acțiune pe care trw- 
buie mers concomitent pentru Fo 
deplină rezolvare a acestei spi
noase probleme. Nu există o so
luție singură, mirifică, de la 
care trebuie să se aștepte totul. 
Mai ales atunci cînd nu-i vorba 
de o întreprindere mică, ci de o 
întreprindere precum Combina
tul siderurgic din Galați.

ION CHIRIC

cadrul 
masă a 
Româ- 
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Cei mai tineri 
cenacliști 
ședință de 
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Spectacol al elevilor 
botoșăneni

Recent, elevii Liceului „Au
gust Treboniu Laurian" din Bo
toșani au prezentat în cadrul 
activităților prilejuite de desfă
șurarea fazei de masă a Festi-

Prima 
Cenaclulu 
nierilor 
rezervată --- ,-----
murirău» Micii debutanți Cris
tian Ștefănescu. Adriana Lef
ter, Vasilica Ștefan și Flo
rin Curte , au primit ..note 
bune" din partea îndrumători
lor secțiunii, poeții Veronica 
Porumbacu. Violeta Zamfirescu 
și Claudiu Vodă. O „intrare în 
scenă" remarcabilă și-au făcut 
membrii grupului vocal-instru- 
mental „Columna", care își des
fășoară activitatea pe lingă ca
binetul de istorie al Școlii ge
nerale nr. 26. îndrumat de pro
fesoara Cecilia Andrieș. Cu alte 
cuvinte. început promițător, de 
bun augur pentru ședințele vii
toare ale cenaclului, care se vor 
desfășura sub semnul partici
pării celor mai tineri cenacliști 
la Festivalul „Cîntarea Româ
niei". (Radu Bagdasar).

lucru a

!SCU.

Atribut al tinereții
(Urmare din pag. I)

nuformarea sa profesională, 
există totdeauna un acord una
nim cu privire la felul, întinde
rea și tipul de educare și culti
vare.

Pentru a răspunde la această 
chestiune, pornim de la premi
sa că tinerii, sensibili la tot ce 
este nou, avîntați în ce priveș
te viitorul, constituind deci o 
forță de schimbare a prezen
tului, trebuie să fie purtători 
ai progresului, solid și multila
teral pregătiți pentru acest rol.

Ce se cere însă pentru ca 
un tînăr să-și poată constitui 
o asemenea forță ? De multe 
ori, la această întrebare se dă 
un răspuns simplist : spre a 
deveni un bun constructor al 
societății socialiste tînărul tre
buie să se preocupe a fi un cit 
mai bun specialist în domeniul 
său de activitate. Nu, putem 
nega că există această necesi
tate, dar eu cred, și experiența 
mea de peste 30 de ani in pro
cesul de învățămînt superior 
medical și de aproape 30 de 
ani în domeniul cercetării ști
ințifice medicobi ologi că — pe
rioadă în care am putut să cu
nosc bine aspirațiile și efortu-. 
rile tineretului — mă 
zează să afirm că un 
poată fi cu atît mai 
profesiei sale și țării, 
social, cu cit îngusta 
funda sa specializare este com
pletată de cunoștințe mai bo
gate din alte ramuri ale cu
noașterii și. mai ales, din alte 
domenii ale culturii : literatu
ră, istorie, artă, muzică ș.a. Un 
om înaintat își datorează acest 
atribut nu numai faptului că 
cercetează, construiește, redă 
artistic viața etc., că îndepli
nește corect sarcinile profesio
nale și sociale ce-i revin, nu 
numai pentru că duce o exem
plară viață de familie, ci pen
tru că la toate acestea — ne- 
gîndu-și prin definiție orice 
tendință de însingurare, indivi
dualism. retragere, pasivitate, 
își îmbogățește permanent cu
noștințele în cit mai multe și 
variate domenii. Numai înarmat 
cu o solidă cultură generala, 
profesională și ideologică, ti
neretul își va putea impune 
ideile și poziția sa, va putea 
fi un factor activ, mobilizator 
la telurile transformării socie
tății contemporane. Dar, poa
te, oare, cineva care nu a do-

autori - 
specialist 
folositor 
ca om 

dar pro-

bîndit un orizont larg asupra 
existenței oamenilor și legilor 
lucrurilor, care nu s-a umani
zat cunoscînd istoria umanită
ții și pe om sub diverse un
ghiuri, poate un asemenea om 
să fie cu adevărat un construc
tor eficient al viitorului ? 
Răspunsul este sigur : nu.

Mi se pare util a aminti în 
acest context cuvintele secreta
rului general al partidului la 
al X-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist : „Pentru 
a fi un comunist adevărat nu e 
suficientă doar însușirea politi
cii partidului sau a unor teze 
marxiste cu caracter general. 
Pentru a fi un adevărat comu
nist revoluționar trebuie să-ți 
însușești permanent tot ce a 
cre^t mai bun omenirea în do
meniul științei, al cunoașterii, 
să stăpinești la perfecție cunoș
tințele tehnice și științifice ce
le mai moderne, să poți 
na cu rezultate cit mai 
într-unul din sectoarele 
economico^-sociale, să fii 
cipant activ la întreaga 
formare revoluționară a 
tații", Ca și pe cele cuprinse în 
expunerea sa la Congresul e- 
ducației politice și al culturii 
socialiste : „consider necesar 
să atrag atenția asupra necesi
tății de a se acorda mai multă 
atenție istoriei, literaturii, lim
bii române, creației poporului 
nostru, factor important in e- 
ducația socialistă a tineretului 
patriei noastre. Un rol deose
bit de important în mersul îna
inte al societății socialiste ro
mânești îl au dezvoltarea ști
inței și tehnicii, cultivarea spi
ritului de creație propriu, a 
mindriei de a aduce o contri
buție originală prețioasă la 
progresul rapid al patriei noas
tre și la patrimoniul culturii 
noastre".

Apare, cred, clar — și expe
riența a dovedit-o, — că înar
marea tineretului cu o cultură 
complexă, care să depășească 
larg domeniul dezvoltării pro
fesionale trebuie să fie accep
tată atît de tineri și, nu mai 
puțin important. de educatori, 
de cadrele didactice, de oamenii 
de știință și cultură. Iată de 
ce cred că redactarea unui cit 
mai mare număr de lucrări de 
popularizare a cuceririlor ști
inței și tehnicii, a valorilor 
culturale, naționale și univer
sale, participarea la cursurile 
universităților cultural-științifi-

acțio- 
bune 
vieții 
parti- 
trans- 
socie-

ce. prezentarea de conferințe 
publice și expunerile atractive 
la radio și televiziune trebuie 
să constituie prioritare sarcini 
pentru noi. Pentru aceleași 
considerente aș saluta cu mult 
entuziasm realizarea unei 
mai mare și mai 
măr de filme științifice, 
filme biografice ale unor mari 
personalități din domeniile ar
tei. culturii și științei, ca și fil
me de prezentare a unor re
prezentative opere de artă, li
teratură și muzică, susțin ampli
ficarea mijloacelor variate de 
îmbogățire a patrimoniului de 
cunoștințe al fiecărui tînăr cu 
tot ce a dat arta. literatura, 
muzica, știința și tehnica na
țională și universală, cu apro
fundate cunoștințe de istorie și 
geografie, cu exemple elocven
te de umanism, de năzuințe și 
cuceriri sociale, cu alte cuvin
te, cu tot ce poate contribui la 
formarea unui perfect specia
list, unui om demn de a clădi 
și a trăi îr\tr-o lume mai dreap
tă și mai bună.

Nu pot însă — recunoscînd 
uriașa acumulare de date cul- 
tural-științifice care trebuie a- 
similate de un tînăr — să 
nu-mi pun și problema timpu
lui pe care un tînăr trebuie 
să-1 consacre în acest scop. A- 
ceasta include găsirea cu com
petență și înțelegere a unor 
forme organizatorice chemate 
să îmbine cit mai ^armonios 
pregătirea profesională cu cea 
de cultură generală.

cît 
variat nu

de

Răsfoind excelentul 
editat la „Junimea" cu 
împlinirii a 160 de ani 
primul spectacol în 
română am rămas surprins de
sonoritatea și bogăția numelor 
care au oficiat, de-a lungul ani
lor. pe scena moldoveana 
tache Caragiale. Ștefan Iulian, 
Matei Millo. Ion Anestin. M. 
Pascaly, Olimpia și Zahana 
Bârsan, Aristizza Romanescu, 
Agatha Bârsescu, State Drago- 
mir, M. Luchian, Grigore Ma- 
nolescu, C.I. Nottara, Maria 
Filotti, Ion Morțun, Aglaie Pru- 
teanu, Sorana Topa, Ștefan Ve- 
llescu. Miluță Gheorghiu, Agep- 
sina Macri, ~ ‘ ~ ~
Ramadan.
Ștefan 
Antoniu,
Margareta Baciu, Any Braeschy, 
Costache ~ “
mulți alții. înscriși cu litere de 
aur în istoria artei naționale ; 
aceștia au jucat, sub direcția 
altor mari personalități ca 
Vasile Alecsandri, C. Negruzzi,
M. Kogălniceanu, M. Sadovea- 
nu. Ionel Teo-doreanu, George 
Topîrceanu. M. Codreanu, Iorgu 
Iordan. V.I. Popa, Andrei Oțe
tea iar o parte din ei în regia 
înnoitorilor teatrului românesc 
G.M. Zamfirescu, Aurel Ion 
Maican, Ion Sava. Radu Stanca, 
în scenografia lui Kiriacoff și 
în fața celui mai entuziast pu
blic din țară, pentru oamenii 
care au avut, au și vor avea 
nevoie de teatru ca de aer, ca 
de pîine, ca de o supremă cer
titudine. Și trebuie spus că im
portanța teatrului ieșean în con
textul mișcării no-astre artistice 
nu ține doar de trecut, azi exis- 
tind aici un puternic nucleu de 
artiști (angajați, ori colabora
tori) care continuă tradiția cu 
succes : actorii Teofil Vîlcu, 
Dionisie Vitcu. Violeta Popescu, 
Cornelia Gheorghiu. Liana Măr- 
gineanu. Sergiu Tudose, Dan 
Aciobănitei. Constantin Popa, 
Emil Coșeru. Eurelian Belciu, 
s.a. regizorii Sorana Coroamă, 
Sanda Kianu, Anca Ovanez, 
Călin Florian. Cristian Hadji 
Culea, Brandy Burasch ; sceno
grafii Mihai Mădescu și George 
Doroșenco, Ia cea mai puternică 
echipă de teoreticieni din pro
vincie. grupați în jurul reviste
lor Cronica și Convorbiri lite
rare, ori al editurii Junimea 
și al postului de Radio TV 
local; Mircea Radu Iacoban,
N. Barbu. Ștefan Oprea, Con
stantin Pain, A.I. Friduș, Mircea 
Filip ș.a.

Aceștia și alții 
dăruire o mare 
rală slujind un teatru ce s-a 
făcut ecoul tuturor momentelor 
de seamă din istoria societății 
românești, contribuind la creș
terea limbii românești și a 
patriei cinstire. Ziua de 27 de
cembrie 1816, cînd s-a repre-

Cos-
iale.

Petre Sturdșa, C.
Ștefan Braborescu, 

Ciubotărașu, Costache 
Ștefan Dănciuscu,

Sava, Ion Lascăr și

continuă cu 
tradiție cultu-

IARNA

zentat cea dinții piesă de teatru 
in limba română: Mirtil și Hloe, 
pastorală intr-un act (prelucrată 
de Gh. Asachi după Gessner și 
Florian), in casele hatmanului 
Costachi Ghica, de peste drum 
de Mitropolie, rămine o dată cu 
largă rezonanță in cultura și 
spiritualitatea românească, re
zonanță exprimată lapidar de 
însuși animatorul spectacolului, 
Gh. Asachi. „Adresăm limba 
patriei, către inimi patriotice". 
Prin reprezentația cu Mirtil și 
Hloe, din acea îndepărtată sea-

TSÂTRU
ră de iarnă „inimile s-au îneîn- 
tat și auzul a început a se do
mestici cu limba...".

160 de ani mai tîrziu deci, în 
dimineața zilei de 10 decembrie 
1976, am asistat în sala Teatru
lui Național din Iași la sărbă
torirea acestui moment istoric. 
„Vrem să dovedim că lașul a 
rămas „cetatea de scaun a 
teatrului românesc" și că la a- 
ceastă sărbătoare, frontul oame
nilor de cultură ai vremii socia
liste este mai unit ca oricînd" 
— spunea directorul de azi al 
Naționalului ieșean, Teofil 
Vîlcu.

Am asistat la un spectacol 
original, viu, dramatic, impre
sionant, dedicat evenimentului : 
Parada personajelor din teatrul 
românesc. Trebuie să precizez 
însă că este vorba mai precis 
de parada personajelor care 
evoluat, de-a lungul anilor, 
scena Naționalului ieșean ; 
toate, firește ; și nu toate 
interpretarea actorilor de
premieră. Scenaristul spectaco
lului a fost tînărul referent li
terar al instituției Val. Condu- 
rache, iar regia a aparținut al
tui tînăr, proaspăt angajat.

au 
pe 
nu 
în 
la

îndrăz- 
această 

un gest
Cristian Hadji Culea. 
ne sc să deslușesc in 
dublă opțiune artistică 
elocvent, de argumentare a con
tinuării trecutului prin viitor.

Cu ce putea începe reprezen
tația ? Firește, cu o nouă ver
siune scenică a pastoralei 
Mirtil și Hloe. cuceritoare prin 
arhaismul ușor ironic, prin nai
vitatea ostentativ documentară 
a jocului celor doi tineri actori. 
Au urmat, în ordine, scene din 
Căruța cu paiațe 
Ștefănescu, Hamlet, 
Unirii, a Iui Tudor 
Vlaicu-Vodă, Apus 
Bălcescu de Camil 
Scrisoarea pierdută, 
M.R. - '
centenarului 
regia 
grafia 
Surorile 
nescu, 
Opinia 
ranga, 
lui H. 1 
adevărul
După cum se vede, partiturile 
aparțin unor epoci și genuri 
diferite, iar rolurile sînt și ele 
ale unor vîrste diferite. Un bun 
prilej pentru actorii spectacolu
lui (surprinzător de abili — 
pentru scurta lor experiență 
teatrală — in elaborarea cc»aju- 
lui) de a aduce pe scenă tot ce 
are 
ora actuală, teatrul : 
cu Any Braeschy, Ion Lascăr, 
Costache Sava și terminînd cu 
mult mai tinerii Florin Mircea, 
Emilian Belciu și Maria Mun- 
teanu.

Naționalul ieșean ne-a apărut 
ca un colectiv artistic de o 
reală prospețime, a cărui tine
rețe artistică este chemată să 
dea glas autentic, eficient, co
mandamentelor educative ale 
timpului nostru.

de Mircea 
Povestea 
Șoimaru, 
de soare, 
Petrescu, 

. Reduta de 
Iacoban (piesă dedicată 

Independenței, în 
Sandei Mânu și sceno- 
lui Paul Bortnovski), 

j Boga de Horia Lovi- 
Anii negri, Travesti și 
publică de Aurel Ba- 
Moartea unui artist a 

Lovinescu și Puterea și 
de Titus Popovici.

mai valoros actoricește, la 
începind

BOGDAN ULMU

Fruntași in competiția
metalurgiștilor

(Urmare din pag. I)
Iizare a acestora, atingînd în 
acest an cote net superioare 
celor din anul precedent. Așa 
cum apreciază tovarășul ingi
ner Ionel Cîndea, secretarul 
comitetului de partid, o bună 
experiență s-a dobîndit în a- 
ceastă privință în întreținerea 
corectă a capacităților de pro
ducție și îndeosebi a cuptoare
lor și furnalelor. în reducerea 
timpului de staționare pentru 
reparații a acestora, în preve
nirea opririlor accidentale. Or
ganizația U.T.C. a izbutit, prin- 
tr-o perseverentă muncă de 
educație, să întărească în mai 
mare măsură disciplina în rîn- 
dul tinerilor, să reducă r’mți- 
tor absențele și întîrzierile de 
la program înregistrate de aceș
tia, să antreneze un număr tot 
mai mare de uteciști în activi
tatea de cercetare și creație 
tehnico-științifică. Mai mult de 
jumătate din tinerii combina
tului au fost cuprinși în acest 
an în diverse forme de pregă
tire profesională — multe dintre 
ele organizate și conduse de or
ganizația U.T.C. — care au in
fluențat favorabil productivita
tea muncii și calitatea produse
lor.

Se înțelege însă că pentru 
atingerea, în luna decembrie, a 
parametrilor producției fizice 
planificate pentru 1977, este ne
cesar ca în această lună să se 
obțină adevărate recorduri de 
producție. Tocmai de aceea co
muniștii, uteciștii, toate colec
tivele principalelor secții și-au 
stabilit angajamente ferme pen-

tru luna în curs. Astfel, cocsarii 
și-au propus să producă supli
mentar 850 tone cocs metalur
gic, furnaliștii de la secția a 
doua — 2 000 tone fontă, oțela- 
rii de la secția electrică — 220 
tone oțel, laminoriștii de la linia 
fină de laminare — 300 tone 
laminate etc., cu respectarea 
strictă a calității și consumuri
lor specifice planificate. Deose
bit de semnificativ este faptul 
că furnaliștii și oțelarii, de 
pildă, s-au angajat ca 'Ikpaga 
cantitate de fonta peste plau 
să fie elaborată cu cocs econo
misit, iar oțelul ce se va rea
liza suplimentar să fie produs 
cu combustibil economisit. în 
scopul respectării întocmai a 
angajamentelor, organizația de 
partid, organizația U.T.C., sin
dicatul au lansat o serie de ini
țiative, menite să dea un și mai 
puternic impuls întrecerii so
cialiste în această perioadă și 
în anul viitor. „Fiecare 
de oțelari să producă 
plan două tone de oțel 
care schimb", „Fiecare

echipă 
peste 

în fie- 
cuptor 

de Ia oțelăria electrică să rea
lizeze cel puțin o șarjă de oțel 
pe lună cu energia economisită", 
„In fiecare schimb să se lami
neze un lingou peste prevederi" 
etc. sint de natură să dinami
zeze toate echipele, să sporească 
contribuția fiecărui siderurgist 
în efortul unanim pentru creș
terea producției de metal în 
condițiile unei eficiente econo
mice crescinde. Realizările la 
zi constituie cea mai bună do
vadă a continuității tradiției 
unui colectiv fruntaș.

în acest an școlar, vacanța de 
iarnă pentru elevii din învăță- 
mintul primar, gimnazial, liceal 
și tehnico-profesional — 
desfășura între 21 
— ultima -.1 ----
9 ianuarie. întreaga perioadă a 
vacanței va fi dominată de parti
ciparea elevilor și pionierilor la 
competițiile Festivalului națio
nal „Cîntarea României". Astfel, 
pe scenele din întreaga țară, vor 
evolua formații artistice de mu
zică vocală și instrumentală, de 
teatru și poezie, de dans popu
lar și tematic.

în programul vacanței sînt 
prezente, de asemenea, serbarea 
pomului de iarnă — care se va 
organiza în întreprinderi și insti
tuții, la orașe §i sate, in unități

se va 
decembrie 

oră de curs — și

de învățămînt și așezăminte 
de cultură, în creșe și case de 
copii — precum și Revelionul 
tineretului.

Intre 25 și 29 decembrie, la 
Focșani, se vor întîlni „ambasa
dorii prieteniei" — 400 de pio
nieri delegați din toate județele 
țării. Numeroși copii vor pleca 
în tabere de istorie la Giurgiu 
și Caracal, de arte plastice la 
Cîmpulung și Tîrgu-Jiu, de in
struire ce vor reuni activul pio
nieresc și " ' .
văzut, totodată, un bogat pro
gram sportiv in cadrul căruia se 
vor înscrie campionatele națio
nale școlare la șah și gimnastică 
și cupa „30 Decembrie" la hochei 
și patinaj viteză.

U.T.C. Este pre-
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mobila pentru păpuși, jocuri 
de construcție, truse pentru 
traforaj, dulgherie, jucării din 
mase plastice pentru copii

Pentru copii - jucării din 
tablă, metal și lemn, mași- 
nuțe, jucării demontabile,

1CM4 DECEMBRIE - LUNA CADOURILOR
Pentru darul pe care-l veți 

oferi celor dragi, magazinele 
și raioanele specializate ale 
COMERȚULUI DE STAT s-au 
pregătit cu o mare diversitate 
de produse adecvate tuturor 
vîrstelor, tuturor gusturilor :
— radioreceptoare portabile 

(cu 1-3 lungimi de undă, 
prețul de la 345-750 lei), 
staționare (cu 2-4 lungimi 
de undă, prețul între 500- 
1 900 lei), televizorul por
tabil Sport, cu diagonala 
de 31 cm, prețul de 2 870 
lei, precum și televizoarele 
Venus, Compliment, Ope
ra, Clasic, Diamant și 
Lux ;

— articole pentru sporturile 
de iarnă - săniuțe și pa
tine, schiuri ;

— broșe, cercei, 
brățări, coliere 
împodobite cu 
mărgele ;

clipsurî, 
din metal, 
trasuri sau

— diverse tipuri 
(brățara și deșteptătoare) ;

— articole cosmetice (lacuri 
de unghii, apă de toaletă, 
parfumuri, săpunuri fine, 
pudre, șamponuri pentru 
păr și diverse creme pen*  
tru față) ;

de ceasuri

mici și preșcolari, d:afilme 
color cu povestiri și basme, 
precum și podoabe pentru 
pomul de iarna.
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COMITETUL CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Pregătirea profesională 
a tinerilor în meseriile 

agriculturii intensive

ClT TOATE 
CUVINTELE

CUPA F.R.B

Gălățenii au furnizat 
surpriza turneului

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE LUPTE 
PENTRU JUNIORI Șl ȘCOLARI

REUNIUNEA MAEȘTRILOR GIMNASTICI

19 DECEMBRIE 1976

Jucînd mai multe bilete 
vă măriți șansele de cîștig



Lucrările Congresului Partidului
Celor ce Muncesc din Vietnam

Raportul politic al Comitetului Central 
prezentat de tovarășul Le Duan_
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Vizita oficială în Franța
i primului ministru al guvernului român, 
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