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Proletari din toate firile, uniți-vS'

In Întreaga tară — tn uzine, 
fabrici, șantiere de construc
ții, în școli și facultăți, la sate 
— sînt în plină desfășurare 
adunările de dare de seamă și 
alegeri U.T.C. — eveniment de 
însemnătate deosebită în viața 
organizației noastre. Desfășu- 
rindu-se în toate organizațiile 
de bază, ele sînt un bun prilej 
pentru toți uteciștii de a-șl 
spune părerea și a analiza cu 
exigență, în lumina documen
telor elaborate de Congresul 
al VIII-lea al U.T.C., întreaga 
activitate a organizațiilor de 
bază și a conducerii acestora, 
de a stabili planul activități
lor viitoare.

Principalul rezultat al adu
nărilor care au loc trebuie 
să-1 constituie mobilizarea și 
mai activă a tinerilor la reali
zarea sarcinilor trasate de cel 
de al IX-lea Congres al parti
dului. Răspunzînd tocmai unei 
asemenea cerințe, în cele mai 
multe din adunările care au 
avut loc pînă acum, atît dezba
terile cit șl planurile de acti
vități stabilite au vizat pro
blemele centrale ale activi
tății de organizație. în uzine, 
fabrici, șantiere de construcții 
s-au dezbătut, în lumina hotă- 
rîrilor adoptate de cel de al 
VIII-lea Congres al U.T.C., 
probleme privind activitatea 
tineretului în producție. întă
rirea disciplinei socialiste a 
muncii : în multe școli și 
facultăți s-a analizat preocu
parea organizațiilor U.T.C. 
pentru creșterea răspunderii 
elevilor și studenților față de 
învățătură, iar la sate activi
tatea desfășurată de organiza
țiile de bază pentru mobili
zarea tineretului la muncă, în 
scopul creșterii continue a 
producției agricole, vegetale 
și animale.

Este îmbucurător faptul că 
în organizațiile de bază U.T.C. 
din toate sectoarele de activi
tate, adunările de alegeri au 
prilejuit dezbateri vii, pasio
nante, cu privire la munca

educativă desfășurată pentru 
înarmarea tineretului cu po
litica științifică a partidului 
nostru, pentru formarea unui 
tineret cu o concepție îna
intată despre viață, cu o înaltă 
conștiință socialistă. In adu
nări, uteciștii au analizat 
preocuparea manifestata de 
organizația din care fac parte 
pentru a asigura tuturor tine
rilor posibilitatea de a se 
distra, 
vități tinerești, 
vîrstei

Adunările care 
pînă în prezent au contribuit 
totodată la dezvoltarea de
mocrației interne de organiza
ție. Aceasta o dovedește și 
faptul că la adunările care 
s-au desfășurat pînă acum, 
aproape 97 la sută din uteciști 
au fost prezenți, iar unul din 
patru uteciști a luat cuvîntul 
exprimîndu-și opiniile, gîndu- 
rile despre muncă, despre 
viață, părerile sale cu privire 
la activitatea organizației din 
care face parte. Faptul expri
mă totodată creșterea conti
nuă a interesului și preocupă
rilor uteciștilor pentru îmbu
nătățirea permanentă a acti
vității organizațiilor de bază.

Nivelul corespunzător la 
care s-au desfășurat multe din 
adunările care au avut loc în 
perioada la care ne referim nu 
poate fi despărțit de munca 
atentă, plină de răspundere, 
depusă pentru pregătirea lor. 
In cele mai multe organizații, 
dările de seamă au reușit să 
ridice probleme majore in 
fața uteciștilor, au fost străbă
tute de la un capăt la altul

de a participa la acti- 
pe măsura 

și cerințelor lor.
s-au ținut

de un ascuțit spirit critic și 
autocritic, au fixat obiecti
vele principale ale activității 
viitoare. Cele mai bune, cele 
mai interesante planuri de 
activități prezentate în adu
nări au fost tocmai acelea 
care au avut la bază consul
tarea largă a uteciștilor. Este 
firesc deci ca pe marginea 
unor asemenea documente și 
dezbaterile să fie cit se poate 
de fructuoase.

înaltul simț de răspundere 
cu care uteciștii privesc acti
vitatea de organizație își gă
sește o elocventă exprimare și 
în exigența matură cu care 
aleg noile organe U.T.C. In 
cele mai multe din adunările 
care au avut loc pînă acum, 
uteciștii au investit cu încre
derea lor tocmai pe aceia care 
s-au distins în muncă, care 
s-au dovedit buni prieteni și 
tovarăși, care au dragoste de 
a munci cu tineretul, oameni 
cu inițiativă, care știu și prin 
propriul lor exemplu să mo
bilizeze colectivul la activități 
cu adevărat tinerești. Ei au 
dat mandatul lor unor astfel 
de oameni tocmai pentru a 
asigura traducerea în viață a 
sarcinilor mari pe care Con
gresul al VUI-lea al U.T.C. le-a 
pus în fața tuturor organelor și 
organizațiilor U.T.C.

Analiza atentă a modului în 
care s-au desfășurat adunările 
de alegeri în unele organizații 
de bază U.T.C. scoate însă în 
evidență și o seamă de nea-

tineretului
(Continuare tn pag, a V-a)
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CETĂȚENII DESPRE NOUL SISTEM DE PENSII

POTCÎNTĂR!

CUM SE CUVINE

ÎNFĂPTUIRILE

Anticii spuneau că atunci 
cînd zeii vor să piardă pe ci
neva mai întîi îi răpesc min
țile. La înțelepciunea bărbați
lor de acum două milenii ne 
gîndeam în seara unei sîm- 
bete (mal precis 1 octombrie 
a. c.) cînd am vizitat cîteva 
case de cultură și cafe-ba- 
ruri bucureștene în compania 
aparatului de fotografiat. Ple- 
cînd de la antici, ne-am gîn- 
dit că cel mai bun motto al

RAIDUL NOSTRU DUPĂ 
„PASĂRI RARE *

raidului nostru ar fi parafra
zarea cunoscutei locuțiuni 
care în versiune modernă ar 
suna așa : „Cind zeii vor să 
piardă pe cineva mai întîi îi 
răpesc simțul ridicolului". 
Pentru că, în ultimă instanță, 
la ce poți reduce lipsa de bun 
simț a plet.oșilor, a colecțio
narilor de cel mai autentic și 
totodată banal jeg pe panta
lonii strîmți de doc nituiți

ATANASIE TOMA 
ION MARCOVICI

(Continuare In pag. a V-a)
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RtULET FLORIAN

CE SE ASCUNDE
IN SPATELE UNU! AFIȘ ?

Sîmbătă seara, în timp ce la 
„Casa tineretului14 din Iași 
sala de dans era aproape goa
lă (programul cultural-dis- 
tractiv organizat de întreprin
derea I Construcții-Iași a a- 
vut un ecou minim) Ia canti
nele studențești, ad-hoc im
provizate în săli de dans, nu 
se putea intra din cauza aglo
merației. Nedumerirea devine 
normală. De ce celei mai spa
țioase și mai dotate case de 
cultură a tineretului ii dau 
ocol cei cărora ea ar trebui si 
le stea cu ușile deschise ? De 
ce tinerii se plimbă cu sutele 
prin fața acestei case a tine
retului în timp ce înăuntru e 
o liniște desăvîrșită ?

—

La tradiționalul bal al „bo
bocilor*4 spațioasa sală de dans 
a găzduit doar cîteva perechi. 
La alte acțiuni participarea 
redusă a tineretului face inu
til programul Duminică. ÎS 
octombrie, cei 21 de pârtiei - 
pan ți la o seară de teatru 
dată de formația Casei tinere
tului au avut și o „surpriză". 
Unul din interpretă s-a îm
bolnăvit și spectacolul a fost 
amin at „la o dată care se va 
comunica ulterior-.

Nu-i de ajuns doar urarea 
de „bine ați venit-— care este 
afișată In holul casei tinere
tul ut

Aminteam mai sus de serile

de dans de țîmbătă organiza
te în cantinele «tudențestL

— De ce nu mergeți la casa 
tineretului ?

— Nu ne place atmosfera î
Si studenta Cernat Viorica 

continui :
— Vedeți, aici, la noi ia can

tină- ne simțim mai bine de
cit la Casa tineretului. Șuti 
cum i In tem primiți de cifre 
nam^nii de ordine de acolo ’ 
Culmea, ^furcile lor caadxne* 
acționează ciudat, de foarte 
multe ari dnt lisată să intre 
tineri în stare de ebrietate, 
scandalagii— Și în afară de 
magnetofonul care funcțio
nează bine nu se mal apelea
ză la nici o formă de antren—

In Editura Politică
a apărut

A

HOTÂRÎREA PLENAREI 
COMITETULUI CENTRAL 

.AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN 

ev privire la majorarea 
peasiilar, îmbuătățirea le
gislației pensiilor fi tartă- 
I sire a pensiei ■■plimentarc 
din eontribația salariaților

*
PROIECTUL DE LEGE 

privind acordarea pensiilor 
de asigurări sociale de stat 
fi a pensiei suplimentare.

1 leusî P*«-

STILPEANV MARCEL DAN PIPERA — FLORIN

— Nu e vorba numai de 
rile de dans. In generat 
ți uml e organizate nu trezesc 
interesul nostru. Spre exem
plu concursurile „Cine știe 
cîștigâ- sînt de fapt o simplă 
parodie. Cel care se ocupă cu 
aceste concursuri este un stu
dent din anul V — facultatea 
de limbi si literatură română. 
Dinsul a adus o ..inovație", 
prezintă pe larg înaintea con
cursului tema propriu-zîsă și 
apoi, să nu zic vorbă mare, 
răspunsurile sînt atît de exac
te incit totul pare aranjat

se- 
ac-

TVDOR STANESCU

Am trăit nenumărate 
bucurii și satisfacții în acești 
ani plini de lumină și de bo
găție. Le-am trăit din plin, cu 
întreaga-mi ființă, fericit că 
pot munci cu folos, fericit că 
aici, în uzină, alături de cei
lalți muncitori am posibilita
tea de a-mi aduce contribuția 
lă măreața operă pe care o 
ridică întreg poporul

Zilele trecute, cind am des
chis ziarul și am citit noul 
Proiect de lege a pensiilor, 
am înțeles că la șirul bucu
riilor anilor socialismului, 
partidul ne-a mai adăogat 
încă una, minunată, profund 
umană. Am cinci zeci și cinci 
de ani. Asta înseamnă că am 
apucat și răul și binele, că 
le-am simțit deopotrivă și că 
pot cin țări. așa cum se cuvine 
toate înfăptuirile. Gindurile 
mă poartă in urmă, la alți 
ani — ani grei, de neagră 
mizerie. In 924 eram ucenic 
în această uzină. Am lucrat 
pînă cind am fost luat militar. 
Cînd m-am întors din armată 
conducerea de atunci a 
uzinei mi-a oferit o „bucu
rie*4 : nu m-a mai primit la 
lucru i Un an și mai bine am 
șomat De asemenea ..bucurii- 
am avut parte in acei ani. Mă 
mai gîndeam eu pe atunci că 
voi avea, la bătrînețe, o pen
sie mare, îndestulătoare, cînd 
vedeam cum muncitorii ieșit! 
la pensie abia își duceau zi
lele sau mureau de foame. 
Acum, citind noul Proiect 
al legii pensiilor, am sim
țit o dată mai mult, gri
ja partidului și statului 
față de om, grija de a 
ne asigura nouă, celor în virstă. 
o bătrînețe liniștită și îmbel
șugată. După calculele mele 
voi avea o pensie în jur de 
1400 let Adică cu două sute 
mai mult decit prevedea ve-

Zi de lucru o- 
bișnuită la Uzina 
de mașini electrice 
București. Și aici, 
ca în întreaga țară, 
proiectul de lege 
privind acordarea 
pensiilor este in a- 
tenția tuturor. Bă- 
triniși tineri schim
bă impresii, comen
tează fiecare para
graf.

Deși li vizează „tn 
perspectivă" tinerii 
țin să-și exprime 
satisfacția în le
gătură cu noile mă
suri luate de partid 
pentru îmbunătă
țirea nivelului de 
trai oamenilor 
muncii. Este subli
niată oportunitatea 
măsurilor luate, e- 
fectul lor asupra 
bunăstării oameni
lor la sfÎTșitul acti
vității lor.

Asistăm la discu
ția ce 
într-un 
tineri.
„prevederea referi
toare la acordarea 
sporului de pensie 
acelor angajați care 
au continuitate in 
muncă tn aceeași 
unitate".

— Această măsu
ră stimulatoare — 
spune lăcătușul Va-

sile Găiseanu va 
recompensa pe a- 
cei salariați a că
ror dragoste pentru 
locul de muncă a 
rămas aceeași. Eu 
am venit în uzină 
în 1953 ca ucenic la 
școala profesionali 
și mi excepția ani
lor de armată nu 
am luerat decit aiet.

nală. A lucrat ca 
muncitor, apoi a fă
cut facultatea. Și 
după armată și la 
terminarea institu
tului a revenit aici, 
în mijlocul celor 
ce l-au învățat me
serie.

— Văd în această 
măsură luată de 
partid o posibilitate

Premiză importantă
pentru stabilitatea

cadrelor

se poartă 
grup de 
Subiectul:

îmi dau seama că 
acest lucru mi-a 
servit, ajutindu-ma 
să cunosc din ce tn 
ce mai bine ceea ce 
execut, să îndepli
nesc condițiile de 
calitate ale produ
selor pe care le fac. 
Și bineînțeles că 
tot aici voi lucra și 
în continuare.

Petre Marinescu 
este inginer. Ca și 
colegul său a făcut 
cunoștința cu uzina 
în școala profesio-

în plus de a asi
gura stabilitate sa- 
lariaților. Cunos- 
cînd bine procesul 
de producție, fie
care va produce 
mai mult, iar în 
ansamblu probleme
le
VOr 
mult mai bine. Este 
pentru noi o invi
tație la o mai bună 
pregătire, la o te-

întreprinderii 
fi rezolvate

(Continuare 
In pag. a V-a)

GARANȚIA VIEJII FERICITE
DE AZI Șl DE MIINE

(Continuare In pag. a V-a)

GHEORGHE PĂUNESCU 
tehnician Za uzina 

„Steaua roșie* — București(Continuare In pag. a Il-a)

Din noul pei»aj al orațuluf Dera

Am 26 de ani și se înțelege că e mult prea devreme să mă 
gmdesc de pe acum la pensie. Mă adresez însă ziarului, și 
prin aceasta vreau să-mi exprim bucuria în fața tuturor 
cititorJor, pentru că noua Hotărîre a partidului are o mare 
însemnătate și pentru tineret. Acolo se prevede că, după 
ieșirea la pensie, se asigură procente în plus la oamenii care 
au avut continuitate in muncă și mai ales la cei care au 
lucrat timp îndelungat in aceiași loc.

Aici. in Șantierul naval, noi tinerii am discutat mult în 
jurul acestui lucru, am fost martorii bucuriei pe care și-o 
manifestau muncitorii mai vîrstnici. Măsurile privitoare la 
pensionare stimulează așadar stabilirea cadrelor în aceeași 
unitate.

Iată, de pildă, ce gindesc nu numai eu, ci și ceilalți tineri 
cu care am discutat: sarcina noastră este de a construi nave 
la nivelul exigențelor mondiale. Stabiiindu-ne la un anumit 
loc de muncă, avînd. cu alte cuvinte, continuitate cit mai 
îndelungată pe acel loc, înțelege oricine că vom putea 
îndeplini mai bine îndatoririle ce ne revin în construcția de 
nave. De ce ? Simplu ca bună ziua : lucrînd în genere la 
aceleași operații, crește indemînarea noastră profesională, 
căpătăm o mai mare experiență. Lovindu-te mereu și mereu 
de aceleași probleme vei ști, negreșit, să le rezolvi miine, 
mai bine decit azi.

In ce ne privește, extragem astfel din documentele parti
dului maximum de învățăminte, o concluzie și un îndemn : 
să muncim din ce în ce mai bine, să ne însușim temeinic 
meseria Incit să ajungem cu adevărat specialiști în profesia 
ce ne-am ales-o. Mai mult, să îndrăgim locul de activitate și 
întreprinderea unde lucrăm.

Aș vrea să mă refer și la un alt aspect. Noi cu toții vedem 
în noua lege a pensiilor un document de mare valoare umană 
și patriotică, o dovadă a preocupării statornice a partidului 
nostru de a asigura întregului popor muncitor o viață din ce 
în ce mai bună, o bătrînețe lipsită de grijile materiale. Adop
tarea noii legislații a pensiilor este posibilă, acum, în 
primul rind, datorită rezultatelor bune, a realizărilor înre
gistrate de economia noastră națională. Și asta arată că toate 
documentele elaborate de partidul nostru au o temelie sănă
toasă, trainică. Este un plus de siguranță în viitor, o garanție 
a unei vieți fericite, pe care ne-o oferă partidul și astăzi, 
dar șl miine.

CONSTANTIN MIRON 
muncitor

Șantierul Naval-Gnlați
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Tl[U SE ADAPTEAZL LA MEDIE?
Dintre produsele similare 

aflate pe piață, frigiderul ro
mânesc „Fram" s-a impus in 
atenția cumpărătorilor datori
tă principalelor sale caracte
ristici : capacitatea de înuia- 
gazinare și preț de vinzare. 
Faptul este ilustrat prin nu
mărul mare de produse livra
te in ultimul an In momentul 
de față se află in termen de 
garanție la cumpărători peste 
290 UGU de bucăți.

Intre timp, lingă tipul cunos
cut și-a făcut apariția unul 
îmbunătățit „Jiul**. în ce mă
sură sînt satisfăcute preten
țiile cumpărătorilor în ceea ce 
privește performanțele in ex
ploatare ale acestuia ?

Am întreprins o anchetă In 
rîndul unui mare număr de 
posesori ai frigiderului „Fram“ 
din orașele București, Craio
va, Timișoara și Deva. Am în
registrat o avalanșă de recla- 
mații.

Printre cele mai frecvente 
defecte ale acestui produs se 
numără „adaptarea" la mediu 
a frigiderului în timpul verii, 
funcționarea necorespunzătoa
re a zăvorului, mirosul pă
trunzător emanat in interior, 
uzarea rapidă a siguranțelor. 
Uneori se produce chiar ieși*

rea din funcțiune. Motivul ? 
Infundarea țevilor agregatului.

Sesizările beneficiarilor a- 
supra calității frigiderelor 
le-am transmis uzinei furni
zoare — Sadu-Gorj.

Uzina Sadu-Gorj depinde 
de Direcția generală de me
canică fină și mașin’-uneJte 
din minister. De cum pătrunzi 
in incinta uzinei și mai aies, 
după ce asiști la cîteva faze 
ale procesului tehnologic iți 
dai seama că. aici. termenul 
de „mecanică fină“ este cei 
puțin deformat. La Uzina me
canică Sadu-Gorj. dezord;- 
nea-i ’.a ea acasă, de ia poar
tă pînă la magazia de produ
se finita- Malaria ie le tehno
logice stau aruncate da-o 
parte ți de alta a șoselei ce 
străbate uzina Legaturile de 
țevi sînt dear in parte pro
tejate cu oolie;Jer.ă saa nlr- 
tie parafinată. Pfad ta iaerpe- 
rea fabrica ft««, feava aceasta 
care â Costat aproape an mi
lion de lei. a rial aruncați prin 
curtea uzinei, în ploaie și ză
pada.

Mii de cuve stau ingira.te pe 
trotuare, pe iarbă, printre 
pomi, iar lingă podul de peste 
pîrîul Sadu — care leagă șo
seaua de secția confecții agre
gate erau ..depozitate" la 16 
septembrie circa două sute de 
agregate finite.

IȚIP

întreprinderea de vinuri pentru export Focșani. Tfndra 
misid Alexandra Bulucescu eiectulnd In laborator anal na 

varieldfi de vin

In fața sectorului de mon
taj — „cimitir- de bidoane, 
care au conținut email alb ; 
în spate, lingă calea ferată — 
„cimitir" de vata minerală.

Cauza tuturor acestor 
de lucruri este in primul 
superficialitatea eu care 
ducerea uzinei tratează 
blerr.ele calității. Dovada cea 
mai concludenta. următorul 
pasaj dintr-unul din buleti
nele de calitate trimis* la mi
nister . oâsrtaî'd hrrorea 
pe piaîd a frt^.dertlar cu 
occziea ad se iwrsdrrze ta 
COFidiTufe prevăzute in 
imensă ir. ce pnrerie
perfo^nanteie realizate r» 
^,roba (U Bu.etir.dl. în
locsrut de șefa! C.T C, mgine 
Dumitru Coma_ exze contra 
semnat de directovjl uz; 
ing’ner Dorm Sîairj

Pe traseul or.năiier-be- 
ciar-u&aft. am avut prwjui 
»* eaasiatAss cu
care cumpărăUirH p unita’d-e 
de .epsra: frjndere reclamă a- 
celeiif și acterte deficiente, 
a căror cîuză este, de fapt 
incor^eever.ta uzraei Sa4u 
tn aplicarea proprnsiqJ plan 
de măsuri și persex^r^sta cu 
care sînt rreițteu:» ta uxină 
anale vicii La^rante ale proce
sului tehnologic

Am adăugat ta aceasta, o 
serie de piren expnanalc 
cadru! unei consfă-xri eu 
participarea unor tineri din 
activul U.T.C. dir. uzzr.l Care 
este explicația acestei stăx; de 
fapt?

Să enumerăm în ordine cau
zele descifrate

APROVIZIONAREA — 
ritmică și uneori eu sari 
tiz Eteri a unor raatenaie.

— Tabla de 0J x n X 
2 570 mm din dir care
se croiefte capota sosc<:e de 
re«uta eu in^mere — se de
clara ing- Vasîie Pătrăsco x 
șeful pvoduepn — de mu'te 
ori după ce am epu za: toate 
rezervele.

— Fabrica de mase ptas: =s 
Bucaretei ai 

te fr-tei
terur

Toate fnrteeate 
lă—» iitemfri 
ÎVi cvoes* .a ** 
gea V. Di;sfe
junctu! sereneubii CTC

știri 
rind 
con- 
pro

neori în gol de producție, a- 
gregatele se adună și sint a- 
șezate prin curtea uzinei)

RITMUL LUCRĂRILOR DE 
INVESTIȚII — P« care între
prinderea de construcții spe
cia’. e. instalații ți montaj 
(IC-S.I.M ) — grupul de șan
tiere Craiova — la executa în 
uzină. De trei am. curtea uzi
nei. căile de acces sint pline 
de gropi. in secții se lucrează

— intr-o parte aa
Zj'

UkU te fabricata»
NTVKLUL NECORESPUN- 

KA3 ’ calificării
teterater»ktr

tal. •© u

test ta* 
ti seta*

te O-
teo te criă*

esteta î? 
te te teta 

- Altei*

unele domenii, nu prea a dat 
dovadă de consecvență în re
zolvarea situațiilor mai difi
cile.

Io sflrșit, iată și alte su
gestii pe care le propunem 
studiului celor în drept :

• Deschiderea în Capitală, 
unde uzina are peste 200 000 
de beneficiari, a unei repre
zentanțe tehnice, organizată 
ca și aceea a uzinei „Electro
motor '-Timișoara Aceasta ar 
permite cunoașterea mai amă
nunțita și mai realistă a de fee- 
țmniîor semnalate, specialiștii 
uzine: fiind mai competenți în 
indicarea măsurilor ce trebuie 
•oate in sectoarele de produc
te
• Organizarea neintîrziată a 

eursur.tor de calificare. Mini-
— Direcția generală 

țutetară (D.G-M.F.M.U.) și Di
recția de personal și învăță- 
mi nt — tă adopte încă din 
tcamoa aceasta un plan de 
îrVanzare. abseflut necesar 

pregătirea muncitori
i-o* s control» rilor de calitate, 
peatra creșterea spiritului de 
rtenturdere al acestora.

• Montarea urgenta, între 
sectorul „agregau și sectorul 
.âMjiaj*. a transportorului cu 
Im’,, ale cărui piese sint gata 
de mui: -®er .ru > fi montate 
dar stau stivă în fața blocu
lui îimJhistrativ.

a Lărgirea spațiului de de- 
pozriare prin folosirea acoperi- 
5‘jLr.iOr halelor — joase, plate, 
si 'r-r? rezistente — pentru 
depoa.tarea materialelor nein- 
fîAff-ab.le : cuve. tablă, tea vi, 
b’d-»ne. goale si containeri
ze-va produselor finite care, 
in Ttegazia finală pot fi depo- 
ZL'-ate etajat, asigurndu-»e ast
fel zn spatu de două sau de 
tm an mai mare

T.trunătațirea transpor- 
muncitorilor pe calea fe

rata. Betonata C F R. Craiova 
p DD-daeerte stației CF.R. Tg. 
Jtu ta :a măsuri nrintimate 
pentru respectarea orarului 

k moDczioretei Meri-Tg. 
Nested xnriusd !s mersul 

cartel cursa îatirxe useort p 
cte o ori pe a dtnați de nu
mai te km. — Tg. Jiu-Vale* 
Sadului — produdnd 
bațu !n desfășurarea 
din schimbul L

Cum scrisoarea nu 
nici un titlu, ne vom 
s-o intitulăm j

Urina mecanică de uttiaf chi
mic din Capitală. Se lucrează la 
construcția unor cuptoare pen
tru Combinatul de aluminiu de 

la Slatina

Ur

da
iii c»«plex
aliaestatie
«■feliei

șoseaua națio- 
București-Plo- 
la kilometrul 
început con-

Pe 
nalt 
iești, 
50, a 
atracția unui com
plex de alimentație 
publică. începînd 
din anul viitor, a- 
ceota va asigura ci
tă torilor menluri- 
pennune k difer, te 
preparata «pec:" 
recurni 
Sin: In 
amenajare șî 
unități pe traseele 
turistice ale regiu
nii.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

ELOGIU
MATERNITĂȚII

Am în față mai multe scri
sori care se referă la mate
rialul publicat în ziarul nos
tru sub titlul „Elogiu mater
nității".

Prima scrisoare ne-o trimite 
tovarășul GHEORGHE VALA- 
SUTEAN din orașul Ckaj.

poartă 
permite

• între noi

• ECOURI

„bărbații"

CLUJ |de la cores
pondentul nostru].

în sălile Casei raio
nale de cultură din 
Bistrița s-a deschis du
minică o expoziție In
titulată : Relațiile Bis
triței cu Moldova plnă 
la sfirsitul veacului al 
XVII-lea. Expoziția • 
organizată de filiala 
din Cluj a Arhivelor 
statului fi cuprinde do
cumente originale scri
se în limbile : română, 
latină, germană, ma-

ghiari, diverse stam
pe, sigilii, lucrări is
torica contemporana 
etc.

Toate axpanatsla 1- 
luitreaii rnlul orașului 
Bistrița in stabilirea și 
dezvoltarea relațiilor 
economice si politice 
ale Transilvaniei cu 
Moldova.

Unul dintre cele msl 
vechi documente •• 
referi la o hotirfre a 
voievodului Transil-

viilii, TI bor.
toare la vlallc ca 
Irebaian «Utili Ia 

■ odlaa de elita aefai- 
teril dia ambala Frta- 
cipata. Actal, scrii ia 
linha latiaâ. daleazl 
dia anal 1412. De 
mare literei stat do- 
cBSieatele referitoare 
la relațiile dlatre Ste
fan cei Mare. Petra 
lares. Mihai Vileazal. 
Alexandra Llpnineaaa 
cu Transilvania.

„Este prima scrisoare adre
sată unui ziar, deși de mult 
timp vroiam să-mi exprim 
gîndurlle și opiniile mele față 
de anumite întîmplări redate 
în acest ziar la rubrica „Să 
discutăm despre tinerețe, 
educație, răspunderi".

Am 28 de ani, sînt căsătorit 
din luna ianuarie 1962. Eu 
lucrez la Atelierele R.M.R. 
„16 Februarie" Cluj, iar soția 
este muncitoare la I.I.S. „Pro
letarul" Cluj. Avem, deocam
dată, un băiețaș de 2 ani și 
6 luni.

Personal nu-mi pot închipui 
familia fără copii. Intr-adevăr 
am renunțat la unele distracții 
dar sînt convins că dacă nu 
am avea copilul și așa ne-am 
fi lipsit de unele din ele, 
deoarece viața de familie îți 
oferă alte distracții și mulțu
miri sufletești. Pentru mine 
și soția mea este o mare plă
cere să ieșim la plimbare 
împreună cu copilul nostru. 
Nici nu bănuiți ce mari satis
facții am avut și am și acum, 
la toate noutățile învățate de 
copil începînd cu acel „două- 
două“ și pînă la actuala în
trebare „unde ai mers tată ?•. 
cînd mă duc să-1 iau de la 
creșă. Stăm apoi de vorbă 
ore întregi așa... ca între noi 
„bărbații".

In familia în care am cres
cut am fost patru frați și 
acum au rămas numai părin
ții acasă. Anul trecut, la in
sistențele mamei, am dus 
copilul la dînsa dar nu l-am 
lăsat decît o lună. Știți 
ce ? Cînd vedeam un copil 
părinții lui, fie 
parcul din fața 
la plimbare mă 
băiețaș ce face.

Consider că o 
au soții tineri care se lașa 
tentați de niște „distracții" în 
doi. încercați dv. și mergeți 
la un matineu cu filme pentru 
copii, stați lîngă unul să-1 
vedeți cum se bucură, cum 
rîde din toată inima la apari
ția desenelor animate pe 
ecran și sînt convins că o să 
vă schimbați ideile.

Dar nu numai bucuriile co
piilor, rîsul lor cristalin, pri
mele cuvinte pînă la obosi
toarele „de ce-uri“ (pentru 
părinți) etc. conving familiile 
tinere să aibă copii din primii 
ani de căsnicie".

Scrisoarea a doua, expe
diată de GHEORGHE DO- 
ROȘ din comuna Fundeni ra
ionul Oltenița, completează 
sugestiv acest tablou. Cele 
trei pagini «crise îngrijit poar
tă un titlu destul de in- 
tereaant :

la joacă 
blocului, 
gîndeam

de 
cu 
în 

fie
la

mare vină o

IOAN

pertur- 
iucruiul

.fice 
Ploiești 

cun de 
alte

!■■. AITV1
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CE SE ASCUNDE
/N SPATELE UNUI AFIȘ?

periența. aceleiași conduceri. 
Nu trebuie deci £ă mire pe ni
meni absența participant lor. 
Trebuie doar, și asta trebuie 
subliniat, să ne mire acest 
mod de gîndire și acțiune 
conduceriL

„NOI DĂM SALA, 
NU-I DE AJUN S f-

il
această ma

• Tradiția familiei
„Cînd am învățat cit fac 

unul și cu unul era prin anul 
1933, m-am pomenit într-o 
așezare rurală dobrogeană de 
pe malul Dunării, unde pă
rinții făcuseră „sat" chipurile 
provizoriu. Fără nici o brazdă 
de pămînt, pe vremea aceea, 
nu prea-ți convenea să faci 
„mulți pureci" intr-un loc.

Locuiam într-o casă cu 
numai două odăi. Aveam și o 
fărîmă de prispă.

Cu toți ai familiei eram 
nouă. Numai seara cînd ne 
adunam la masă ne puteam 
vedea bine la ochi. In restul 
zilei eram împărțiți care în
cotro. Din 13 copii cîți năs
cuse mama mai trăiam 7. Dese
ori îi auzeam regretul înecat 
de lacrimi : „Dacă-mi trăiau 
copiii, era altceva... !“

Tata a închis ochii în vre
mea aceea sub povara slugă- 

a trăit 
și s-a 
militari

tul fimelor ..Străzile au amin
tiri" și „Cartierul veseliei".

LA

„AȘ PREFERA 
SA NU RĂSPUND 

ACEASTA ÎNTREBARE'

se 
or- 
fil-

un

(Urmare din pag. 1)

Spun asta, referindu-mă și la 
faptul că nu sînt primiți con- 
curenți din sală.

Studentul Mugur Monachu, 
anul III — facultatea de cons
trucții, cinefil pasionat 
plînge de calitatea serilor 
ganizate pentru prietenii 
mului.

— Proiecțiile se fac cu
aparat foarte vechi. Nici ima
ginea și nici sonorul nu sînt 
clare. Știu că există două a- 
parate de proiecție noi care 
stau nefolosite. Cineclubul nu 
mai primește filme de la Ar
hiva națională și sîntem ne- 
voiți să vizionăm filme care 
au rulat pe piață cu cîteva 
săptămîni în urmă, 
prezentarea acestor 
lăsată in seama unor 
Nu știu de ce nu se 
la conferențiarul universitar 
Al. Husar, de la catedra de 
estetică a Universității, al că
rui curs înglobează și estetica 
filmului. De asemenea, deși am 
propus de numărate ori, pînă 
acum încă nu s-a organizat o 
întîlnire cu actorul Constantin 
Dinulescu, de la Teatrul Na
țional, care a fost protagonis-

In plus, 
filme e 
amatori, 
apelează

Aceste cuvinte au fost ros
tite, ce-i drept, cam spre sfir- 
șitul discuției. Tovarășul di
rector mi-a arătat planul de 
acțiuni pe luna octombrie, do
sarul cuprinzînd dările 
seamă asupra activității 
etc. Anticipînd o întrebare a- 
supra activității organizate in 
vară ne-a declarat :

— Știți, vara tinerii se duc 
în excursii, la ștrand, nu prea 
vin pe aici. Una e să joci șah 
în aer liber și alta e să stai 
într-o încăpere... Acum, toam
na, am reînceput o activitate, 
cu toate cercurile am organi
zat... vrem să organizăm...

Ce activități de 
fost organizate ?

Aici intervine 
„Aș prefera să nu 
această întrebare".

— Totuși ?
— Nu vin studenții, nu vin 

tinerii, noi facem populariza
rea prin afișe, am deschis și 
o expoziție de fotografii pe

de 
etc.

masă au

dramaticul 
răspund la

temi „Vacanța studențească-, 
organizăm simpozioane...

St tar se arată un plan te
matic. cuprinzînd sase cicluri 
de conferințe pe diferite teme 
O conferință are un titlu șo
cant „Morală și sexologie". Ni 
se răspunde :

— Un titlu atractiv, atrage 
tineretul (î?!)

Și iar planuri, scripte. Si
tuația pare roză Noroc că to
varășul director fși 
tește. din cînd tn cînd. 
greutăți „obiective- :

— Nu avem de unde 
ducem conferențiari, ne 
sesc fondurile necesare.

— Pînă azi cum ați proce
dat ?

— I-am adus prin Comisia 
de răspîndire a cunoștințelor 
cultural-științifice a ~ 
tului 
artă.

în 
meni 
personalități 
conducerea casei de 
nu are de unde să aducă „con
ferențiari"...

PLANURI. PLANURI, 
PLANURI...

reamin
ti de

si fi
ii p-

Comite-
regional de cultură si

Iași sint numeroși oa- 
de știință, de cultură, 

marcante dar 
cultură

Tovarășul director ne-a de-

«tăinuit o metodă sul generis 
de consultare a tineretului.

— Ne-am gindit, la început, 
să punem o cutiuță pentru su
gestii la intrarea în casa ti
neretului- Dar ne-am dat sea
ma. că nu cadrează cu presti
giul instituției.

— Și atunci ?
— Trimitem programul lu

nar de activitate comitetelor 
U.T.C. din facultăți și între
prinderi.

— Bine, dar aceasta-i o in
formare nu o consultare.

— Am avut și o consultare, 
chiar in această lună cu res
ponsabilii muncii cultural-e
ducative din 
rea noastră)

— In ce a 
consultare ?

— Le-am dat... copii dacti
lografiate după planul de ac
tivitate pe luna octombrie !

Trebuie spus că aceste con
sultări sînt escamotate, se i- 
maginează din birou „dorințe
le" tineretului sau, mai lesne, 
se împrumută titluri din pro
grama Universității populare. 
Formulate de către conduce
rea casei tineretului temele 
manifestărilor de masă se a- 
dresează, cum o dovedește ex-

invitați și ti- 
întreprinderii. 

să vină prea

unele (sublinie- 
comitete U.T.C. 
constat această

Tovarășul director Radu 
Dumitru găsește insă cu ușu
rință scuze :

— Nu «intern ajutați. Comi
tetul orășenesc U.T.C. și 
U.A.S.R. nu ne sprijină, nu 
mobilizează tinerii la acțiunile 
noastre.

— Spre exemplu ?
— In această seară avem un 

program cultural susținut de 
întreprinderea Construcții 1, 
la care au fost 
neri din afara 
Cred că n-or 
mulți.

Fatalismul acestor cuvinte 
denunță, dincolo de realitatea 
în sine a faptului, refuzul de 
conectare la cerințele tinere
tului. ca să nu mai amintim 
că nu s-a încercat niciodată 
ca prin acțiunile organizate, 
Casa tineretului din Iași să 
iasă înaintea dorințelor aces
tor tineri.

— De ce ?
— Pentru că nu se face o 

mobilizare de către comitetul 
orășenesc U.T.C.

— Credeți că-i datoria co
mitetului orășenesc U.T.C. sau 
a U.A.S.R.?

— Da.
— Noi dăm sala, dînșli să 

facă mobilizarea. E păcat, sînt 
programe foarte interesante.

— In această seară ce cu
prinde programul ?

— Nu știu ! V-am spus, noi 
oferim doar sala...

Incalificabilă,
nieră de lucru nu face decît 
să demonstreze care sînt su
porturile ce fac din programul 
lunar al casei de cultură doar 
un afiș. Cum este posibil ca 
un director să nu știe ce pro
gram găzduiește instituția pe 
care o conduce, să nu știe ce 
anume se oferă tineretului Ie
șean sub girul casei de cul
tură ?

Tov. Dumitrache. prim se
cretar al Comitetului orășe
nesc U.T.C. Iași „completează" 
ulterior :

— Deși în urma analizelor 
care s-au făcut asupra activi
tății casei tineretului s-a in
sistat pe munca de masă, nici 
acum optica actualei condu
ceri nu s-a schimbat.

Inerția și comoditatea con
ducerii se exemplifică prin 
felul rigid, funcționăresc de 
muncă. Activitatea pe care o 
depun metodiștii se rezumă la 
rolul de găzduire b diferitelor 
formații amatoare și profesio
niste din localitate ori din 
afară. In loc să depisteze ta
lente care activează în forma
țiile studențești sau din între
prinderi, ei așteaptă la sediu, 
jucînd șah sau table, să vină 
tinerii. Nu întîmplător din cei 
peste 20 000 de tineri din în
treprinderile orașului foarte 
multi apelează la Casa de cul
tură a 
ții — 
nu fie 
cu un 
scăzut

sindicatelor. Studen- 
este și normal sa 

atrași de o activitate 
slab conținut, de un 
nivel artistic. Cît des-

I
I
I
I

ritului, însă mama 
pînă încoace, tîrziu, 
bucurat cînd trei 
coborau în sat.

— îți vin feciorii,
Și ce se mai mîndrea biata 

mamă că a dat statului trei 
flăcăi. în mintea ei se deslu
șea un «cop precis de a con
tinua o tradiție a strămoșilor 
noștri î dragostea de a avea cit 
mai multi copii.

Părerea ei a rămas în 
picioare în familia noastră. 
Soră-mea Maria are 8 copii 
și la cei 45 de ani ai ei se în
trece cu fiicele la munca cîm- 
pului. I se pare că și ăștia sînt 
puțini : „Dacă aveam 10 ca 
Didina lui Catană... T

Fratele Ion s-a 
acum 7 ani cu o 
bolnăvicioasă. Cînd 
o durea cite ceva.

Ană !

căsătorit 
fată cam 
o căutai 

De altfel,

pre mobilizare cred că cel mai 
eficent mijloc îl constituie ac
tivitatea care o depune Casa 
tineretului și nu cea pe care 
și-o propune prin afișele pro
gram...

CE CAUȚI, DUMNEATA, 
AICI?

Sala de club : o sală de șe
dințe, cu cîteva zeci de scau
ne, o masă de șah, un pian 
dezacordat și un televizor.

— Singurul care mai adună 
tinerii. In rest e foarte multă 
liniște aici. Constantin Dincă 
mărturisește în continuare ui- 
tîndu-se la programul afișat : 
Credeți că ne interesează o 
seară de teatru pe discuri, 
cînd avem în oraș Teatrul Na
țional și Teatru de operă și 
balet ? Și, de fapt, știți cine 
audiază acest program? Doar 
membrii cercului de teatru.

— Doream să joc tenis de 
masă, intervine 
student Alexandru 
aflat că nu avem 
mesele de joc 
cîțiva pionieri, 
fac sport de

proaspătul
Ghițu. Am 
voie. La 

acces doar 
Se spune că 
performantă. 

După cîte știu există la Casa

au

medicii au sfătuit-o să aibă 
neapărat copii. Acum Didina 
e foarte sănătoasă. De la 
„lăsați-o fetelor, nu vedeți în 
ce hal e“, cum îi spuneau 
colegele de serviciu, s-a ajuns 
la un fel de invidie ; „Iar a 
apărut la panoul de onoare. 
Asta muncește cît șapte"

Geta, Costel și Niculită sînt 
primii ei copii. Celor... aștep
tați le-a găsit și numele și 
profesiile.

Dar... Sint momente cînd 
toată fericirea familiei noas
tre este umbrită de necazurile 
Nuței. De ani de zile dorește 
să legene un fiu. N-are pre
ferințe : băiețel sau fetiță, 
numai să fie. I se pune un 
nod în git la gîndul că nu 
poate încă ridica în sus un 
prunc și să-i spună cum îi 
spunea și ei maică-sa : 
mare, fetița mamei !“ 
cîteva păpuși distinse 
vestminte și nume. I se 
că le vede jucîndu-se 
casă, deranjînd bibelourile. 
Le ceartă în gînd ca să n-audă 
George, bărbâtă-su.

Nu-i vina ei că această 
bucurie întîrzie să-i iasă in 
cale. O așteaptă. Pînă atunci 
nepoții țin locul ființelor prea 
dragi.

E o poruncă a inimii, a 
sufletului. Instinctul de mamă 
nu poate fi ucis nici în 
situații".

Poate s-ar cuveni și o 
cluzie la aceste scrisori, 
nu cunosc alte exemple, 
sesc unul pe care îl știu foarte 
bine : Și părinții mei au cres
cut 10 copii (toți trăiesc), iar 
mie îmi pare rău, că pînă 
acum, nu am decît unul.

GH. NEAGU

„Tita 
Are 
prin 
pare 
prin

atari

con- 
Cum 
folo-

pionierilor $i cercuri sportive 
pentru școlari. Aici la Casa 
tineretului noi nu putem juca 
tenis de masă.

E duminică și tn Casa de 
cultură e o liniște de catedra
lă părăsită. Expoziția „Vacan
tă studențească" : două pa
nouri intr-un colț. Fotografii
le sînt banale, expun doi fo
tografi amatori, amintiri din- 
tr-o excursie în circuit. Ex- 
ceptînd o fotografie, celelalte, 
au un interes strict personal. 
Ce rost au aici 7

11 aștept pe tovarășul direc
tor Radu Dumitru. Ieri se 
plîngea de suprasolicitare.

— Nu avem o zi liberă pe 
săptămînă. Am un program 
foarte încărcat. E nevoie de 
un director adjunct...

Acum sînt somat de portar.
— Ce cauți aici ?
— Poftim !
— Dumneata ce cauți aici 7
— 11 aștept pe tovarășul 

director.
_— Nu vine duminica, poate 

să vină un metodist pe aici 
Trebuie să treacă cineva pe 
aici.

Și am trecut.
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Pentru a oferi tinerilor 
posibilitatea de adinei re a 
cunoștințelor acumulate, 
de afirmare a aptitudinilor 
și înclinațiilor, în tot mai 
multe licee, organizațiile 
U.T.C. sprijină conducerile 
școlilor în organizarea 
cercurilor științifice, cercu
rilor tehnice, cenaclurilor 
literare — activități în 
cadrul cărora sînt antre
nați tot mai mulți elevi.

Numeroane acțiuni inte
resante, rod al inițiativei, 
entuziasmului, pasiunii ca
drelor didactice, organiza
țiilor U.T.C. și elevilor au 
intrat în frumoasele tradi
ții ale vieții școlare.M

„Extern

poral“

la 40 de ani
Se împlinesc, în 

curind, 40 de ani de 
clnd cițiva protesori 
ai liceului au tual 
hotărirea — temera
ră in 
— de 
fele 
din 
corpului didactic si 
ale elevilor, intr-un 
cenaclu a cărui prin
cipală menire să 
fie promovarea ce
lor talentați. cena
clul a scos și o re
vistă intitulată su
gestiv „Extempora
lul".

Arhiva școlii nu 
păstrează toate nu
merele revistei, incă 
n-a fost cercetată 
îndeajuns istoria ce
naclului și virstei 
lui, dar dintr-un a- 
nuar vechi de mai 
bine de 30 de ani, a- 
flăm că „Extempora
lul" s-a impus în- 
tr-atit îneît în aiara 
colaborării unor e- 
minenți profesori ca
re au predat la ca
tedrele liceului, re
vista a adunat sem
năturile ilustre ale 
unor cărturari ca: 
lor ga, Lovi nescu, 
Camil Petrescu, Me
hedinți, Pompiliu 
Constantinescu, lo- 
nescu Bujor și alții

acea vreme 
a aduna „îor- 
scriitoricești0 
școală, ale

PAGINA ELEVULUI

Liceului „Mihail Bmi- 
nescu* din Sapltald 
în ședința de lucru

ÎN LICEU

«arați.

ItiMrarii
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CU CE INIȚIATIVE CONSOLIDĂM

TRADIȚIILE
ȘCOLARE

oerei de Stal, s-d I terfcefare va •* !-. ■ sf âm-rvr
bixurar de un aec- cjlA—iwaf ‘ mH-ripSe? wrrrvmo «
sebd succes. ia •- «uau* ae rjo- ee.oc wcseagA r-

urmdfar. ma- as reesrtf «S.’vxase cmc
brii cenaclului tr: Deoac.e de «'■** arw&?afd de e-
dramatizai «lucea- . o acîn nete Je»i cu pazaest șt
i.ăiul“ și au pregdtit ' cenackii literar e riaj^nre. Dar cene- 
un montaj literar, astfel, nucleul vieții clsftu

' Muzica, pe versurile cuJiuraie din liceu: ioarle axilt Îndrumă- 
lui Eminescu, a tost . el cuprinde un nu- torului lor, proteso- _ _     — - -T l _ I. . î .. —...C . .A «« .t - V. , t T, nr I* V

Această xtcinătaie 
fiind un puie rnx
stimiienî spre atno- 
depășire, spre per
fecțiune, imprima și 
elevilor o exigență 
ridicată, un autocon
trol riguros de alea
să ținută. Revista 

! n-a avut totuși o . ...... .............
I viață prea lungă compusă de Ixeiu lo- , măr mare de elevi : ml Tudor Opriș, cu 
I s-a stins, treptat, din 1 . ........   1 ‘ 4 .....*---------- K,i *"•*
I lipsă de fonduri și,
! încetul cu încetul, o serbarea din tebrua- sută 
i dispărut viața litera- rie, închinată zilei din 1 
I rd din liceu, ca să de naștere a poetu- 
I reînvie din nou abia 
de ci fixa ani. Liceul 
poarta un nume ca
re obligă, numele 
marelui poet tmi- 
nescu. Renașterea 
frumoaselor tradiții 
literare ale 
început cu pregăti
rea unei serbări șco
lare închinate ani
versării Luceaidrului din acest an. mem- 
poeziei românești. 
N-a fost t, „
oarecare elevii, în- poezii omagiale, pre- lor școlare adresale 
drumeți de tovardsii cum și o antologie 1 tuturor

: profesori au puș >n cupriminri nuci Uu- Concursurile 
scenă piesa 
nescu** de
Stefănescu.

nescu — protesor ai i ..4 la sută membri ajutorul ainua 
liceului. De atunci, > Derrrmnenli si • ia selecționate 

—corespondenți mai irumoase 
zilei din totalul elevilor*, [ii, st rinse in două 

cum coasemneazd — pină acum — Ca
lin din hoki! gete lirice. Se pregd-
școhi. Cenaclul este te^c serile de ^oe- 
prezenf Ja tmue mc- i.^ orvAali'. coo- 
nuesZdrile irufgaie de cursunJe, apenue 
oraamxafia ljC : re- mei k să..
raembrri sdi contrr-1 br?, cerxzc er
buie ki pregătirea suslinu: z'screme
programelor cultura- kt telex nume. i
le a*e reuruunrRw. trmus coănoorafori
a multor simponoc- permanent ia emi
ne, seri literare si siunile rgdtorccjce

_________ _ intilniri cu scriito- destinate e.esi^. 
cenaclului pre- rii, sini prezerui J® Nu inlimpMloc.ch^

o serbare l & lese o culegere de programele seroăti- după ce ansohd
sccMiJa. cei care s-au 
nunul membri ai ce-

Liceul 
^Mihrul Enunescu“

Cenoe/uJ literar

Foto.' O. PLESAN

„ACADEMIA

a-

Stația
meteorologică

„Emi- de contri- 
Mirceu bulia elevilor la cer- 
pe o- celarea poeziei emi

școlii o

!

lui Mihail Enunexu^ 
. a intrat in tradiție 
strîngind tortele ar
tistice ale întregului 
colecln, siimuiind 
numeroase initialrx e 
menite sd comere a- 

I cestei frumoase în
deletniciri școlărești 
autoritate și presti
giu. Pentru serbarea

elevilor.___________
cei Dachiku din 

mai bua pastei, li- ‘ ___
ricd oe teme școia- contmuâ sd-și inspi
re. cel mai bun re- lâ aici, creelu^, 

pentru a fi ascuia- 
me din viata anoles- te. Presiigxii artsi^i 

au marcat actixiiati este renii-

lunci incă In mânu- nesciene. De aseroe- portal ^ctu’e pe te- pentru o li aacula- 
scris (abia la cîteva 
luni ea a fost pre
zentată pe scena 
Teatrului Național). 
Spectacolul, țucat 
de elevi pe scena ți

nea. membrii cena
clului piegătesc un cenților, 
montaj țesut pe xer- noi debuturi, au a-, talul exioen-ei, con
sun le „Ce-ți doresc dus în cenaclu nlti secvenței, cu caxe a 
eu ție. seu mod Ro- elevi îalentați, eu | fost desfoșurafă de 
mânie" a cărui in- contribuit la perne-1 către elex-i.

Adrian Bejan si-a luat bacalau
reatul cu media 10. Este acum stu
dent al Institutului politehnic din 
Galați — secția frigotehnie. Citeva 
«■arări păstrate in expoziție rea- 
mmleac pasiunea pentru studiu, 
pentru cercetare a acestuia. In
tr-un carnet am descoperit consem
nată discuția pariată cu Adrian 
Be*an In anul 3965. Mărturisea a- 
tnncî că activitatea în cercul de 
matematică i-a oferit prilejul de 
a-și verifica temeinicia cunoștințe
lor ; a căpătat Încredere in posibi
litățile Ivi. îndrăzneală in rezolva
rea celor mai dificile probleme i 
■■iernatica a devenit pentru el o 
pasiune. Vizi tind expoziția mi-am 
imaginat aceeași convorbiră cu 500 
de elevi : munărul celor care acti
vează în cercări. Expoziția păstrea
ză mărfar î aproape despre fiecare : 
panouri ca premianții concursuri
lor de ■uteaatăcă, fizici, chimie, 
Literatură română : exemplare din 
. Revista matematică* — in care 
numele multor elevi apar la rubri
ca rezol vi tori de probleme*. Toa
te acestea siut rodul pasiunilor în
treținute asemenea unui ..foc con
tinuu* prin antrenarea elevilor in
tr-o activitate creatoare in care 
tint pase ’a încercare, alături de 
efor'.. iuteJjgenta. imaginația. ta
lentul.

—A început un nou an de ac
tivitate In cercuri. Cele nai bune 
lucrări vor fi publicate In revistele 
cercuri!--- pe materii — fiecare 
cute editează trimestrial o aseme
nea revistă — vor fi selecționate 
pentru a fi prezentate Iu cadrul 
•esiuudi dm ace«4 *n școlar închi
nată centenaxuboi liceului (In 1967 
se împlinesc 10> de ani de activi
tate a Ucentni ..Vacile Alecsandri" 
dm Gal at Sesmnea se va desfă
șura sub imnul unei înalte exi
gente. Tematica va h or înotată în
de setei către referate care să evo
ce fapte sa momente legate d« cen-

TIMP BUN PENTR U EXCURSII
Un vizitator neavizat, po

posind la Liceul nr. 3 din Bra
șov, rămîne nedumerit in fața 
tablei de la intrarea în scoală, 
I se pare, la început, că este 
invitai să la parte Ia un joc, 
Curind, vin edificările. Lectura 
datelor îti dezvăluie un autentic 
pbuletin meteorologic" — în e- 
ditie școlară brașoveană. „Sta
ția meteorologică* a liceului 
comunică prompt, cu o frecven
tă cotidiană valoarea presiunii 
atmosferice, variațiile de tem
peratură, direcția și intensita
tea vîntului. Observațiile pe 
care le tace grupul de „meteo
rologi* — elevi din clasele a 
IX-a — trezesc de fiecare dată 
interesul tuturora. Mai ales că
tre sfîrșitul săptăminii, ei nu

mal prididesc să dea lămuriri, 
asaltați aîn toate părțile de în
trebarea : „cum va fi vremea V 
Si iată-ne pe firul acestei Între
bări, în fata unei tradiții a căror 
autori sînt înșiși elevii licenlm. 

„Stația meteorologică" este, 
în fapt, o secție a cercuhn de 
turism din școală. Pentru orga
nizarea temeinică, minuțioasă a 
tradiționalelor drumeții in zona 
turistică a Brașovului și prin 
alte locuri, elevii nu se pot lipsi 
de informații meteorologice.

Membru secțiilor „cartografie" 
și „foto" ale cercului turistic 
au selecționat date și im
presii adunate pe traseele par
curse în munții din jurul Brașo
vului — la Poiana. Bunlor și 
Piatra Mare, pe V’alea Timișului,

spre Rfșaov Prede*i sau Cod ea 
si la celelalte teffessj ale Uru. 
și au alcătui: hărți sugestive, 
pe care, alături de schița detai
lată a itinerarului parcurs, ca 
obiectivele geografice si twris- 
lice taiilnite. au fost presăra ie 
cu grijă și gnsi selectiv î*« 
gini fotografice. Asa s-a ajuh< 
in dțrva ani. la transformarea 
scolii intr-un adevărat niaet 
iuristic. Pe culoare, in flecar» 
clasă, zeci oe panouri. fotewoc 
lațe, hărți șl schite de traseu 
sute de fotografii șî planșe, sin! 
toi atitea evocări ale onor a- 
aevărate expediții org^n^a*# 
pentru cunoașterea frumasetilor 
și bogățiilor tăriL a istoriei po
porul uL

Citim apoi jurnalele de drum.

-Fregd^ cu gfleatte fiecare 
viryt și drumeție. Inoadrin

i-o im r-ctn p*an anual — ne 
miun tovarășul profesor SAN 
DU COSI tu secretarul comite
tului U.T.C. din liceu. Sfat an- 
trenali la această activitate tofi 
e.’ev Ă fiecare primele o .jni- 
s.Tine". Pe Hngă cei specializați 
— meteorologii, cariograhL fo-

r*99rfer;i — eeflegi 
□ertxrpan*/ primesc sarcuu ca 

satr pefîfru organizarea ac- 
r ddfcf cr ailturaje. distractive. 

wo.fA’e — tuci programe ar- 
Xstice. cotKumiri -cine știe 
ristigd' întreceri s* focuri pe 
drtrni si fa cnbaruL In acest an 
organuam. ca si ptnd ex- 

si drumeții a stirs^ul iie- 
cArei sdn/duri ni Pentru cei dm 
clasele a vm-a si a EX~a ale
gem trasee mai scurte, de obi
cei spre cabane e de flngd Bra
șov. Cu eies ii din clasele a X-a 
.indrâznim* mai mill, vtxlnd 
Branul. Predea fu1. S.naia. Rlș- 
ncrvu-i. Cei dinir-a Xl-a. pe lingd 
astfel de excursii vnifeazd o 
serie de intreptinderr hn wa- 
litaie și regiune — Fabrica de

zahăr Bod. Fabrica de Mrtie — 
Zarnești. Fabrica de scuje — 
Rteacv. Coforoa — Codies etc. 
Tot pe baza mei pianiiiakri fd- 
oad Ja țnceputu/ axeiiui școlar, 
otaaradn și excursiile mort 
prin fard. in vacanță*.

De fapt acestea îi atrag cel 
mai mult pe elevi. stimuilndu-le 
nreocupările încă din prima lu
nă de școală. Se anunță data 
și traseul, este afișată harta a- 
Lestuia. fiecare clasă începe să 
demnă pe un carnet CE.C bani 
paitru alcătuirea fondului ne
cesar cheltuielilor. Totodată, 
este recomandai materialul bi
bliografic — cărtL reviste, albu
me — din care se pot afla amă 
o un te despre obiectivele geo
grafice. turistice și economice 
pe care elevii le vor IntTlni- 
De asemenea, se ia legătura cu 
ounisterele de resort pentru ob
ținerea aprobării de vizitare a 
celor mai :mpor1ante intreprin 
den de pe Ir ase a. Ineoit in or
ganizarea acestor excursii es'.e

faptul că. începînd cu acest an, 
traseele sini alese și eșalona
te pe parcursul a patru ani. Au 
fost stabilite astfel excursii de 
8—12 zile cu autocarul pe ur
mătoarele patru trasee perma
nente: 1. PENTRU CLASA A 
LX-a: Brașov — Sibiu — Deva
— Hunedoara — Petroșani — 
Petrila — Turnu Severin — 
Cazane — Craiova — Pitești — 
Curtea de Argeș — Brașovj 
2. PENTRU CLASA A X-a i 
Brasov — Sighișoara — Tg. Mu
reș — Cluj — Oradea — Clm- 
peni — Brad — Abrud — De
va — .Alba Iulia — Sibiu — 
Brașov i X PENTRU CLASA A 
Xl-a : Tg. Secuiesc — Orașul 
Gbeorghe Gheorghiu-Dej — Tg. 
Ocna — Bacău —■ Piatra Neamț
— Gheorghieni — Tușnad — Sf. 
Gheorghe — Brașov f 4. PEN
TRU CLASA A XII-a : Delta 
Dunării și litoralul Mării Negre 
In acest fel, atunci cînd termi
nă liceul, elevii au parcurs, după 
o adevărată ..programă analiti
că" a excursiilor, înfreaga tară.

tă f3 septembrie, la Li
ceul „Unirea0 din Brașov 
membrii unicului cerc de 
mașini — calcul din fard 
și-au reluat activitatea.

In a! patrulea an de exis
tenta, originalul cerc școlar 
brașovean pdșește cu o bo
gată experiență organiza
torică și succese de care 
membrii săi, iăsînd la o par
te orice umbră de ialsâ-mo- 
destie, pot ii minări. înce
puturile activității pretind 
o scurtă întoarcere în 
timp... pînă în toamna anu
lui 1963. Cîțiva elevi cu
rioși, atrași de misterul fa
buloaselor realizări contem
porane ale electronicii și 
ciberneticii, dornici sd înțe
leagă secretele „gindirii" 
calculatoarelor electronice 
solicita atunci lămuriri pro
fesorului de fizică. Cu ex
plicații sumare, asemenea 
curiozități nu puteau ii sa
tisfăcute. Iată de ce, consta- 
tind, pe de altă parte, că 
cibernetica îi interesează 
pe mulți elevi ai școlii, 
profesorul de fizică Ladis- 
lau Muranszki a căutat să 
clarifice nedumeririle aces
tora inlr-un cadru organizat. 
De ia scurte expuneri $i 
recomandări bibliografice, 
s-a ajuns, curind, la ideea 
înființării unui cerc școlar 
de mașini de calcul. S-a for
mat astfel, treptat, o adevă
rată „școală" de inițiere în 
tainele ciberneticii. Frec
ventate cu entuziasm de tot 
mai mulți elevi, cursurile a- 
ceslea stnt eșalonate meto
dic, de-a lungul a patru ani 
și îmbină armonios transmi-, 
ferea cunoștințelor teoretice 
cu activitatea practică, de 
construire a unor aparate de 
calcul simple. In primul an 
— respectiv clasa a TX-a se 
studiază principiile de func
ționare ale unor mașini ana- 
loage care efectuează cele 
patru operații de bază ale 
aritmeticii sau pot rezolva 
sisteme de ecuații de gradul 
I. Ulterior sînt însușite 
cunoștințe despre circuitele 
„Si“, „SAU*. „ORI* teoria 
algebrică a contactelor și re
leelor, elementele de memo
rie cu relee electromagne
tice. Astfel, succesiv, de la 
un an la altul, studiul ba
zelor teoretice ale funcția- 
nării mașinilor de calcul se 
adincește prin familiariza
rea elevilor cu caracteristi
cile sistemului binar și cu o 
serie de elemente de logică 
matematică, prin analiza 
principiilor și schemelor 
funcționării unor mașini de 
calcul. Toate aceste cunoș
tințe sînt precizate, consoli
date în timpul lucrului efec
tiv la aparatele deja con
struite de membrii mal vechi 
ai cercului: un aparat elec
tric de calcul pentru cele 
patru operații de bază, ri
dicare la putere, extragere 
de rădăcină și rezolvarea u- 
nor ecuații de gradul II; 
un altul, cu relee electro
magnetice, care. funcțio- 
ntnd in sistemul liniar, poa
te efectua adunări șl scă
deri. elemente de memori
zare cu unul, două sau pa
tru relee electromagnetice 
etc.

Prima noutate a noului 
„an de învățăm!nt* in cer
cul de mașini de calcul: în
ființarea unei clase de ,.în- 
cenătorf" — 30 de elevi din 
cîasa a IX-a. In acest iei 
numărul „cursanților" înma
triculați plnă acum 1n ca
talogul cercului va ajunge 
la aproape 100. Alte noulăli 
țin de preocuparea „avansa- 
ților' de a termina un in
teresant ..aparat-examinalor" 
cibernetic care poale con
trola exactitatea răspunsu
rilor date de elevi la zece 
întrebări, perfecționarea a- 
paratelor construite pînă a- 
cum în cerc și înființarea u- 
nei grupe speciale care să 
studieze probleme de auto
matizări. La acestea trebuie 
adăugate șl Intențiile de a 
realiza cîteva aparate sim
ple cu afutorul cdrora sd 
Doatd fi studiate „teoria 
locurilor' șl probleme de 
probabilitate. Intructt simpo
zioanele și demonstrațiile 
făcute anul trecut de cei mai 
huni membri ai cercului 
nentru elevi șl profesori din 
regiune au stlrnit un deo
sebit interes, cercul de ma
șini de calcul va organiza 
sl în acest an asemenea ma
nifestări cu scopul stimulă
rii apariției unor cercuri 
similare si în alte licee din 
regiunea Brașov.

Pațlnă realizată de
MARIETA VIDRASCC

TON TRONAC
ADRIAN VASILESCU



„Și cînd mă gîndesc bine, 
cind judec cu mintea de-a- 
cum, cînd caut să adun li
nele fapte pe care atunci, 
copil, le treceam cu vede
rea — își reamintea MI
HAIL SADOVEANU de 
primul său învățător — 
găsesc cu mirare ca Dom
nul era un om foarte necă
jit, hărțuit de administra
ție, că cu greu își ducea 
gospodăria lui, că venea de 
multe ori amărit, ca să ne 
dea cu dragoste învățătura 
de toate zilele.
nu, n-avea 
să ne spuie 
toare.

Ca dinsul 
fost mulți.
prietene, cînd te gindești 
bine, au fost niște apostoli, 
care au îndurat 
batjocura, care
printr-un vifor de nemul
țumire și vorbe rele, fi 
care totuși au izbutit sd-ji 
tndeplineascd menirea...-

Dar atunci 
altă grijă decit 
istorii mișcă-

poate au mai 
Și toți, draco

s ti rd ci a ți 
au trecut

Pasiunea

INTELECTUALII SATULUI

RĂSPUNDERILOR

CONFLUENȚA

Profundele transformări sociale prin e*re a trecut în ul
timii ani salul românesc aa ea oferit intelect nai alai răspun
deri înzecite, eare-i oferi tot atâtea satisfacții- Revoluția eal- 
tnrai* mc i aliata din patria noastră a favorizat pregătirea fi 
pentru sate a uai nare a umăr de cadre de «per ia 1 iști 1b di
ferite domenii. Azi. in fiecare sat. in fiecare comuă mun
cesc. trăiesc numeroși intelectuali Nn puține sini satele In 
care int fineții ÎS—-i de învățători profesori, apei întineri, 
mediei, farmacii ti. Pe linei ednearea. instruirea viitorilor 
ccnitrnriari ai țârii. Intelectualii sainlni an sarcina de mare 
râs pânde re in prodaelia aerienii, in ocrotirea aăaăiății. De
oarece majori lalea eoriraitoare a armar odre o formează 
tinerii, organizațiilor U.T.C. le revin râapuoderi și sarcini 
deosebii de importante. ESTE PREZENT TÎN.kRUL INTE
LECTUAL AL SATULUI IN VIATA SI ACTIVITATEA 
ORGANIZAȚIEI U.T.C, • DAR ORGANIZAȚIA U.TX. ÎN 
VIAȚA SI ACTIVITATEA SA?

DEOCAMDATĂ
SE IAU
ANGAJAMENTE

este
întotdeauna
generoasă

puter- 
consti- 
sa aici, 
centra 
coone-

cam
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Ion Opriș este tînărul Ingi
ner al cooperativei agricola 
din Topraisar. regiunea Do- 
brogea. Tn toamnă va sărbă
tori șapte ani de muncă la To
praisar. Nu este dobrogean. 
Dună examenul de stat a fost 
repartizat aici. E unul din acei 
specialiști a căror viață se 
confundă întrutotul cu mese
ria lor, cu viața satului In care 
trăiește.

Un sector zootehnic 
nic cu mari producții, 
tuia atunci. Ia venirea 
un Dlan de viitor atit 
el cit nentru țăranii
ratori. După o săntămînă de la 
instalare. Oons s-a dus la 
președinte Dentru o discuție 
,Jiotâritoare“.

— Eu vreau să fac zooteh
nie. Dentru asta am venit aici, 
li s-a adresat el nutin 
necăjit de cele observate 
fermă.

— Asta vrem si noi — 
întors vorba președintele,
vem planuri mari de viitor, 
oamenii sînt hotăriți să 
eforturi serioase pentru 
voltarea zootehniei.

— Ca să fac ceva. îmi 
buie îngrijitori ca lumea.

— O să-i pregătim. Si dum
neata cred că o să ne aiuti.

Dar nrimul car® a fost aju
tat a fost tot tînărul inginer. 
După vreo două zile, Savu l-a 
căutat si l-a luat cu el în sat

— Să discutăm cu tinerii — 
l-a invitat secretarul 
— să alegem dintre el 
mai priceputl.

Așa s-au pus bazele 
nizației U.T.C. din zootehnie. 
La prima adunare generală, O- 
Driș. făcînd o expunere amplă 
asupra perspectivei dezvoltă
rii sectorului zootehnic, a dto- 
pus organizației să-si înscrie 
ca prim obiectiv al activității 
sale, pe o lungă uerioadă de 
vreme, pregătirea nrofesiona- 
lă a crescătorilor de animale. 
Tănnse Simion și încă alti 
patru tineri au cerut 
ginerului. într-o adunare 
nerală U.T.C.. să formeze 
grupă de recordisti ..pentru a

U.T.C. 
t>e cei

orga-

in-
ge-

demonstra tuturor că noi am 
învățat meserie, că după me
tode științifice se Dot obține 
producții mari de lapte".

întrecerea recordiștilor a a- 
vut un mare răsunet. La ifîrșit 
de an, șapte dintre ei realiza
seră producții oe peste 5 000 
litri lapte pe cap de vacă fura
jată. Și, odată cu ei, inginerul 
Ion Opriș trecuse marele exa
men al producției.

Si la Comana si la FTntî- 
nele. tot în Dobrogea. am în- 
tilnit 3 tot atit de fericită îm
binare a activității omului de 
specialitate, a intelectualul‘.ti. 
cu cea de organizație Oinia 
CaeiHreaaH si Edană Paa- 
letl*. mg.---; acestor cocue- 
ralive azricoîe. sin: 
cercetători si experime 
tort Es;e bine cunoscut fi 
că producțiile mari la t-^ctar 
realizate în ultimii ani la Co
mana si Fjntînele sînt si o 
urmare a cercetărilor între
prinse de ei Cu ajutorul di
rect al organizațiilor U.T.C- 
inginerii au strins in jurul lor 
un colectiv numeral de tineri, 
împreună cu care lucrează in 
cîmpurile experimentale, e- 
fectuează studii In laboratoa
rele agricole ale unităților 
resDective. „Tinerii — ne soo- 
nea inginerul Cuci urea nu — 
sînt ajutoarele mele îndjnen- 
sabile. Stimuiați, tineri’ de La 
noi sînt foarte avizi de nod 
cunoștințe, muncesc cu pasiu
ne pentru a pătrunde cit ma: 
mult în tainele științei aacrâ- 
rii
asta

pămîntuluL Bineînțeles 
implica în prim.' 

rind răspunderea de a le 
ocupa cu grija de prega>- 
rea lor De fapt, cem» 
tind. experimentfnd d: fer. te
metode si căi de creștere • 
dreducției, mă desăvîrsesc ca 
sDecialist. ii ajut In aceiași 
timn ne tineri că îndrlgeasri 
această meserie, s-o cunoască 
cit mai bine Acesta «te. 
cred eu, ajutorul ce? mal izs- 
Dortant De care nî-1 dă cm- 
nizatia U.T.C. si ne care aot 
tinerii intelectuali H dăm or
ganizației".

•o £ o oboi e
R ■ ro-s
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Cum II folosiți pe tinerii In
telectuali in activitatea de ri
dicare a nivelului de cunoș
tințe generale a tinerilor de 
Ia sate ? Ce activități speci
fice ați organizat pentru ti
nerii intelectuali ai satelor ? 
Am adresat aceste două în
trebări activiștilor mai mul
tor comitete raionale U.T.C. 
Iată cîteva răspunsuri :

„Intelectualii în raionul 
nostru sînt foarte prețuiti — 
ne declară tovarășul Gheor
ghe Frățilă, prim secretar 
al Comitetului raional Buzău 
al U.T.C. Cadrele didactice — 
profesori și învățători — sînt 
cele care își aduc cea mai mare 
contribuție la ridicarea nive
lului de cunoștințe generale 
ale tinerilor. Zeci de tineri in
telectuali conduc formații ar
tistice. La căminele culturale 
intelectualii tin cu regularita
te conferințe pe cele mal di
verse probleme. Intelectua
lii sînt ajutoarele noas
tre de nădelde. O dovadă a 
prețuirii de care se bucură 
inteiectuălii ta satele noastre 
«te si flirtul ei ne 23 dintre 
ei tinerii l-au ales în fruntea 
comitetelor comunale ale 
U.T.C. Noi însă nu ne-am fă
cut pe deolin datoria față de 
el Cu toate că a trecut destul 
timp 
unde 
tatea
nu am întreprins încă nici o 
acțiune concretă Dentru tinerii 
la care ne referim. Acum pre
gătim însă o întîlnîre a tu
turor tinerilor intelectuali din 
raion. Pentru început ne pro
punem să generalizăm buna 
activitate a unora si să ne

consultfim cu el asupra pro
gramului viitoarelor întîlniri 
care vrem să devină o tradi
ție".

„Pînă acum — ne răspun
de tovarășul Gheorghe Ghe- 
rase, primul secretar al Co
mitetului raional Negru Vo
dă al U.T.C. — nici noi nu 
am întreprins nimic. Pregătim 
acum o excursie în țară a ti
nerilor tehnicieni".

La Curtea de Argeș, tova
rășii Gheorghe Uță și Virgil 
Calciu, secretari ai comitetului 
raional U. T. C. subliniau : 
„Nu am organizat pînfi acum 
nimic specific pentru intelec
tualii satului. Multe se pot or
ganiza și este nevoie. Intelec
tualii din sate sînt chemați 
mereu la raion, cu diferite 
treburi. La toate aceste con
sfătuiri se discută însă nu
mai probleme de strictă spe
cialitate, de muncă operativă. 
Nu se organizează acțiuni ca
re să favorizeze schimburi de 
păreri, de informații pe cele 
mai diverse probleme. Intr-o 
duminică am putea invita in
telectualii Ia raion pentru a 
se întîlni
și pentru a-și petrece cîteva 
ore la reuniunea organizată 
pentru ei. Altădată, am putea 
organiza cu ajutorul unor 
poeți o discuție despre poezia 
contemporană, școli și curen
te. Cit ar fi de interesant, de 
instructiv. Vom medita mai 
bine la toate acestea și vom 
trece la treabă".

Cît va mai dura perioada 
de meditație, cînd se va tre
ce efectiv la treabă ? N-am 
primit încă răspuns.

cu un mar® actor

de la Congresul U.T.C., 
a fost subliniată necesi- 
unei munci diferențiate.

r nenfru care anul școlar I960—1967 Inseamnd 
cn sie '.trucare a cunoștințelor ..pe viu* este și tfnâra 

P. F lorica de la școala din comuna Măgurele re
giunea București

Daca s ar introduce un catalog i
pe tren, unii profesori ar răspunde: ■ nCfct •
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Compartimentul în care că
lătoream era înțesat, ca de 
altfel tot trenul București-Ol- 
tenlta. Pe opt locuri stăteam 
zece, fără a mal Dune la so
coteală pe cei am ușă. Lingă 
fereastră, întrerupîndu-se me
reu pentru a participa la dis
cuții, o profesoară corecta 
niște lucrări de control 
la fizică. O vreme am obser
vat-o atent. Tn cele mai multe 
cazuri profesoara nici cu pri
virea nu parcurgea oină la 
capăt lucrările ce le verifica. 
Notele mici plouau cu nemi
luita. Cine era profesoara, nu 
am reușit să aflăm.

Intîmplarea ne-am reamin
tit-o cînd ne-am 
școala din Budești, 
Oltenița.

Clopoțelul sunase 
minute ieșirea de

aten- 
domi- 
rugati 
caza-

Tînăra 
Rodica

oprit la 
raionul

de cîteva 
la ultima

oră. Tn școală, activitatea con
tinua. Intr-o clasă, o dirigintă 
avea ședință cu părinții în altă 
clasă un gruD de școlari nre- 
găteau programul artistic îl 
așteptam în cancelarie pe to
varășul director, si răsfoiam 
un registru aflat pe masă- O 
convocare pentru un consiliu 
pedagogic ne-a retinut 
ția. ..Tovarășii care au 
ciliul în București sînt 
să-și asigure din timp
rea pentru noapte, deoarece 
consiliul pedagogic va depăși, 
probabil, orele 21“. 
profesoară de fizică.
Dinescu făcuse alături urmă
toarea notare : ..Nu sîntem de 
acord cu plecarea după orele 
21“. Și cum aveam să aflăm, 
nu a rămas. Identic au proce
dat și profesoarele Constanta 
Crețu. Hermina Meher. Lucia 
Mateescu și Elena Nicolau. 
Primele patru sînt uteciste.

Consiliul a dezbătut o pro
blemă importantă — situația 
la învățătură pe un trimestru 
i—• care atunci nu era deloc

roză. Un sfngur «temotu «te 
!ndas>JW de edificator pentru 
a demonstra obligativitatea 
presențe: la acest consiliu al 
cadre’or didactice la care
ne-am referit mal înainte. Lu
cra Mateescu avea ®3 de elevi 
căzuti la ma:ematică O dis
cuție eotectivă. o analiză a- 
tentă a me* ode’or de d reda re. 
de aDroniere si stimulare a 
elevilor la învățătură era aju
torul ce? mai potrivit care se 
uutea da unei 
soare aflată la 
rierei.

Ce poziție a 
ția U.T.C. fată 
abatere ?

Secretară a organizației 
U.T.C. cadre didactice era 
Constanta Creta, ea insăsi ab
sentă de la ședința consiliului 
pedagogic.

Am vrut să discutăm cu ti
nerele profesoare dar._ trecu
se trenul de 17.30 Un tren 
mai există la lt.20. dar acela 
nu interesează ne nimeni ..E 
prea tîrziu-.

Tot navetistă este si tînăra

tinere orofo- 
înceoutul ca-

luat orsaniza- 
de a astfel de

doctoriță din Budești. Viorela 
Stol. V-ați întrebat oare, dragi 
profesoare de ce despre dînsa 
oamenii vorbesc atit de fru
mos. cu respect? Ea vine în 
comună dis de dimineață, cu 
trenul de 6,30 : dumneavoastră 
cu cel de 11. Ea pleacă seara 
cu ultimul tren, ia parte acti
vă la viata organizației din 
sat. iar cînd un copil este bol
nav. cind este nevoie de ea. 
rămîne și veghează le căpătî- 
iul celui suferind. Si ea are 
familie, e tînără. dar îndepli
nirea îndatoririlor profesiona
le si cetățenești primează.

Ne pare rău că nu v-am în
tâlnit. s-ar fi putut s-o aflăm 
printre dumneavoastră pe tî
năra profesoară din tren care 
atit de superficial corecta te
zele școlarilor. Dar, totuși, nu 
înțelegem, de ce călăto
riți zilnic la București ? 
Dumneavoastră, tovarășă Cre- 
tu. ati locuit în comună și 
v-ati simțit bine, ati desfășu
rat o rodnică activitate, pen
tru asta v-au și ales uteciștii 
secretară. Ați părăsit locuința

La Hiryova a trebuit să ză
bovim mai mult, in aștepta
rea răspunsului- Tînăra din 
fața noastră a început să-și 
răscolească amintirile. Cu ne- 
hotărire, a răspuns într-un 
tirziu :

— Pare-mi-se că în 1964 fi-a 
organizat un simpozion „Pro
filul moral al tinărului edu
cator"

— Atit?
— Atit
Interlocutoare este tovară

șa Hol ban Cecilia, secretară 
a Comitetului raional Hirșova 
al U.T.C. In zadar am încer
cat să mai aflăm ceva. Ni s-a 
mărturisit că „nu s-au între
prins încă studii în legătură 
cu intelectualii : ce probleme 
de viață au, ce năzuințe*4.

— De ce ?!
■s 1 •

din Budești nentru a sta în
tr-un cămin la București. Ați 
calculat vreodată timpul pier
dut cu aceste călătorii inutile? 
Nu ar strica s-o faceți. Si, 
poate, v-ati întreba care este 
contribuția dumneavoastră de 
tinere intelectuale la activita
tea organizației U.T.C. din sat, 
la îndeplinirea nobilei sarcini 
care v-a fost încredințată — 
ridicarea nivelului de cultură 
al satului.

o
Aflate în două raioane di

ferite la extremitățile regiu
nii Dobrogea. organizațiile 
U.T.C. cadre didactice din co
munele Chirnogeni și Jijila 
sînt despărțite nu mai de o 
considerabilă distantă în ki
lometri.

La Chirnogeni, cele 18 ca
dre didactice au organizat 
simpozioane pe probleme de 
interes comun : teatru mo
dern, școli și curente în lite
ratura secolului XX etc. E-

NU S-A U ÎNTREPRINS
ÎNCĂ STUDII

In schimb, la Făurei a tre
buit să repetăm de cîteva ori 
întrebările, să dăm lungi ex
plicații. Tovarășul Gheorghe 
Vasile, primul secretar al co
mitetului raional al U.T.C., 
după ce a rămas o vreme pe 
_ înduri. ne-a răspuns :

— Eu singur nu pot răspun
de. Noi desfășurăm muncă 
colectivă. Convoc pentru di-

xistă. de asemenea, obiceiul 
unor întîlniri cu care prilej 

realizează schimburi reci- 
între in- 
mult, de 
agronom 
„Vitrina

se
proce de
telectuali. 
exemplu, 
Dogaru a 
curiozităților agricole".

Toate aceste acțiuni au me
nirea de a răspunde seteî de 
cunoaștere a tinerilor intelec
tuali. le dau posibilitatea 
se afle în actualitate.

Cu totul altă situație 
întîlnit la Jijila. în 
Macin Si aici cadrele 
tice. aproape toate tinere, des
fășoară o muncă apreciată în 
activitatea cultural-artistică a 
comunei. Dar organizația 
U.T.C. nu a reușit să pună în 
valoare posibilitățile de care 
dispune nentru a-î aiuta ne 
tinerii învățători si profesori 
în efortul de perfecționare 
profesională si de continuă ri
dicare a nivelului politic si de 
cultură generală Singura pre
vedere a unui plan de muncă 
lunar ce putea fi luată în sea
mă. suna cam asa : ..De ur
mărit cum sînt întocmite pla
nurile de predare a lecțiilor, 
cum se pregătesc profesorii 
pentru lecții si cum decurg

informații 
Nu de 

inginerul 
prezentat

să

am 
raionul 
didac-

seară biroul și atunci o să vă 
putem răspunde.

La discuție participa și se
cretarul cu problemele de 
propagandă. Erau la sediu mai 
mulți activiști, unii chiar 
membri ai biroului comitetu
lui raional al U.T.C., era de 
față și instructorul comitetului 
regional al U.T.C. și chiar un 
secretar al comitetului regio
nal. Lipsea însă secretarul cu

școli al comitetului raional 
Primul secretar încercase în 
cîteva rînduri sS-1 prindă la 
telefon, dar nu reușise. El era. 
se pare, „munca colectivă" la 
care se referea primul secre
tar, cel care cunoștea răspun
sul la ancheta noastră. Fiind 
absent, n-gm putut afla ni
mic despre activitatea birou
lui Comitetului raional Făurei 
al U.T.C. în acest important 
domeniu.

consultațiile". Cum. în ce 
mod urmau să se realizeze a- 
ceste prevederi nu am reușit 
să aflăm de la membrii comi
tetului U.T.C., cu toate că 
luna pentru care fusese întoc
mit planul se epuizase. Ace
leași lucruri au fost urmărite 
și de direcțiunea scolii. Dar a- 
ceste prevederi generale, eva
zive nu răspundeau nicidecum 
cerințelor firești ale 
brilor organizației.

„Un loc Important ' 
vitatea organizației — 
nea profesoara Olguta 
— trebuie să-1 ocupe acele ac
țiuni care vizează continua ri
dicare a nivelului de cunoș
tințe. de lărgire a orizontului 
cultural, de educație politică 
a tînărului Intelectual. Avem 
o profesoară de muzică ; cu 
sprijinul Comitetului de cul
tură și artă raional ea ar pu
tea să ne prezinte lecții-con- 
cert. Eu as putea prezenta în 
fata colegilor un ciclu de ex
puneri despre literatura 
lului XX. Și cite nu se 
face : așa. stăm toată 
stăm si regretăm că nu 
tem pe celălalt mal al fluviu
lui. la Brăila".

mem-

în actl-
ne spu-

i Călin

seco- 
pot 

ziua, 
sîn-
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I

**★*★*★**
Raidul l-am inche.

iat, dar ancheta noa
stră nu se oprește aici.

Redacția invită intelec■■

tualii satului, organi

zatiile U.T.C., comite

tele raionale și regio-
nale ale U.T.C. să-și

npuna părerea asu-

pra prezentei tiniru

lui intelectual al satu

lui tn viata ți activi
tatea organizației
U.T.C., cit ți asupra

prezenței organizației

U.T.C. în viata și ac
tivitatea intelectualu
lui.

ION ȘERBU



Să asigurăm un conținut bogat, 
o eficacitate maximă, adunărilor

de dare de seamă și alegeri U.T.C.
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(Urmare din pag. I) 

junsuri existente atît în pregă
tirea cit și în desfășurarea 
acestora și care se cer cu 
atît ma. grabnic lichidate dacă 
avem în vedere că majoritatea 
adunărilor se vor desfășura în 
perioada care urmează.

în unele organizații de baza 
— mai ales din școli, coopera
tive agricole de producție. în 
organizații ale cadrelor didac
tice — ae manifeită o ineufi- 

>cientă preocupare pentru în
tocmirea materialelor care ur
mează să fie prezentate în 
adunările de alegeri. Se mai 
întîlnesc cazuri cînd dările de 
seamă au un conținut sărac, 
înlocuind analiza temeinică, 
în spirit critic și autocritic a 
problemelor muncii de organi
zație, cu enumerarea unor 
cifre și date fără a li se subli
nia semnificația și mai ales 
f&ră a se vorbi de acele forme 
și metode de muncă, specifice 
organizației, și care și-au do
vedit eficacitatea în mobili
zarea tinerilor la îndeplinire^ 
sarcinilor profesionale, la ob
ținerea acelor rezultate ex
primate în cifrele și datele din 
darea de seamă. In mod deo
sebit în unele organizații din 
școli și facultăți, dările de 
seamă nu analizează cu aten
ție și profunzime munca poli
tică desfășurată pentru a dez
volta la elevi și studenți in
teresul și răspunderea față de 
învățătură, nu iau poziție 
fermă față de actele de indis
ciplină și de cei care le comit, 

^față de acei tineri care au o 
^^Beomportare și o tinută neco- 
BPrăspunzătoare calității lor de 
to elevi sau studenți. Redactînd 

dăftie de seamă, birourile 
unor organizații de bază nu 
s-au ocupat pe măsura nece
sităților de a analiza proble
mele vieții interne de organi
zație, a modulul în care au 
fost antrenați și au partici
pat uteriștii la activitățile în
treprins j.

Mult? din aceste minusuri 
p’-'ctente în conținutul unor 
dări de seamă se thtoresc și 
faptului că el~ nu tot
jdnt rodul gîrdirii colective a 
întrepv’ui birou, rezultatul 
consultării unul cerc cît 
mai larg de uteriflil. Conținu
tul de idei al 'dării de seamă, 
valoarea educativă, caracterul 
său analitic si stimulator vor 
fi nu atît maț mari cu cît la 
alcătuirea el vor fl atrași să 
nariicipe, ne lîngă toti mem- 
h-H biroului și aUt utectști 

r. nriceputi, cu experiență si 
buni cunoscători ai muncii de 
organizație.

Lucrînd le dările de seamă, 
b’”ourile organizațiilor de ba
ză vor trebui să facă o selec
tare atentă a problemelor 
princinale. specifice fiecărei 
organizații- Fete d° datoria 
tuturor activiștilor U.T.C. să 
ajute mai mult birourile or
ganizațiilor de bază Dentru ca 
dările de seamă să se refe
re concret la activitatea des
fășurată de acestea, de mem
brii U.T.C. de la alegeri pină 
în prezent și să evite înlocui
rea faptelor vii, de viață, cu 
cifre și date statistice ; să evi
dențieze ceea ce este pozitiv 
în munca și comportarea ti
neretului, să sublinieze expe
riența pozitivă, acele forme și 

• CONTINUĂRI ■•CONTINUĂRII |»CONTINUĂRI

După cum se vede aplică „lo
gica struțului'

în ambele posturi
Fotogialii: TRIFU DUMITRESCU

metode care și-au dovedit e- 
fioacitatea, activitățile care au 
plăcut tinerilor.

Analizind cum au fost înde
plinite hotărîrile adunărilor 
de alegeri precedente, dările 
de seamă vor trebui, în ace
lași timp, să scoată în eviden
tă și să critice cu exigență și 
principialitate lipsurile care 
s-au manifesat și cauzele ace
stora. Totodată, este deosebit 
de important ca dările de sea
mă să sugereze, in lumina ho- 
tăririlor Congresului al VIII- 
lea al U.T.C., principalele di
recții ale muncii de viitor, să 
schițeze măsurile ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea 
activității intr-un domeniu 
sau altul. In felul acesta, adu
nării generale i se va imprima 
un caracter de lucru, darea de 
seamă va reuși să determine 
discuții vii, fructoase și să 
prilejuiaacĂ participanților po
sibilitatea de a examina multi
lateral gi temeinic munca de
pusă de birouri, de toți ute- 
ciștii pentru îndeplinirea sar
cinilor izvorîte din hotărîrile 
partidului și din documentele 
Congresului al VlII-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist.

Pentru activitatea viitoare a 
fiecărei organizații de bază 
un rol important îl au planu
rile de activități adoptate de 
adunările generale. Din păcate 
nu peste tot acestee au fost 
întocmite cu grija și răspunde
rea cuvenită, birourile orga
nizațiilor de bază și comitetele 
U. T. C. manifestind în u- 
nele locuri o slabă exi
gență față de conținutul a- 
cestora. Au fost adunări de 
alegeri în care uteciștilor li 
s-au prezentat planuri genera
le, în care se enunțau niște 
sarcini în loc să precizeze 
concret măsurile ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea 
muncii, pentru educ* re a poli
tică a tinerilor, activitățile 
culturale, sportive și turistice 
ce vor fi organizate etc. în u- 
nele organizații U.T.C. din 
școli ?i facultăți ele nu re
flectă încă în suficientă mă
guri SD’ritul și ••reinile sta
bilite de olena-a C C ■' U.T.C. 
care a analizat munca în ria
dul elevilor și studenți1or.

Pentru ca olan urile de ac
tivități să rfisnundl exigente
lor tineretului. sarcinilor 
mari care «+au în fața fiecărei 
organizații de bază în parte, 
comitetele raional «i orășe
nești. totl activiștii U.T.C. au 
datoria de a soriiini mai mul* 
birourile or*a"fc’«tiilor de ba
ză. de a folosi in acest sc<m 
întreaga lor experiență de 
muncă.

Multe organizații U T. C- 
s-au convin» din propria lor 
experiență cît de util este să 
consulți în permanență ute- 
ciștii, masa largă a tinerilor 
cu privire la activității® ce 
urmează să fie organizate pen
tru ei. Aceasta este cu atît 
mai necesar pentru alcătui
rea proiectelor planurilor de 
activități care vor fi prezen
tate în adunările generale, 
imediat după citirea dărilor 
de seamă. Ele vor trebui să cu
prindă problemele esențiale, 
izvorîte din situația concretă 
existentă în fiecare organiza
ție, potrivit cu specificul in 
care î$i desfășoară activitatea, 
să prevadă noi obiective și

Au oamenii 
„filozofia" lor L

mal abitir decît carcasa me
talică a unui cargou mari
tim ? Unde decît la lipsa acută 
de gust pentru frumos poți 
încadra mersul lor șleampăt, 
grosolănia gesturilor, vocabu
larul împănat cu trivialități ?

„NETUNȘII" 
DAU EXPLICAȚII PLINE 

DE HAZ

După o vizită de o noapte 
întreagă prin casele de cul- 

sarcini oare intră în atribu
țiile organizației U.T.C. și 
care pot fi realizate, respon
sabilități precise și termene 
de realizare. In proiectul pla
nurilor de măsuri să fie tre
cute obiective în lumina sar
cinilor stabilite de Rezoluția 
Congresului al VlII-lea al 
U.T.C., și ținîndu-se seama de 
specificul concret și cerințele 
muncii politice-educative din 
fiecare organizație.

Cum era șl de așteptat, să
răcia de idei din unele docu
mente prezentate în adunările 
generale de alegeri a avut o 
influență negativă și asupra 
conținutului dezbaterilor. Nu 
este întîmplător că tocmai în 
acele școli sau facultăți, în 
organizații de bază ale ca
drelor didactice, unde aceste 
documente au fost slabe, nici 
dezbaterile nu au țintit toc
mai acele probleme majore 
ale muncii de organizație ri
dicate cu atita claritate de 
plenara C.C- al U.T.C.

Monotonia unor dări de sea
mă. slabul nivel critic și auto
critic s-a transmis și unora 
dintre vorbitori, ceea ce a fă
cut ca nu peste tot în adunări 
să se manifeste o înaltă com
bativitate, să se critice cu tă
rie neajunsurile. La aceasta 
se adaugă și faptul că nu în 
toate adunările s-a reușit să 
se creeze acea atmosferă tine
rească, de dezbateri deschise, 
de confruntare a părerilor, de 
exprimare a gîndurilor. a pre
ocupărilor, cu privire la în
treaga activitate a organiza
ției respective. La creerea u- 
nei asemenea atmosfere tine
rești contribuie in mare măsu
ră începerea și încheerea a- 
dunărilor cu un cîtec revolu
ționar. organizarea unor acti
vități cultural-distractive la 
sflrșitul adunărilor și neapă
rat evitarea prelungirii ne
justificate a acestora.

în adunarea de a.egeri. ca 
și in oricare altă act iritate de 
organizație, utecistulu: tre
buie «A-i fie cu strietete res
pectate toate dreț:țările pe 
care i le ac«rdâ Stat ztu! 
U T C. Tînă—U:
să - si exprt. me nemnxhe— t. 
pină la canăt. deschis, âeeer 
?i exigent opinia sa cu privire 
la munca organizație* U.T.C 
din care face nerte : el trebuie 
să fie ascultat cu atenție por- 
nindu-se de la convingerea că 
în adunare, fiecare tînăr rine 
cu dorința sinceră de a con
tribui la îmbunătățirea mun
cii de organizație, cu conști
ința ci în adunare găseste 
cadrul cel mai prielnic pentru 
dezbaterea și clarificarea pro
blemelor care-1. preocupă.

Este tn același timp datoria 
tuturor u teci ști lor de a îua 
parte la adunare, de a ae pre
găti din vreme și a-fi spune 
in fata tovarășilor să: opiniile 
cu privire la întreaga muncă 
a organiza ții'.or lor. de a-fi a- 
naliza propria sa activitate, de 
a face propuneri concrete cu 
privire la activitățile ce ur
mează a fi organizate.

Multe din neajunsurile a- 
mintite se datoresc făptui ti: 
că nu peste tot comitetele re
gionale. ra tonaje ri orășenești 
ale U.T.C- ae ocupă cu toată 
atenua de conducerea acestei 
importante acțiuni Munca rie.

tură bucuros lene, unde era 
program de dans, am sinteti
zat datele obținute ci am 
ajuns la concluzia c4 cele mai 
freer en:e apariții vestimen
tare și capilare care lecmză 
bunul simt P<X h totiuute la 
Casa de cultură a raionului 
Nicoiae Bălceecu L-am între
bat pe tovarășul IXimitru 
Trătetaru. activist al casei de 
cultură, ce părere are deep re 
acest lucru. Ne-a răspuns 
foarte scitic. îndoindu-se de 
eficiența raidului nostru. wCe 
vreți, așa e moda, n-avem ce 
face... Nu cred că ne ajutați 
cu ceva dacă scrieți despre 
aata...*

Scepticismul celor de la 
Casa de cultură raională N. 
Bălcescu merge mînă în mină 
cu toleranța. Nimeni nu con
trolează la intrare ținuta ti
nerilor, ba, mai mult, portarul 
era într-o companie .,tareM, 
bînd bere cu „băieții-.

Ne continuăm vizita la „a- 
bonamenrte“ (Sala de dans a 
I.T.B. situată lîngă Sfatul 
popular al Capitalei). Un tî
năr înalt, cu ochi mari, fru
moși, ne atrage atenția prin 
dezacordul pe care îl realizea
ză înfățișarea sa plăcută cu 
tunsoarea lățoasă, coafată ri
dicol. Intrăm in vorbă cu el 
șl aflăm că are 18 ani. îl chea
mă Stîlpeanu Marcel, e origi
nar din comuna Scutelnici — 
Buzău și lucrează la între
prinderea construcții speciale 
montaj. Pare un om normal, e 

concretă, de sprijinire prac
tică a organizațiilor de baza 
este înlocuită de unele birouri 
ale comitetelor raionale și o- 
rășenești ale U.T.C. cu o în
drumare generală. Este greu 
de presupus că mai poate fi 
ajutat biroul organizației de 
bază în pregătirea adunării de 
către activistul care se pre
zintă la adunare cu cîteva ore 
înainte de a începe. Mai grav 
este faptul că unii membri 
ai birourilor comitetelor re
gionale, raionale și orășenești 
participă puțin sau deloc la 
adunările de alegeri. Fără a 
cunoaște lucrurile din interi
orul lor este greu de presupus 
că se poate asigura o conducere 
competentă și operativă a u- 
nei acțiuni de o asemenea im
portanță ca adunările de dare 
de seamă și alegeri.

Folosind experiența bună a- 
cumulată. tragi nd concluziile 
corespunzătoare din lipsurile 
existente. comitetele regio
nale. raionale și orășenești 
U.T.C. au datoria de a se o- 
cupa cu mai multă atenție de 
pregătirea și desfășurarea In 
bune condiții a adunărilor 
de dare de seamă și alegeri.

Ele sint datoare să conducă 
direct și operativ întreaga 
desfășurare a alegerilor, asi- 
gurînd eficacitate dezbaterilor, 
un conținut corespunzător 
planurilor de activitate, ve
ghind la respectarea întocmai 
a termenelor stabilite de C.C. 
al U.T.C. Membrii comitetelor 
organelor locale U. T. C-. 
ai birourilor. aparatul a- 
cestoni. vor trebui să ia 
parte nemijlocit la pregăiirea 
și desfășurarea alegeri», să 
ajute birourile organizațiilor 
de bază să acționeze ca orga
ne colective puternice, conști
ente de răspunderea ce o au. 
să-?î întocmească singure ma
terialele pentru alegeri, re- 
3h:nd ca acestora să *e a* 
s’.guîB un conținut corespun
zător.

Pe baza cunoașterii directe 
a realiștilor din organizat::’® 
de bază a desfășurării alege
rii o? birourile corn: tete', o-
rt și orășenești să ana-

-ăptăminal conținutul 
acestora, calitatea «priv.-.u’ui 
-joydat de activiști și s* la de 
fiecare dată mteiri! corespun
zătoare.

Paralel cu terminarea ale
gerilor în fiecare unitate :n 
parte, va trebui să se dec o 
ma: mare atenție instruirii 
organelor nou alese. Este ne
cesar să ae asigure o cor li- 
nuitate firească :n munca fie
cărei organiaaui de bază. B.- 
rouri’e nou alese uetouie a- 
juta> de activiștii U.T.C în 
orgar. zarea ti planificarea 
mundj pentru real-sarea ae- 
Uv-țâUlor hotărite ir. aduna- 
m de a>gar.

Muțind cu tortă șervrve- 
renta pentru UrtnMarw lțpau- 
rfler semna a te proacjpln- 
d a-tw mixix paatr- a aii- |
gura ub eoașiBui eoîwjusiâ* 
tor ftocAm adusAri ta parte* 
firi tadatolA eâ aduaA* e pen
tru darea de seamă ti alegerea 
nouor orcane ale U TC. vor 
marca ua nou pas 'nainte pe 
•nia ridicării muact; fiecare: 
organizat . de bază la mve.ul 
nrcfhiîor rtabi_i:e de C°"gre- 
sul al Vin iea al U.T.C 

puțin tinud si lotuși.. -Qrxf 
am \-emt in București, prin 
mame, nu eram tuns așa 
Știți- am fast de curind !n 
sat— Au cam ris flăcăii de 
tunsoarea maa... Dar ce știu 
ei ** Eu trăieac la oraș, nu ?“ 
Iată o părere ciudată. De ce 
trebuie să te sluțești- dragă 
Mareei dacă ai venit la oraș ’

După Casa de cultură a ra
ionului Nicolae Bălceacu, locul 
doi în ierarhia lipsei de gust 
capilar II ocupă unii dintre vi
zitatorii Casei de cultură a ra
ionului 30 Decembrie. înjghe
băm o scurtă discuție cu tină- 
rul muncitor Cri voi Mircea, 
salariat al întreprinderii „E- 
lectrotuca*. elev la cursul fără 
frecventă liceal.

— De ce te porți „ă la Best
ice" ?

— Am urechile cam blegi 
fruntea prea mare și obrazul 
oval. Am acoperit de aceea și 
fruntea și obrazul cu păr ca 
să capăt o linie mai agreabilă 
a capului.

Pentru că totuși Mircea este 
un tînăr care are și preocu
pări serioase (face sculptură 
și teatru de păpuși în timpul 
liber) ne-am gîndit să-1 de
terminăm să-și schimbe păre
rile într-un mod mai puțin o- 
bișnuit. L-am fotografiat în 
două feluri: unul, așa cum cre
de el că îl stă bine, altul, așa 
cum ar putea să arate ca toti 
ceilalți tineri de seama lui. 
Publicăm fotografiile, invitîn-

Cu un spectroscop nou. modern, experiența 
«sie parcă mat interesantă I (Studenți din anul 
a! V-fec eieclulnd lucrări experimentale tn 
laboratorul de spedrogralie al Institutului de 

petrol, gaze și geologie din Capitală)

La invitația C.C. 
al U.T.C. ne vizi
tează țara o dele
gație a Mișcării 
Tineretului Comu
nist din Franța con
dusă de Jean 
Michel Catala, se
cretar al M.T.C.F. 
și secretar general 
adjunct al Uniunii 
Studenților Comu
niști din Franța.

Miercuri diminea
ța delegația a fost 
primită la C.C. al 
U.T.C. de tov. Va- 
sile Nicolcioiu. se
cretar al C.C. al 
U.T.C. La întîlnire 
au fost prezențl 
membri ai Birou
lui și activiști ai 
C.C. al U.T.C. Dis
cuțiile care au a- 
vut loc s-au des
fășurat într-o at
mosferă de priete
nie și cordialitate.

în sala mică a 
Palatului Republi
cii Socialiste Româ
nia, s-au deschis 
miercuri dimineața 
lucrările celei de-a 
IX-a conferințe na
ționale de tuber
culoză.

„SĂPTĂMÎNA 
PREOLIMPICĂ"

Pe o vreme însorită, la 
Ciudad de Mexico, au început 
întrecerile de a’JeUjttn dif. ca
drul celei de-a doua ediții a 
Săptăm‘?.:i preo!ifnp:ce“ Cu 

mare interei a fost urmărită 
finala probei maiculine de 
100 m plat în care victoria a 
reveni: sprinterului cubanez 
Ennque Fîgiâe^oia Acesta ’.-a 
învins pe c-u3o*c^tul record-

Torr.Tre Smith fSU-AJ 
Proba feiumnă a revan.: 
«port:vei Eva ICob Jcovrska 

rare a realnat
II 3 10 Ea a InviM-o pe 
co'ega sa Irena Kirxzenstein. 
cronometrată 11’5 10 Un 
rezu-tat surpriză a fost In- 
rec-5'rt: Ir. prob» de 5 020 m 

duJ !■ nM<b*«t>e »tK pe Mrr- 
cea cit *i pe »!M

De asemenea. Dan P-.pera- 
Fors. salariat la Fabrica de 

plastice du Bucure*ti 
-a dă dovadă de pre* multă 
!a-:eue cind ne declară că e_. 

unui pariu. Nu se 
poate tunde ca lumea pină nu 
e des’.egaV Altminteri pierde 
par-. ul :

INDZ NT-I CAP. 
VAI DE- COAFVRĂ

O altă zicală, de astă dată 
de-e noastri. ae-a călăuzit 
pe drumul prin eaie-baru- 
rJe ..Toaca*. ..Dunărea* «1 
-Berlin-. TJnârul Rlulet Flo
rian. firi profesie, domiciliat 
in Drumul Timonierului nr. 

raionul 1< Februarie, are o 
_psă de bun simt acresivă. 

Ne declară de la început.
— Sin. cunoscut *i de mi

liție... Mai fac din cind in 
cind cite un scandal... A*a. cs 
să-mi mai treacă plictiseala.

— Dar chica asta mare de 
ce o port! ?

— Aja se poartă...
Nu mai comentăm faptul că 

un tînăr sănătos ca el I;i afi
șează ostentativ lipse de o- 
cupatie *i ca atare situația 
parazitară pe salariul sau 
pensia părinților ci numai a- 
ceate două cuvinte : „Așa se 
poartă". Am umblat zile în șir 
prin București. Majoritatea 
covirșitoare a tinerilor nu se 
poartă așa. Nu e ușor să gă
sești exemplare rarisime, gen 
Rîuleț. Trebuie să le cauți cu 
răbdare. Atunci cum mai ră- 
mîne cu acest „Așa se poar
tă" ? Rugăm cititorii să-1 pri
vească tn fotografie și să-i 
răspundă pe adresa dată mai 
sus dacă așa se poartă părul 
în secolul XX. Un exemplar 
asemănător l-am găsit la ba

ACTUALITATEA
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plat. Vk-tori* a revenit unu! 
ățîet nuu poțin cunoscut pe 
arena iuternaponală. colum
bianul Alvaro Mejia care a 
realtzît de 14*20“

în cea de-a doua reuniune 
de box. pugiîîstul român de 
ra-egorie . _țoarâ“ Visile An- 
tor.iu a repurtat cea mai ra
pidă rt-rt<*r.e a serii El 1-a In- 
• .n= pris K.O. in prima repri
ză pe mexicanul Felix Do
minguez. Antoni j a ^contrat" 
un atac al boxerulx mexican, 
rare tari! Ir bărb:e a pierdut 
Ina: r.te de limită La aceeași 
raiegorie campionul european, 
polonezul Jerzy Kulej. l-a în
vins la puncte pe cubanezul 
Feiix Betancourt, iar Froîov 

rul _Du Are»*. îl cheamă Ba
boi Gheorghe și e de loc din 
S'.oboz.? Veche. Ocupația uni
că : frecventarea localurilor. O 
dtscuție elocventă am avut ca 
studentul N.

— > u spun cum mă cheamă 
ca să nu ..mă cinte" un an dt 
zile -Viața studențească* și 
apoi, adio bursă...

— De ce te tunzi ața ?
— Așa se poartă toți băr

bații bine.. Și apoi, chica mea 
nici nu este atit de mare. Să 
mă fi văzut la Coatinești. In 
tabăra studențească. Pentru

PrsBizi iapirtMti peitm stabilitatea cadrelar

meinied cunoaștere 
a lucrurilor.

— La noi in uzind 
— zpune mon torul 
Dumitru Grozea — 
am avut cazuri cind 
tinerii, deveniți lu
crători, cum au ve
nit în atelier au și 
plecat. Nu-și dădeau 
interesul să lucreze 
și rămîneau fn ur
mă cu lucrările. Nu 
erau legați de co
lectivul în care lu
crau. Recompensa 
acordată de stat 
celor care au mun
cit ani de zile în

aceeațl uzină va 
contribui fără îndo
ială la eliminarea 
unor asemenea fe
nomene.

— Eu tint matri- 
țer — intervine 
Cornel Bucur. Sînt 
convins că în a- 
ceastă meserie cu 
cit te „plimbi" mai 
mult cu atit a[ de 
pierdut. Colectivul 
in care lucrezi are 
mare influență asu
pra ta. De aceea 
trebuie să rămii în 
cadrul lui, să te

Pot cintiri cum se

chiul plafon maxim. Prevede
rea prin care a fost desființat 
acest plafon, îmi dă și nxîe po
sibilitatea de a avea o pensie 
foarte bună. Ea este menită 
a contribui la fixarea unei 
pensii corespunzătoare mun
cii și contribuției fiecăruia la

în cadrul schim- | 
burilor culturale ■ 
dintre Republica So- ■ 
cialistă România și I 
Republica Populară ® 
Ungară, Teatrul Na- ■ 
țional „Ion Luca I 
Caragiale" va pre- ■ 
zenta, între 27 oc- | 
tombrie și 2 noiem- I 
brie, o serie de cinci ■ 
spectacole pe scena ■ 
Teatrului Madach I 
din Budapesta. "

Pe terenul de vî- ’ 

nătoare BăgdăneștJ I 
— Fălticeni, vină- I 
torul loan Manoliu ■ 
a Împușcat un cerb ■ 
ale cărui coarne au I 
aproape 10 kg și I 
16 roze importante. ■ 
Potrivit normelor I 
internaționale, tro- ■ 
feul întrunește 221 ■ 
puncte. I

în decursul ani- I 
lor, profesorul Paul I 
Țarălungă din satul " 
Prăjești, raionul Ba- I 
cău, a colecționat, I 
cu ajutorul elevilor 
săi și al sătenilor, I 
peste 800 de piese I 
muzeistice din do- " 
meniul istoriei, geo- I 
grafiei și științelor I 
naturale. "

(U.R S S j a dispus net la 
puncte de mexicanul Morales. 
Aceste meciuri «-au disputat 
în cadrul sferturilor de finală.

Au început si Întrecerile de 
lupte greco-romane. La cate
goria 57 kg reprezentantul 
României, Ion Alionescu. a 
dispui clar la puncte de mexi
canul M- Lopez. în cea de-a 
doua intilnire. Alionescu a 
avut ca adversar pe mexica
nul Ceear de: Rio pe care l-a 
pus tuș în 3‘52“.

La ac’.ism In finala probei 
de urmărire individuală H000 
mi. medalia de aur a fost ciș- 
tigată de cehoslovacul Jiri 
Daler care l-a in vina pe cole
gul tău Jiri Kolar.

I 
I
I
I
I
I
I

ca totuși cititorii noștri să I 
afle cum arată un ..bărbat I 
bine- publicăm fotografia 
studentului N. Poate cineva I 
il va recunoaște. |

Anomalii de tipul celor în- ■ 
fățișate in raidui nostru sint I 
rare. Le-am dat Insă spre cu- I 
noștință pentru a invita opr- - 
nia publică a tineretului nos- I 
tru să se pronunțe. Căci in a- I 
ceastă privință nimic nu e _ 
mai dăunător decît toleranța I 
șl nimic mai folositor decît " 
oprobiul general. I

formezi, să înveți I 
de la el. «d contri- | 
bui la succesele 
sale. Este principiul I 
după care md con- I 
duc și eu și tovară- - 
șii mei. Noua hotă- I 
rire a partidului ne I 
arată că așa trebuie - 
id procedăm. |

Cuvinte de apre- I 
ciere. sentimente de - 
satisfacție pentru a- I 
ceastă nouă dovadă | 
de prețuire pe care - 
partidul o acordă I 
oamenilor muncii, ■ 
activității lor. |

cuvine infăptuirile i

dezvoltarea avuției naționale, I 
la prosperitatea țării. Este o | 
prevedere plină de înțelep
ciune, care mă stimulează și | 
mai mult în muncă, pentru . 
a obține rezultate și mai bu- | 
ne în producție. I

TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — 
rulează la Patria orele 8; lOj 
12,15: 14,30; 16,45; 19, 21,15.

CENUȘA — ambele acrii — 
rulează la Republica orele 9,30| 
13; 16,30; 20.

FANTOMAS SE DESLÂNȚUIE — 
rulează la Luceafărul orele 
9,30! 11,45; 16,15i 18.30, 20,45. 
Festival orele 8,45; 11,15;
13,30; 161 18,30) 21. Feroviar 
orele 9; 11,30; 13,45) 16,15;
18,45; 21,15. Modern orele 9; 
11.15) 13,30; 16; 18.15) 20,30.

STEAUA FĂRĂ NUME —
rulează la Excelsior orele 9,30; 
11,45) 14: 16,15) 18.30; 20,45; 
Melodia orele 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21.

UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI 
— rulează la Capitol orele 9i 
11.15; 13,30; 16; 18,30) 21.

SATUL PLUTITOR —
rulează la Lumina orele 9; 
11.15, 13,30) 15,45) 18.15,
20,45;

Secvenfă din filmul ..Cele patra 
iile ale orașului Neapole'

CELE PAT1U ZILE ALE ORAȘU
LUI NEAPOLE —

ruleaxi la Victoria orele 9; 12; 
15t 18; 21. Gloria orele 9; 12; 
15) 18; 211 Aurora orele 8,30; 
lli 13,30; 16; 18.30; 21.

PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
rulează la Centra] orele 9;
11.15; 14; 16.15; 10,30; 20,45

FA1A FAȘAFOIT ÎN ȚARĂ
STRĂINĂ —

rn Icni la Union orela 15,30 )
1B; 20.30.

DILIGENTA —
rulează la Doini orele 11,30;
13.45) 16; 18.15; 20.45. Moșilor
orei* 15.30 l 10; 20.30. Dacia
orele 8.45; 14,45 In continuare) 
17: 19; 21.15.

TTNARUL CĂSĂTORIT — PRE
ZINTĂ PISICA — O NOAPTE DE 
vis

rulează la Timpuri Noi orele 
9—21 în continuare.

NOTRE DAME DE PARIS — 
rulează la GiuleSti orele 10,30| 
15.30; 18; 20.30 Volqa orele fl; 
12: 15; 18: 20.45.

LUMINA DUPĂ JALUZELE — 
rulează la Buzest; orele 15,30; 
18; 20,30 Miorița orele 9; 
11,15; 13.30; 16: 18.15; 20,30.

ACUZATUL NU S-A PREZENTAT 
•— rulează la Crîngați orele 
15.30; 18: 20,30.

SUZANA SI BĂIEȚII —
rulează la Buceai orele 9,30; 
11,30) 13,30; 16: 18,15; 20,30.

CHNELE DIN BASKERVILLE — 
rulea2ă la Vitan orele 15,30) 
18: 20.30

ALFABETUL FRICII —
rulează la Unirea orele 15,30;
18; 20,30.

ZORBA GRECUL
rulează la Tomi» orele 9; 11.45; 
14.45: 17.45; 20.45

AVENTURILE LUI WERNEB HOLT 
— atahel? ierit —

ruleazA la Flacăra orele 15,30;
19. Flamuri orele 9; 12; 16,15;
20. Drumul Sării orele 16: 
19.30.

CLEOPATRA — ambele «erii —
rulea2â la Arta orele 9; 12,30; 
16; 19,45.

CASA NOASTRĂ —
rulează la Munca orele 16; 
IR.ÎS, 20.30

DRAGOSTEA ÎNVINGE —
ruleazS Ia Popular orele 15,30; 
18; 20,30.

FANTOMAS —
rulează la Cosmos orele 15,30; 
18.15: 20.30.

TARA FERICIRII —
rulează la Viitorul orele 15,30i 
18 . 20.30.

MORAMBON —
ruleazA la Colentina orele 
15,30; 18. 20,15.

JOI 20 OCTOMBRIE 1986

10,00 : Pantru copii ți tineretu’ 
școlar ; în loc de cinema : ,,Bătrî- 
na Luiza" : Emisiune pentru pio
nieri ) 18,50 : Publicitate ; 18,58 : 
Ora exactă ; 19,00 • Telejurnalul de 
seară i 19,15 : Prin expoziții i 
19,30 : Orașele muzicii : Salzburg, 
Prezintă : George Sbărcea | 20,00 : 
Debuturi : 21,00 : Film : „Cind 
vine pisica" — producție a studio
urilor cehoslovace ; 22,40 ; Tele
jurnalul de noapte : 22,50 ; Buleti
nul meteorologic ; 22,55 : închide
rea emisiunii.
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Europa împotriva 1503 avioane americane ÎNSEMNĂRI R.D. GERMANA

<
ARENDSEER.D. Vietnam

1 503.

de

F. SAtCUDEANT

Reluarea lucrărilor

de protest 
internațio-

in 
D

în
că 

■re 
Iu-

..pletoșilor

La Londra, o dată cu 
încheierea vacanței de 
vară. Parlamentul bri
tanic și-a reluat lucră
rile.

doborîte deasupra

>1 U .

V-FX

EaSe ia mMr Mri

americane

• ’T'~l t >

încheierea dezbaterilor generale

Mărturisirile unui „ om

de încredere" a! lui Chombe

de lira sterlină

de aprinse

luna iunie a 
locuința aces- 
de asemenea, 
se recomanda

CONGO (B raza viile), 
pert de la • demonstrație de 
pretest împătriri politicii a- 

mericane din Vietnam

Reprezentanții Laosului, Gu- 
yanei, Somaliei, Noii Zeelande, 
Algeriei și Hondurasului au

Lima Pa teâfl La B nd a pesta sa desfășoară 
pertrn prima oarl ,,Zilele poe
ziei" Ia care particfpă peste 
100 poeți din Austria, Anglia, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Finlanda, Franța, Iugoslavia, 
Polonia. R_ D. Germană, R. F. 
Germeni. Italia, România, El
veția. Snedisx, Uniunea Sovieti
ci, Turcia ți Ungaria.

„Zilele poeziei"

arabe precum 
Paris, Londra, 
Geneva șl New

LA1AT9

Australia se depărtează

Au apărut în Franța și Anglia, s-au răspindit din ță
rile scandinave pînă in cele mediteraniene și, la fel 
cum se extinde o molimă, au ajuns pe coastele Tura ei. 
In unele țări sînt cunoscuți sub numele de „beatmks", 
în altele de „Blousons noirs'*. Au un element comun : 
murdăria corporală și morală.

Nespălați și net unși ca luni
le, mergînd în cîrduri și turme 
fură automobile, sparg vitri
nele magazinelor, provoacă 
scandaluri. Pe scurt : huligani, 
tineri certați cu munca și cu 
educația, paraziți sociali care 
vagabondează din cartier în 
cartier, din oraș în oraș, din 
țară in țară.

La început an fost priviți 
cu indiferență, apoi cn milă. 
Pletele lor lungi și picioarele 
desculțe nespălate, cămășile 
murdare și pantalonii peticiți 
îmbiau pe unii trecători să le 
arunce citeva monede crerind 
că au de a face cu niște cerșe-

r_Pl la

ci te P**-

Cu prilejul doborîriî pe 
teritoriul R. D. Vietnam 
■ celui de-al 1 500-Iea a- 
vion american, Înaltul 
Cumandament al Arma
tei Populare Vietname
ze a dat publicității un 
comunicat.

In comunicat se arată că 
S.U.A, continuă să intensifice 
războiul de agresiune dus în 
Vietnamul de sud și „escala
darea** războiului aerian în
dreptat împotriva R. D. Viet
nam.

Opun în d o rezistență hotă
rî tă agresorilor, forțele ar
mate vietnameze au doborît 
numai in ultimele cinci luni 
peste 500 de avioane ameri
cane, care au violat spațiul 
aerian. al R.D. Vietnam. Nu
meroase alte avioane au fost 
■variate. în perioada care a 
trecut de la 5 august 1964 și 
pînă în prezent în provinciile 
Quang Binh șl Nghe An au 
fost doborîte 400 avioane 
americane.

Agenția V.N.A. anunță că !n 
zilele de 16 și 17 octombrie 
unități ale Armatei Populare 
Vietnameze au doborît alte 
trei avioane americane deasu
pra provinciei Thanh Hoa.

Numărul total al avioanelor 
americane 
prezent pe 
Vietnam

doborîte pînă 
teritoriul R. 

este de
★

scrisoare 
Comisiei

Intr-o 
adresată 
nale de supraveghere și con
trol în Vietnam, Misiunea de 
legătură a Înaltului Coman
dament al Armatei Populare 
Vietnameze se arată că la 17 
octombrie numeroase forma
țiuni ale aviației americane au 
violat în repetate rînduri spa
țiul aerian al R.D. Vietnam. 
Au fost bombardate o serie 
de zone populate și obiective 
economice dm regiunea Vinh 
Linh și din provinciile Quang 
Binh, Ha Tinh si Than Hoa.

Dacă veți căuta această mică localitate pe hărțile o- 
bișnuite ale Republicii Democrate Germane, strădania 
va fi dificilă. O veți găsi cu greu. în schimb, hărțile tu
ristice din ultimii ani o consemnează tot mai frecvent, 
ca pe o stațiune de odihnă, unde anual își petrec con
cediile zeci de mii de turiști veniți din toate colțurile 
țării și nu puțini de peste hotare.

Furtuna finiiciarl 
determinată de crahul 
cunoscutei bănci 
neze „Intra" nu 
potolit. Rlnd pe 
filialele «ale an 
Închise. O serie 
bănci an încetat orice 
relații cu banca din 
Beirut. Sediul central, 
situai în central capi
talei libaneze, cit «1 
alte 150 stabilimente 
bancare, stau sub 
paza poliției >i a ar
matei. Afacerea „li
tra” a zdruncinai lu
mea iinanciară difl O- 
rleotnl Mijlocia fi din 
unele capitale vest
ei, ro pene.

în urmă cu o căplj- 
mină au apărut pri
mele simptome ale cri
zei. Obligat! sa orna*

raze 
zeci 
dolari tntr-ua 
scurt, „Intra” s-a vă
zut nevoită să ceară *- 
Iu to nil Băncii centra
le libaneze. A craii a 
f-a asigurai lichidități
le solicitate In schim
bul unor titluri fi va
lori care. Încărcate ia 
automobile bUadale. 
au trecut In texaand 
băncii creditoare.
Transferul a fost ob
servat, fi 1n fața po
sibilității de Itlimeat 
numeroși oameni de a- 
1 aceri și depunălori 
s-au grăbit să-fl retra
gă depozitele de la 
banca „Intra". Epuiza
rea rapidă a fondurilor 
de lichidități a făcnt ca 
„Intra" să-șl închidă 
porțile. Faptul a «Ur
nit vie neliniște în 
cercurile financiare ale 
tarilor 
și la 
Roma, 
York.

cecnri valorlid 
de milioane de 

taier* al 
s-a

Parlamentului britanic

Actuala sesiune va repre
zenta cadrul unei intensificări 
a polemicii dintre Partidul la
burist și opoziția Partidului 
conservator în trei probleme 
principale și anume, relațiile 
în cadrul Europei, problema 
rhodesiană și situația econo
mica a țarii.

în domeniul relațiilor cu 
Europa occidentală, părerile 
celor două partide diferă nu
mai în domeniul alinierii An
gliei la Piața comună. In timp 
ce Partidul laburist preconi
zează aderarea Angliei la Pia
ța comună cu respectarea u- 
nor condiții, conservatorii cer 
ca această aderare să aibâ loc 
necondiționat întrucît potrivit 

a trecut 
era în mă- 

condițiile

concepțiilor lor, 
timpul cînd Anglia 
sură să-ți impună 
sale.

Dispute deosebit 
se anunță a fi pe marginea 
politicii economice a guvernu
lui si mai ales în legătură eu 
politica de austeritate d gu
vernului Wilson.

i •*<. mpiapad u *Uc al aviafiei

EXIST* n*TI
K MUTE1

REPUBLICA DOMINICANĂ — Distrareri pnvoeate de vr ■*■■■! nhsei" U Santo Domingo

IUBITE
ii casnis

Așezată la aproape o sută 
de kilometri de Magdeburg, 
localitatea Arendsee și-a căpă
tat în primul rînd popularita
tea datorită lacului din apro
piere, considerat cel mai a- 
dînc din țară. Cu cîteva secole 
în urmă imensul lac de astăzi, 
cu o adîncime de peste cinci
zeci de metri, nu depășea di
mensiunile unei jumătăți de 
hectar. Apa dînd în subsol 
de importante zăcăminte de 
sare, Ie-a topit treptat, s-a în
tins, ocupînd astăzi o întindere 
de aproape o sută de hectare, 
înconjurat de păduri tinere de 
brazi, sădite pe un Ioc altădată 
nisipos, Arendsee oferă turis
tului german ca și celui stră
in nenumărate posibilități pen
tru a-și putea petrece o va
canță plăcută. De obicei prin 
alte părți asemenea lacuri 
sînt înconjurate de nenumă
rate vile, de clădiri moderne, 
de restaurante, baruri etc. A-x 
rendsee nu strălucește prin 
construcții șl popularitatea de 
care se bucură nu pornește de 
la clădiri. Cetina rară, cu 
smocuri verzi înălțate spre cer, 
ascund sau mai bine zis dez
văluie privirilor miile de cor
turi de toate culorile unde 
vilegîaturiștii, veniți cu mași
nile, poposesc in timpul verii 
într-un număr impresionant, 
înotul, sporturile nautice, pes
cuitul, plaja întinsă printre 
pomi ca un covor mătăsos de 
nisip, terenurile de sport, toa
te acestea dau posibilitatea 
celui venit la odihnă să-șl pe
treacă agreabil vremea.

Desigur, soarele la Arend
see nu este totdeauna atît de 
darnle Incit să ridice tempe-

ratura la imperativul caniculă, 
dar asta nu împiedică pe ni
meni, mai ales pe acei fami
liarizați 
pru, să 
la plus 
„Apa e 
e rece" 
adevăr 
de cei întrebați, apa limpede, 
de un verde abisal, literalmen
te clocotește din pricina miilor 
de oameni. Seara, cînd umbre
le se lasă peste pădurile din 
jur, se aprind sutele de becu- 
lețe de la corturi, transfor
med pădurea într-un oraș 
lumini și umbre.

Deabia odată cu lăsarea 
tunericului îți dai seama 
orașul de pînză colorată 
tăiate prin pădure străzi 
minate puternic, terase pen
tru dans, iar la o oarecare 
depărtare, tot într-un cort se 
află o sală de cinematograf 
de cîteva sute de locuri, cu 
nimic mal prejos, in privința 
confortului și a utilajului teh
nic, decît orice sală dintr-un 
mare oraș.

Către orele zece orice zgo
mot dispare în pădnre. Doar 
becurile se clatină ușor In 
bătaia vîntniui, venind dinspre* 
orașul din apropiere, unde I 
mai aud ca dintr-o mare 
partare acordurile unui cvar
tet de coarde. Concerto11^ în 
aer liber ținut săptămînai in 
vechile ruine ale unei mănăs
tiri din secolul al doisprezecU 
Iea, nu s-a încheiat încă. Nu
mai Arendsed doarme, agtep- 
ti nd soarele noii sile intr-o 
neclintire verde.

cu un climat mai ■■- 
facă baie fie doar « 
cincisprezece prade 

mai caldă cînd afară 
șî in virtutea acestui 
de necontestat, rostit

Dta eamfle City-«Iii loadoaez s-a aflat că Australia, una din 
prtaapaJeia țlri «eaihre ala loaei Lirei sterline, adoptă In problemele 
■■■•tara • paiițla diferiți de aceea preconizat! de Marea Britanic. 
Potrivii mat știri. Australia yl-ar H exprimat, la recenta conlerinț! 
a BdaistriJar de fiaaițe din țările membre ale Commonwealthnlul, in
tenția de a diversifica co ■ tis atol rezervelor sale monetare, evaluate 
ia SM aiiMie Hre sterline >1 compose In cea mal mare parte din 
lire stertiae- Ho țări rea A astrali ar fi fost motivată In esență de 
laptaJ că comerțal •!■ cn terțe țări, la special Japonia, Statele Unite 
si țările membre ale Pieței comune, s-a dezvoltat considerabil, In 
ttop ce scMmbarile ca Anglia fi ceilalți membri ai zonei liberului 
schimb an scănt.

Mai mill, potrivit relatărilor agenției FRANCE PRESSE. ministrul 
de finanțe australian. William McMahon, a declarat sSptămfna fre
cat! la Canberra că țara ia va susține fără ezitare pnnctul de vedere 
francei In problema auzului.

Adoptarea dolarului australian ca unitate monetară național! In 
local lirei australiene, la care a recurs guvernul din Canberra In 
luna februarie, nn a rămas o simplă manilestațle simbolic! de inde
pendență laț! d« Ura sterilul, remarcă FRANCE PRESSE.

Dezbaterile de poli
tică generală din cadrnl 
celei de-a 21-a sesiuni a 
Adunării Generale a 
O.N.U., începute la 22 
septembrie, au luat sfîr- 
șit marți seara.

fost ultimii din cei 108 vorbi
tori care și-au expus, în ca
drul acestor dezbateri, pozi
ția în principalele probleme 
ale vieții internaționale.

Adunarea Generală va trece 
la examinarea punctelor în
scrise pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni. Paralel, își vor 
continua activitatea comitetele 
Adunării Generale.

Confirmind demisia ministrului congolez pentru pro
blemele sociale, Oscar Mulelenu, și arestarea șefului 
său de cabinet, Katteng, postul de radioKinshasa a i 
transmis un comentariu în care dezvăluie noi amă
nunte privind strînsa colaborare a acestuia din urmă 
cu foștii jandarmi katanghezi, autorii rebeliunii de la 
Kisangani.

Fiind interogat de serviciul 
de securitate congolez, Kat- 
teng a recunoscut în depoziția 
sa că a primit instrucțiuni de 
la fostul premier, Moîse 
Chombe, cu oare s-a întîlnit 
în Franța în 
acestui an. La 
tuia s-au găsit, 
scrisori în care
rebelilor să se retragă în 
Katanga în scopul creării 
unui guvern provizoriu și 
pregătirii terenului în ve
derea revenirii lui Chombe Ia

putere. Scrisorile, potrivit de
clarației lui Kateng, au fost 
predate maiorului Muamba, 
comandant al unuia dintre re
gimentele foștilor jandarm; 
katanghezi, care a condus i 
delegație la convorbirile d:a 
septembrie de la Kinsh

Potrivit știrilor oficia X
serviciul de securitate cor.go- 
lez nu dispune pînă în pre
zent de dovezi care si ® ’ 
că Oscar Mulelenu ar fi part 
cipat la organizarea rebel: ur 
jandarmilor katanghezi.
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