
ÎN PAG. A Il-ai
M. KOGĂLNICEANU - diplomat
CRONICA TELEVIZIUNII:

Ce ne așteaptă simbăltă la ora 6 ? 
„SFINCȘII“ NU AJUTĂ

PAG. 'A IlI-a!

| COOPERATIVELE AGRICOLE-\ 

I GAZDE OSPITA LIERE PENTRU | 
j TINERII MECANIZATORI |

PAG- A IV-a;
„CLUBUL UZINEI

— TNVTRTIKDU-SE DUPĂ PROPBIA-I COADA"

Masă rotundă cu tinerii de Ia uzinele ..Steagul roșu" 
și „Tractorul" Brașov

• UNII CINTA .STEAUA" ȘI ALȚII IAU COVRIGII • UN 
CINECLUB PE BUTUCI • 2 500 DE TINERI NU AU TIMP 

I.IBER • CINE BATE CUIUL? • N-A VEȚI O IDEE 
IN PLUS ?

PRIMUL 
AN LA 
CATEDRA

Proletari din toate țările, uniți-vă !

* * * -K ** ** ** *
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIII 
SERIA II,
NR. 5702

6 PAGINI
25 BANI

JOI
21 SEPTEMBRIE

1967

Cu planul 
pe 9 luni 
îndeplinit

• Colectivul Fabricii de 
ulei ..Argus" din Constanța a 
îndeplinit planul de producție 
pe primele trei trimestre cu 
11 zile mai devreme. Peste 
sarcinile la zi au fost obținu
te o producție globală în va
loare de 3 642 000 Iei și o 
producție marfă de 5 642 000 
lei. Depășirii planului de pro
ducție, colectivul fabricii îi 
adaugă o economie supli* 
menta-a. în 8 luni, în valoare 
de 648 000 lei, și un benefi
ciu de 2 433 000 lei peste 
plan.

• întreprinderea de mate
riale de construcții Bîrcea, re
giunea Hunedoara, a înde
plinit cu 13 zile înainte de 
termen planul pe trei trimes
tre la toți indicatorii, inclu
siv la livrarea produselor pen
tru export î cărămidă ter- 
moizolantă și cable de tera
cotă. Valoarea producției 
marfă vîndută și încasată, 
planificată pe 9 luni, a fost 
depășită pînă la 18 septem
brie cu peste 10 la sută.

...Elena Zaharia, absolventă a 
Facultății de biologie a Institu
tului pedagogic de 3 ani din Ba
cău a fost repartizată ca profe
soară la școala generală din co
muna Lozinca. Adaptarea la ac
tivitatea didactică, la viața co
munei nu-i ridică dificultăți: e 
născută și crescută aici, a func
ționat ca suplinitoare înainte de 
a se înscrie la institut, a cerut să 
fie repartizată în comuna na
tală. Și-a propus un adevărat 
plan de lucru din ziua cînd s-a 
reîntors : vrea să impulsioneze 
viața culturală.

Tot în comuna sa se întoarce 
și profesoara de matematică, 
Emilia Gherman. Nu chiar în 
comună, unde n-a fost liber nici 
un post, ci îptr-un sat aparțină
tor, la Schieni, 10 km distanță 
de centrul comunal. O școală 
mică, pentru că și satul este mic, 
dar căre nu impietează cu nimic 
asupra entuziasmului cu care-și 
începe munca la catedră. Și-a 
alcătuit un program a cărui prin
cipală țintă este să-i apropie pe 
elevi de matematică, să-i facă 
s-o îndrăgească și, pe această ba
ză, să și-o însușească. Are am
biția de a da primii cititori, pe 
raion, ai Gazetei de matematică, 
primii rezolvitori și creatori de 
probleme.

Totuși, Elena Zaharia 
Emilia Gherman nu 
principalii eroi ai însemnări
lor de față. Nu pentru că n-ar 
merita-o. Dimpotrivă. Dalele 
expuse pînă acum o dovedesc. 
Dar nu putem trece peste faptul 
că în ziua de ÎS septembrie, la 
deschiderea școlilor, din cei 76 
de profesori repartizați în ra
ionul Bacău s-au prezentat 
la posturi abia 34 și că 
și dintre aceștia, după cum 
singuri au mărturisit-o, puțini 
au de gînd să rămînă la cate
drele la care au primit numirea 
inițială. Dacă la această situație 
mai adăugăm și faptul că și în 
situația în care s-ar fi prezentat 
toți cei 76 de profesori, corpul 
didactic al raionului continuă să 
fie descompletat cu încă peste 
500 de profesori, descompletare 
generată și de marea fluctuație 
existentă în rîndul cadrelor di
dactice, ne dăm seama că pro
blema este foarte serioasă și me
rită să fie dezbătută fără oco
lișuri.

Puțini sînt aceia care vin în 
școlile sătești cu intenția de a ră- 
mîne, simțindu-se ostracizați în 
mediul rural. O primă dovadă este 
și faptul că nu se stabilesc în 
comune, preferă să facă naveta 
zeci de kilometri. Din 12 profe
sori repartizați anul acesta, cu 
care am stat de vorbă, 7 fac na
veta, unii pe o distanță de a- 
proape 40 km. Dar chiar și din-

ÎNCĂ AȘTEPTATE

Un
a-

ÎNSEMNĂRI

Naționalele de atletism

RECORDURILE SE LASĂ

original

Idilă autumnală

Foto: C. CONSTANTIN

REST A URANTELE
PENSIUNE

CUM SPUN „POFTĂ BUNĂ“

Ziua a doua și ul
tima a Naționalelor 
de atletism a trecut 
pe nesimțite și s-a 
sfîrșit Ia umbra re
flectoarelor stinse de 
pe Republicii. Un
deva în colțul tribu
nei I antrenori și 
specialiști ai federa
ției stabileau ultime
le măsuri și itinera- 
riile a două călăto
rii : juniorii, în
R.D.G., iar seniorii 
la Constanta și de

titlului a fost descali
ficat pentru că s-a 
prezentat în compe
tiție ascunzînd în 
sacoșă o greutate ne
verificată de arbitru 
și care a avut la cîn- 
tar o lipsă de peste 
100 grame.

— Este de neînțe
les, ne mărturisea 
C-tin Crețu. Dacă 
concura cinstit — 
era într-o formă 
foarte bună — Ga-

sportiv care »tie să 
privească deschis în-' 
frîngerea căci, într-o 
manieră de adevărat 
campion, a concurat, 
deși a fost acciden
tat la gleznă.

Ion Moina ne pre
zintă pe... Moina ju
nior.

Maestrul emerit al 
sportului a fost pre
zent și de astă dată 
în tribună — dar așa 
cum ne-a mărturisit 
— a încercat,

i
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MARIETA VIDRAȘCU

T.A.P.L caută 
vad comercial 
în centru 
Consumatorul 
caută unități 
apropiate de 
cartierul său 
T.A.P.L spune: 
„nu avem 
ospătari' 
Consumatorul: 
„nu putem 
aștepta o oră 
pentru o ciorbă'-

In cursă, favoritele probei de 80 m.g.
Foto : R. VASILE

(Continuare în pag. a Il-a)

Ce este un restaurant-pensiu- 
ne ? Un restaurant obișnuit de 
categoria a Il-a, care se mai nu
mește și pensiune, deoarece aici, 
între orele 12—17, zilnic, vin sute 
de consumatori pentru a servi un 
meniu fix la accesibilul preț de 
9,50 lei. In București există la ora 
actuală 10 asemenea restaurante- 
pensiune.

îmbunătățirea activității de 
proiectare a devenit în pre
zent o preocupare esențială 
avînd ca obiectiv realizarea 
unor proiecte calitativ supe
rioare. corespunzătoare pro
gresului tehnic din perioada 
pentru care sînt concepute și 
scurtarea duratei de execuție.

Este o axiomă faptul că 
atît procedeul tehnologic ales, 
capacitatea, cit și nivelul teh
nic al instalațiilor proiectate 
care dimensionează eficiența 
economică scontată a investi
ției sînt condiționate deter
minant de calitatea documen
tării.

Dar folosirea cu maximă efi
ciență a acestui timp e legată 
de organizarea pe baze știin
țifice a sistemului informațio
nal al proiectantului. De a- 
ceea, arhiva institutului de 
proiectare trebuie astfel or
ganizată incit proiectantul să 
ajungă, intr-un timp scurt, în 
posesia tuturor datelor de ca
re dispune institutul.

La fel de importante pentru 
informarea proiectantului, fi 
asupra acestei surse vrem să 
insistăm, sînt datele culese 
din uzine unde se aplică pro
cedee tehnologice stabilite an
terior sau funcționează utila
jele de tipul celor caie inte-

resează la întocmirea proiec
tului.

Ce se întimplă in prezent ? 
In cazul construirii unei uzi
ne noi, cînd trebuie făcută o 
comparație critică permanentă 
a variantelor posibile pentru 
alegerea soluției optime înce
pe “ ■ ’să circule un mare volum

Rafinarea
timpului
proiec
tantului

informații între minister 
ori

de
și proiectant. De multe 
este chemat chiar proiec
tantul să-și ia singur in
formațiile de pe unde o 
putea. De bună seamă că 
documentarea în uzină a 
proiectantului este foarte 
instructivă, însă informațiile 
date verbal de către persona
lul tehnic din uzine, nu lasă 
nici o răspundere asupra ce
lui care le-a dat. Importan
ța informațiilor precise se ex
tinde și asupra cazurilor în 
care utilajele montate într-o 
uzină ar putea fi plantate în 
cadrul altui proiect.

In această situație, proiec
tantul are nevoie să știe pre
cis ce rezultate a dat în ex
ploatare acel utilaj.

Prin urmare direcțiile ge
nerale și serviciile tehnice din 
uzine ar trebui să trimită pro
iectantului, respectiv institu
tului de proiectare, toate in
formațiile pe care le posedă și 
care prezintă interes la întoc
mirea unui proiect, fără a mai 
trece prin sistemul de adrese 
scrise, convorbiri telefonice 
sau verbale, sistem care în- 
tîrzie predarea proiectului.

Astfel, institutele de proiec
tări specializate ar putea pri
mi fișe tehnice de exploatare 
ale agregatelor montate în u- 
zine cît și fișe cu. parametri 
tehnologici reali ai instalații
lor. Așa se poate întări și răs
punderea pe care trebuie să 
o aibă cadrele tehnice din u- 
zme asupra celor indicate în 
fiK iar deplasările proiectan
tului pe teren ar avea numai 
scopul aprofundării și comple
tării acestor date în mod cre
ator. Ar fi o veritabilă rafi
nare a timpului de lucru al 
proiectantului, prin care peri
oada de documentare poate 
căpăta o înaltă eficacitate, 
fapt care este de așteptat să 
se răsfrîngă favorabil atît a- 
supra calității proiectelor cît 
și asupra termenelor de pre
dare ale acestora.

Ing. N. UDBO1U
Ing. C. DIACONU

Observăm — și aducem la cu
noștință această observație și to
varășului V. Marinescu, director 
adjunct al T.A.P.L. —. că mai 
toate sînt amplasate în centru, 
înțelegem predilecția T.A.P.L.-u- 
lui pentru „vadul comercial“, dar 
de ce cetățenii din cartiere tre
buie să se deplaseze pînă în cen
tru pentru a servi masa ?

„în cartierele mai depărtate de 
centru — e de părere tovarășul 
Marinescu — se gătește mai mult 
acasă, există cantine, există... ce 
lelalte restaurante. Dar pe cine 
poate convinge această ^explica
ție", de pildă, că în jurul mari
lor cartiere existente în Capitală 
nu sînt solicitate aceste unități ?

Să vedem, cel puțin, cum spun 
„poftă bună" consumatorilor res- 
taurantele-pensiune existente.

Prima remarcă : localurile 
sînt, în general, bine amenajate, 
utilate modem. Ele oferă zilnic 
o listă de meniu bogată. A doua : 
consumatorii frecvenți ai acestor 
localuri sînt, în general, tineri — 
și căsătoriți și necăsătoriți.

Restaurantele-pensiune au, ca 
toate restaurantele, ore de acal
mie și ore „de vîrf“. Ne oprim, 
ajunși aici, la principala deficien
ță a acestor unități. Consumato
rul restaurantului-pensiune este, 
prin excelență, un om grăbit. 
Vine la pensiune în ora pauzei 
de masă sau imediat după termi
narea programului. Vrea, pe 
bună dreptate, să fie servit rapid, 
cît se poate de rapid...

— Satisfaceți această cerință 
a consumatorului ? întrebăm noi.

— Da, nu. Da, nu... (Mono
silabic, acestea au fost răspun
surile).

Concret, restaucantele-pensiune 
care sînt chemate să lucreze cu 
maximum de operativitate, fac 
„economie" de personal pe seama 
timpului consumatorului, pe sea
ma bunei deserviri. „Grădinița" 
lucrează cu 5 ospătari în minus 
față de schemă, „Feroviarul" cu 
6 ș.a.m.d. Aflăm că pe întreg

trustul există un deficient 
circa 600 oameni operativi. Orice 
explicație s-ar da (ospătarii au 
fost detașați pe litoral, nu avem 
suficiente cadre calificate etc.) 
situația este anormală, și cu re
percusiunea ei asupra deservirii 
facem imediat cunoștință. în 
timp ce un ospătar are obligația 
să servească obișnuit la 8—10 
mese, în restaurantele-pensiune 
se ajunge ca un ospătar să ser
vească la 15—20 și cliiar 25 de 
mese. Iată dar că ideea de a 
servi mai rapid masa la un res- 
taurant-pensiune (cînd ți se cere 
să pierzi 1—2 ore) e cvasi com
promisă !

Reproducem, spre edificare, 
scurte păreri ale consumatorilor 
despre prînzul de la pensiune :

„Am luat masa de prînz — 
ne spune Gh. Dumitrescu, la mai 
multe restaurante, printre care și

TRAIAN LUNGU

(Continuare în pag. a ll-a)

colo la Istanbul, pen
tru Balcaniadă. Dar, 
pînă atunci derulăm 
filmul celor două 
zile de întreceri și să 
privim mai atent cî- 
teva secvențe.

Un antrenor... cam
pion : C-tin 
este același 
fost campion și re
cordman al probei de 
aruncare a greutății 
care a abandonat ac
tivitatea competițio- 
naiă consacrîndu-se 
pregătirii tinerilor a- 
tleți. Dar cum tine
rii nu se prea înghe
suie la... greutate, 
C-tin Crețu concu
rează și azi, fără o 
pregătire specială și 
iată el ajuns din 
nou campion al țării. 
Felicitări ! Dincolo 
de această surpriză 
se ascunde un gest 
cu totul nesportiv, 
reprobat în lumea a- 
tletismului. A. Ga- 
gea principalul pre
tendent la cucerirea

Crețu, 
Crețu

gea ne învingea de
tașat.

Și n-a fost singu
rul abandon pe po
dium. Domenico Me
nis, care de doi ani 
de zile promite, după 
pregătire în cantona
ment, o performanță 
de zile mari, n-a reu
șit decît locul II cu 
o performanță me
diocră și nici nu s-a 
prezentat la pre
miere.

— I-a fost rușine, 
spunea cineva.

în sfîrșit, măcar 
atît.

Festivitate de pre
miere în proba de 
săritură cu prăjină. 
Pe Jocul I și campion 
al țării, Dinu Pistalu. 
Pe locul II, Petre 
Astafei, singurul a- 
tlet. român care a 
trecut ștacheta înăl
țată peste 5 m. Nici 
o greșeală. record- 
menul țării a urcat 
pe podium cu frun
tea sus ca orice mare

tru a nu știu cîta 
oară, să-l convingă 
pe fiul său, Dan 
Moina să se apropie 
de atletism. Nimic 
mai interesant decît 
opinia fiului rătăci
tor.

— îmi place atle
tismul. dar prefer și 
practic baschetul în 
echipa Liceului ,.Ni- 
colae Bălcescu“ din 
Cluj.

Maestrul Moina as
cultă și declară :

— Nu odată am 
spus : în școli se face 
încă foarte Duțin cu 
privire la stimularea 
la elevi a pasiunii 
pentru atletism...

Simple secvențe 
din cele două zile de 
concurs. Fiecare din
tre acestea ca și al
tele pe care nu le-am 
revăzut ne obligă să 
nu le trecem cu... 
vederea.

VASILE RANGA

MINISTRUL DE EXTERNE AL ROMÂNIEI,
CORNELIU MĂNESCU, ALES PREȘEDINTE

AL SESIUNII ADUNĂRII GENERALE
A O.N.U

Citiți în pagina Vl-a relata
rea despre desfășurarea ședin
ței și textul discursului rostit de 
Corneliu Mănescu cu ocazia a-

legerii sale în calitate de pre
ședinte al celei de a 22-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

O adunare generală a orga
nizației V.T.C. de la Fabrica 
de hîrtie Bușteni:' Alături de 
uteciștii uzinei au fost invi
tați tovarăși din conducere, 
precum și nominal aproape 50 
de tineri. Tovarășul Ion Ba
ciu, secretarul comitetului 
V.T.C. prezintă un referat 
despre disciplină, menționează 
abaterile unor tineri în pro
ducție. Exemplele concrete 
le-au constituit chiar tinerii 
invitați în mod deosebit. în 
sală cei în cauză se foiesc, se 
aud proteste. i

— Filmul, vă rog!
S-a stins lumina în sală și 
început proiectarea diafil- 

mului. Pe ecran a apărut mai 
întîi operatoarea Estera Rus- 
mănică. !

— Priviți-o! a spus secre
tarul. Ce observați pe ecran ?

— Ce să observăm ? a răs
puns tînărul Mihai Grigore. 
Filmul nu minte. E aceeași 
Rusmănică Estera. Nu citește 
ea romane lingă mașină ? Pe. 
ecran e proiectată copia sa, 
așa cum a fost surprinsă. Dar 
mai observăm ceva. Locul de 
muncă e murdar ca totdeau- D 
na. Păcat că n-a putut fi fo- I 
tografiafa și în ziua cînd a 
lipsit de la lucru.

Pe ecran apare alt tînăr. E 
operatorul Ion Chivu. Fumea
ză undeva prin secție încer- 
cînd să-i țină de vorbă și pe 
alții. In următoarele două pe- i 
licule apare mașina singură, 3 
nesupraveghiată, apoi un afiș fl 
pe teme de securitatea mun
cii : „In fabrica, fumatul este 
interzis".

— Referatul, deci cuprinde 
lucruri foarte adevărate — 
spune cineva în sală. Chivu H 
nu respectă regulile de tehni- 0 
ca securității muncii, își îhză- H 
duie libertatea de a părăsi ma- ! 
șina în timpul lucrului, lăsîn- 0 
d-o fără supraveghere, îi îm
piedică și pe alții să-și vada 
de treburi. j

Și filmul continuă. Apare pe 
ecran Gheorghe Rotaru. Ro- 
șeața din nasul lui Rotam e 
mai aprinsă ca în realitate. 
Ochii îi sînt pe jumătate în
chiși.

— Nu. el nu e bolnav, to
varăși l Știm cu toții că așa 
vine de multe ori la lucru. E 
bolnav din cauza... băuturii.

Și filmul își deapănă conți
nutul, aducînd în fața tuturor, 
aspectele negative din com
portarea unor tineri din sec
ție. Iar parlicipanții iau cu
vântul spontan, opinia uteciș- 
tilor constituind un comperaj 
ironic, tămăduitor.

. Mulți dintre cei vizați atun
ci, la adunarea generală, au 
acum o comportare exemplară, 
îmi tot cer să distrugem fil
mul, ne spune tovarășul Ba
ciu. Cred că așa vom face. 
Dar, îndemnul cu „Filmul, vă 
r°gse mai poate repeta. Să 
sperăm că nu va mai fi ne
voie.

ION TEOHARIDE 
corespondentul

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Ploiești



Mihail Kogălniceanu a fost caimacamii separatist Nicolae
numit de Octavian Goga „cel _Xk)nachi-Vpgoridef apoi a publi- _
atîi creier românesc organizat pat corespondența compromîță- ' găduia să se miște ou excepțio-
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presă-— a ajuriL în cancelariile _ domenir.
diplomatice eurojSene și a dgțer- Pe osatura 'unei logici de fier,

—re^altoăh nu -numai a frază ele- 
zaată și-xioaie; dar și o sumă de 
fapte, imagini literare și, cînd 
ere cazul, șt trorrti.—fără ca prin 
aceasta sâ se altereze sobrietatea 
impusă de genul notei diploma
tice sau_3je respectul• cuveni i 
adresantului. — — —

Apreczfhd fusU for valoare 
personalitățite. d • udeca cu ace
lași realism s: rmț de răspunde
re și riruatiite- Se știe că genera
ția lui Kocălniceanu. adevărată 
p’e^dâ de ctitori ai României

racterizat ca „1 
is, istoric fruntaș, 
itor și încă și mai 
i de stat". Aprecierea lui Goga 
referă, desigur, tot la persona-_^ _ ________ ___ __  _______
ițea politică astfel că, în fond, ~ eT~ă luaF apoi parte la tratativele 
poate afirma fără greșeală că.................................. “
mai de seamă om de stat al 

mâniei secolului al XlX-lea, a 
t fiul vornicului Ilie- KogalnS- 
inu, născut cu un veac și jli- 
tate în urmă. Trăsăturile ca- 
teristice ale personalității sale 
lud aspecte și însușiri felurite; 
o mare strălucire s-au reliefat 
î, calitățile sale de diplomat 
anvergură, profund diferit de 
îl obișnuit în „masa" perso- 
ului de specialitate. El a fost, 
i, șef al diplomației și nu exe- 
ant ; s-a numărat printre acei 
ouțini la număr — care au’ 
dit și au elaborat linii direc- 
re în politica externă, și 
ître diplomații care le-au 
>retat chiar și excelent,

★
a epoca formării statului 
i și a primelor două decenii 
existență, Mihail Kogălniceă- 
a putut influența direct, prin 
•cițiul puterii, destinele țării 
nomente din cele mai hotărî- 
e ale istoriei noastre. Prim- 
istru al Moldovei din 30 apri- 
1860 pînă la 17 ianuarie 

L (între 24 ianuarie 1859 și 24 
tărie 1862 — cînd s-a făcut 
ea administrativă și s-a insti- 
primul guvern și parlament 
rînbipatelor Upite — Moldo- 
îi Țara Românească au avut 
;rne deosebite), prim-minis- 
11 României din 12 octombrie 
• pînă la 26 ianuarie 1865, 
stru de interne de la 24 no- 
)rie 1868 pîna la 24 ianuarie 

ministru de' externe între 
iprilie și 24 iuli^ 1876 și de 
aprilie 1877 pînă la 25 no- 

>rie 1878, din nou ministru 
iterne în perioada iulie 1879 
prilie 1880 și, în sfîrșit, mi
ll plenipotențiar în Franța 
primăvara anului 1880 pînă 
ira anului următor — Kogăl- 
mu a fost, precum se vede, 
inducerea politicii externe — 
Sa nrim-ministru. fie ca mi-
i de externe în perioada re- 
elor fundamentale din anii 
—1864 (dintre care în spe- 
secularizarea și actul de la
ii 1864 au avut importante 
cații în exterior) și în epoca 
jiului de independență.
>ă chiar și atunci cînd nu a 
as direct treburile exterioa- 
iografia lui este bogată în 
elite cînd rolul său a avut o 
ere importantă și chiar de- 
L Amintim astfel că în pe- 
a alegerilor pentru Adună- 
Kd-hoc, Kogălniceanu s-a 
irat printre fruntașii unio- 
moldoveni care au prezen- 
i București comisiei de in- 
ire a Puterilor garante do- 
î zdrobitoare ale falsificării 
rilor din Moldova de către

minat anularea alegerilor _fajsi- 
Ticate. " '

Ca prim-ministiu al Moldovei.

dintre Alexandru Ioan Cuza și 
emigrata ungară, la ajutorarea 
einigraQțjlor^ revoluționari—T»a- 

f^iiari urmăriți - de autorității-;? 
austriece.

în sfîrșit, în ambele cazuri 
cînd a devenit ministru de in
terne— în 1868 și în 1879 — 
tot considerentele de ordin _ 
tem au fost determinante pentru

zisă a războiului de independen
ță, Kogălniceanu a lăsat capo
dopere ale artei diplomatice. Se 
știe că, aflată încă formai sub 
garanția colectivă a celor șapte 
mari puteri, România nu putea 
— în conjunctura primei jumătăți 
a anului 1876— să- se pronunțe 
deocamdată îh mo<f oficiăî, di
chis, pentru ruperea legăturilor 
cu Poarta, atîta timp cît j^iția 
principalelor puteri și mai cu 
seamă a Austro-Ungariei și An
gliei nu era precis definită. Tac
tica așa numitei ..neutralități* a 
României în cursul primei faze a 
crizei orientate, rtw impuri (teri 
de comandamentele, pe atunci 
bine motivate ale prudenței 
Dar în același timp în cam 99
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mâneșb. La 1 aprilie, de pildă, 
el participa la Consiliul de Co
roană care a hotărît încheerea 
convenției cu Rusia. Devenit mi
nistru de externe la 3 aprilie d 
semna o zi mai tîrziu actul prin 
care armatele ruse obțineau drep
tul de libert trecere prin terito
riu! român spre Turcia „și trata
mentul repartizat armatelor a- 
mice*. La rîndul ei Rusia se o- 
bliga „a menține și a face a se 
respecta drepturile politice ale 
statului român astfel cum rezultă 
din legile interioare și tratatele 
existente precum și a menține și 
a apăra integritatea actuală a Ro
mâniei*. Lui Itogainiceanu i-a 
revenit cinstea de a rosti la 9 mai 
1977 în fața națiunii și a lumii 
mire®. în fața istoriei, cuvintele 
cetehre care vesteau sfârșitul do- 
mmatfei seculare și începutul 
unei noi ere în viața poporului 
mmăn. ..Sîntem independenți, 
rintem națiune de sine stătătoo- 
W. Dar în cadrul aceluiași mc- 

discurs alcătuit nu numai 
eu eăldum specifică momentului 
KMpectK d și cn atenția dense- 
briă față de felul cum vor reac- 
pona cancelariile europene, mi- 
•Wml de erteme, pregătind te
renul pentru etapa următoare a 
acbunu românești avertiza cu 
se-orittte și simț realist că țara 
mai are încă multe obstacole de 
toRtev. El spunea atunci : „acum 
încep greutățile, fiindcă noua 
noastră condițiune ca definire a 
^dependenței noastre frrtr-nn 
mod mai determinant și mai abso
lut trebuie să fie acceptată de 
Enmpa. Aci este cestiunea. aci se 
re- amă patriotismul, aci se re- 
dw— prudența, aci se reclamă 
tfnrtde rece*.

fn<te

CRONICA

O întîlnire

DEVA (de la cores
pondentul nostru).

Sala clubului din Gura 
Barza s-a dovedit neîncă
pătoare. feste 900 de ti
neri de la întreprinderea 
minieră, Uzina de prepa
rare și Atelierele centrale 
au ținut »ă participe la în- 
ttlnirea cu tovarășul Ghe- 
Orghe Călin, prim-secretar 
al Comitetului regional 
Hunedoara al P.C.R., care 
le-a corb it despre politica 
externă a partidului și gu
vernului nostru. Expunerea 
a fort urmărită cu un deo
sebit interes.

în continuare, pe scena 
clubului a fort prezentat 
un frumos program artis-

TELEVIZIUNII^]

CE <
SÎMBĂLĂ

LA ORA 6?
de Radu Cotațu

apelul la serviciile sale. Așadar, 
dacă se socotesc și ana twriefr - 
lor, cu binecunoscutele etape Le 
luptei împotriva rețmtLu: feu
dal și a sprijiniterior lai dba 
afară — deci de Ii. mcsaestai 
„Daciei literare* dm 1840 fi pini 
la Unire — problemele interaa- 
ționale, situata externă a Princi
patelor Române și apoi a P-xi- 
niei, au ocupat un foc central t_ 
viața sa politică. Lucrai era flrese. 
deoarece în!ătnncrea dom— 
străine reprezenta condiția fun
damentală pentiu piugietul ge
neral. economic. wia.’ ri pofctie 
al țării noastre. Acestui tei v 
l-a consacrat Koziiniceann 
ceptionalele lai calitât: de 
politic, de dipfomit. Coresp 
dența <a d-pfomatki d_ț - re 
le sale cu referiri 1a proHra 
externe, sau consacrate erth 
acestora, reflectă ca fidelitate de
sigur talentul dar p fund-noer- 
tul solid al informației atestai 
mare om de cultură- Un publi
cist spunea că în discarsurJe ‘Le 
Kogălniceanu nu a fost niciodată 
banal. Pai curgerea coreapondeo- 
ței sale din ana aecrsteriatL1^ 
sub Caza si ai rizbriuke de îa- 
depandență demrrsteează 
și opera «a de sef al 
românești = fost cel psțin 
de originală și cap*n-r5tă ca si

Primul an
la catedră

(Vrmatt din pag. I)

4 care s-au stabilit, au fă
cu totul și cu totul provi- 
pînă la data cînd se vor 
jnuta în oraș. (Situația nu 

iduă, la fel au procedat 
profesori din promoțiile 

£). în asemenea condiții, e- 
că provizoratul își va pune 

a și asupra muncii lor la 
ă și asupra propriei per- 
lări profesionale.
iltă cauză care favorizează 
'litatea cadrelor didactice 
?rinajul lor de la o școală 
i este lipsa de atenție și 
ientru asigurarea unor con- 
ptime de trăi în comunele 
? au fost numiți. Chiar to- 
l 'Costache Manciu, vice- 
inte al sfatului popular 
', care răspunde de pro- 
\e de învățămînt, recu- 

că, în afara unor îndru- 
țenerale date în această 
ă organelor administrative 
au făcut prea puțin pen- 

crea profesorilor veniți in 
le mai hune condiții de 
Nu sînt ajutați să-și gă- 
locuințe corespunzătore (în 
cazuri localnicii cer pre- 

xagerate și nimeni nu le 
ște tendința spre speculă), 
ități de servire a mesei, 
e repartizează la timp com
pui necesar. In unele co- 
lipsa aceasta de grijă se 

inează cu un soi de tu- 
.ercitâtă de organele locale 
ispun de cadrele didactice 
bunul plac. Toate acestea 
dea evita dacă de la sfatul 
ir raional în jos s-ar ma- 

mat multă solicitudine 
interesele profesorilor și 

lorilor. Dar cu aceasta âtin- 
n alt aspect al prohlernCÎ, 
me, ce se opune părerii 
cepute exprimată de unii 
ei că satul îi condamnă la 
și limitare ?

t începe cu punctul de ve- 
ixprimat de soții Cornelia 
torghe Dima, profesori, 
mind al treilea an la școala 
lă din comuna Costișa.
\.m absolvit, cursurile Ed- 
i de biologie-gedgrâfie " din 
- spunea tovărășîil Dima. 
i localnici și am cerut re- 
irea aici. E de .prisos să a- 
că nu ne-am pierdut nici

doum entutiatrrKA nsnfm «mmm 
la osted^ă Altceva
— preoeupdn/e «rirârcho? h te- 
cultate ocrtrom te orresi ștaeă^ie 
și lucram sub 
rășului profesor Fetrv litant Lb 
îndemnul lui, 
m-am angajat 9ă cercetez te rxw- 
tinuare influența blodm Kise- 
mului reticulat și 
zarului în actirrtatee 
lelor. Nu era o lucrare de «oh 
proporții, dar nearmd 
bibliografic, ep-a^at^ră de lebcee- 
tor și material de expen-nent. ces 
abandonai. Nu exiști rtabv* 
nici măcar un sistem de -eiatn 
cu bibliotecile din oraș oare td 
dea prioritate cadrele^ didactice 
în solicitările de cărți, ca 
riile sau centrul de dousare « 
cărții pentru a ne rezeca seu 
expedia lucrările de care acer-, 
nevoie... De fapt, trebwe s-e spu
nem de-a dreptul: n-am -rr 
interes pentru preocvpin'e 
tre științifice... Profesoara 
Iordăchescu, a cărui 
este biologia, afirma ci bAHattca 
școlară și cea a comunei CLHf 
unde profesează nu nni 
trate cu cărți în specialitatea n. 
nu au nici măcar un abonament 
la revista „Naturaa. Deci, iată că 
nici în acest prim pas pe calea 
ridicării calificării profesionale
— procurarea lucrărilor de spe
cialitate, â materialului informa
tiv — cadrele didactice nu se 
simt sprijinite.

Secția de învățămînt a sfatului I 
populat raional n-ar trebui să se | 
limiteze doar la rolul de organi
zator al învățământului pe plan I 
local cți,_depășindu-și această con- | 
diție, să vegheze la creșterea pro
fesională a hicrătorilor din învă-- | 
țămînt. Este adevărat că și or- I 
găntzațiile EJ.Ț.C. ale câdrelor 
didactice pot și trebuie să-și facă | 
mâi vizibil simțită prezența . pe 
acFst tărîm. Din inițiativa orga- I 
nizațiilor U.T.C. ’se pot organiza ■ 
o serie de manifestări care să fa- | 
ciHteze schimbul de informații și g 
lucrări "de 'specialitate, legături .. 
mai strînse pe plan .profesional I 
îfttte cadre didactice și ale aces- " 
fora cu foștii profesori și cațe-rA .PfP.tly.-- Felul dea priyiA 
j'j ? i • 1 °Pac> 13 'distâffță. 1n-drele de’ ^.^ate ale mstrtu- | gust -sau SMpprficiat an3 
telor absolvite, menite să țjuă_ 
treaz interesul. pentru autoper- ■ 
fecționare al tinerilor profesori.

Arun/it pe Dunăre

I 
I
I 
I

I
I
I 
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De cîtg ori vreau să scriu 
despre această — fără adjectiv — 
emisiune pentru femei numită cu 
un fatuiliarism plin de prea com
plicate bune intenții: „Vă aș
teptăm la ora 61“ — mă paște 
un ghinion teribil. Odată, emisi
unea era atît de slabă încit tre
buia să fii inconștient ca să ai ce 
spune, altădată era prea multă 
fantezie: ne pregăteam să ple
căm la mare, Bucureștiul crăpa 
de căldură și energica prezenta
toare a emisiunii discuta calm și 
la nesfirșit într-o stațiune pentru 
nu știu ce studii speciale la Agi- 
gea. Pe urmă, pleca în larg cu 
un vas de cercetări. Nu, era prea 
mult. Mi-am spus că sînt bărbat 
și nu înțeleg femeile. Cu altă o- 
cazie am renunțat să scriu pen
tru că exact cu o zi înainte, Eca- 
terina Oproiu — sînt vreo 50 de 
ani de atunci, ne jucam de-a 
tumul Eiffel în nisip și-n „Con
temporanul" apărea cea mai bună 
cronică tele din presa noastră — 
E.O., zic, ofta pe șleau: „emisi
unea e foarte slabă /“ Ce să mai 
spui cînd chiar femeia o declară? 
Aștepți ca emisiunea să devină 
foarte bună sau să nu mai fie 
foarte slabă. Aștepți — fiindcă 
ești bărbat.

Sîmhătă am deschis televizorul 
la ora 6, a apărut un ceas cu 
cuc, au apărut pe sărite femeile 
din genericul emisiunii — un ge
neric ingenios, pe cuvint, și s-a 
intrat într-o discuție între două 
pedagoge — o profesoară și o 
cercetătoare — pe tema începerii 
școlii, foarte bună discuție 1* 
— cum ar zice Sadoveanu, cu 
duioșie reținută, „foarte bun 
must"! in schița aceea genială, 

Moldova", imprimată pe 
disc, la Electrecord, din care știu 
intonația fiecărei silabe. Se dis
cuta degajat, la obiect, cu idei, 
cu observații adevărate. Mă aș
terneam spre optimism : ce ar fi 
ca întreaga emisiune să fie de
dicată școlii, copiilor, evenimen
tului din 15 septembrie ? Orice 
s-at spune, problema e feminină 
sau tot atît de feminină pe cît-e 
de masculină, ceea ce e esențial. 
Ei bine, nu — dragi telecroni
cari și telecronicare! Nu, după 
ce au discutat foarte bine des
pre școală și ce e la zi, de ce 
să mai fim plicticoși sau — și 
mai rău — didactici ? De ce ? 
Afară — îmi aduc aminte, ca azi 
— ploua foarte serios, natura era 
serioasă, ploaia abundentă; de 
toamnă, indiscutabil. La televi
zor, harta sinoptică. Cum adică? 
Nu știu — harta sinoptică, e 
exact ce vă spun. Vreo 10 mi
nute, ca-ntr-o piesă absurdă oa
recare, ni s-a explicat cum se 
realizează la centrul meteorolo
gic din Constanța — nu departe 
de Agigea — harta sinoptică a 
timpului. Mame, bunici, nepoate, 
iubite, adolescente de pe întin
sul țării, pe toate le vedeam ur
mărind această problemă arză- | 
toare a vieții feminine : harta si- 
noptică a timpului. Era un mic ! 
moment de teleabsurd și, ca de 
obicei, în acest gen, întrebările . 
logice — ce legătură are scripca 
cu iepurele, sau harta sinoptică i

cu ora 6 pentru femei, de ce aici 
și nu în emisiunea de țtiinfă sau 
la „X.YZ.“ la „Magazin 111“ — 
întrebările omenești sînt neave~ 
nite. Asta era, asta vedeam, ni
ciodată să nu contrazici femeile 
— e o lege a vieții de telecroni- 
car și, mai ales, de bărbat. Pe 
urmi s-a luat un interviu cu to
tul insipid unei cântărețe talen
tate de muzică populară. Din 
Dobrogea — și ea. Bun. Pe urmă 
a fost moda, cu moda caschete
lor de jochei, pentru femei, nu-i 
urlt de loc, e o problemă care 
merită toată atenția din partea 
bărbațtlor, să nu vă mire dacă 
intr-un viitor apropiat, dar pen
tru scurt timp, aceste caschete 
vor deveni mai interesante decît 
hărțile sinoptice. In sfîrșit, am 
văzut cum se prepară — tot pe 
litoral — „ruloul litoral" și „sa
lata bulgărească", sfidlndu-se 
venirea toamnei cu ploile și gas
tronomia ei specifică. Dar asta-i 
o obiecție de gospodină — și o 
sumbră impresia îmi spune că 
gospodinele nu așteaptă „rețe
tele" din finalul emisiunii, adică 
nu ajung pînă-n final. Nu toate 
gospodinele sînt telecronicari. O 
aceeași sumbri impresie îmi șop
tește ci emisiunea aceasta nu se 
face cu prea multe eforturi crea
toare — daci la 15 septembrie 
mai putem mtnca din cele fil
mate vara, pe căldură, la mare.

Ca ghinionul să-mi fie rotund 
—■ a doua zi, duminică, confra
tele telecronicar al „României li
bere" se declara nemulțumit, și 
dînsul, de „ora asta șase". Ca și 
pe mine, îl lăsase bufbe harta 
aceea sinoptici și dop lingea m- 
eelul Din nou mi k luase plă
cerea detestabilă a originalității 
in argumente. Dar să lăsăm ori
ginalitatea cind t vorba de to
varășele noastre do viață: ee ar 
fi ca în cinstea zilei de S Martie, 
televiziunea — dlnd satisfacție 
publicului feminin dacă nu pre
sei — să îmbunătățească radical 

oum se zice — emisiunea a- 
ceasta, pe care aousn, îmi șop
tesc sumbru, nu știu cine o aș
teaptă.

Restaurantele

pensiune

CETĂȚEANUL LA BIROUL DE AUDIENȚĂ

Bl

teau toate speranțele sau 
o bună pane din ele. Au
diența e«te așadar un 
prag important, o ușă spre 
rezolvări. Și cunostind 
că pe pian Mțjoeal ase
menea inm_r.:ri «int de do
meniul miilor,. zilnic, a* 
pare de la sire înțeles e- 
fectul ..binefăcător, răs- 
frînt în mase, atubcî cind 
actul respectiv este înțe
les în marea lui profun
zime, tratat cu seriozita
tea cuvenită și, invers, 
cînd el e privit raperfi- 
cial și incompetent

Ce înseamnă în acest 
sens incompetență ? Sau, 
mai bine zis, există în a- 
cest domeniu incompe
tență ? Credem că da. Nu
mai că, aici, incompetența 
se cheamă tratarea la un 
mod miner- a.-actului res- 
pep.tiy... Felul de a prftrL

tenă sensibilă care culege 
multiple și complexe as
pecte sociale), duce, inevi- 
•.sb:L la banalizare. Ia di
minuarea încrederii oa
menilor și, treptat, la a- 
nularea actului în sine.

Am asistat nu de mult, 
în Focșani. la un moment 
penibil: unui vicepre
ședinte de sfat popular, 
care avea program de au
diență în acea zi, i-am i

„vice“ e programat 
țină audiențe, oamenii 
renunțat să se înscrie pe 
listă. Știau probabil 
altădată că-și pierd tim
pul, că nu merită să-și o- 
fere doleanțele unui om 
care-i ascultă ca un sfincs 
dar care, după plecarea 
lor uită totul, sau aproa
pe totul, și nu rezolvă ni
mic.

Un alt vicepreședinte,

u 
au

de

tru a pătrunde sensul ce
rerii cetățeanului ?

Ar mai fi în discuție a- 
cuitatea sufletească, sen
sibilitatea celui care ține 
audiențele. Insist aici a- 
supra unor aspecte criti
cabile. nu pentru că ele 
ar fi caracteristice, ci toc
mai pentru că sînt rare, 
tocmai pentru că le putem 
reduce la zero. Am asistat 
recent la mai mult de ju-

meni cereau să fie aju
tați în problema spațiului 
de locuit. Nu toate cere
rile erau îndreptățite, nu 
pentru toate erau posibili
tăți. dar două cazuri mi 
s-au părut a fi soluționa- 
bile pe loc. Menționez 
doar unul: doi tineri că
sătoriți. Ea își aștepta cli
pa să nască. El locuia In- 
tr-o încăpere lingă caza
nul de termoficare unde

din . problemele esențiale 
aie timpului (să nu se uite 
'că simpla ascultare a oa
menilor care vin e o an- *

„Sfincșii99 nu ajută
solicitat o scurtă întreve
dere. Cînd întrevederea a 
luat sfîrșit, s-a uitat la 
ceas. Era timpul cînd 
urma să înceapă audien
țele. I-am cerut să-mi în
găduie să-1 asist, și, ac- 
ceptînd, s-a ridicat să 
deschidă ușa primului so
licitator. Dar, la ușă, nu 
era nimeni. încurcat,, vi
cepreședintele a cerut 
condica de audiențe. Nici 
o înscriere !

Ce concluzie să tragem 
de aici ? Explicația e sim
plă. Avizați că tovarășul

I

George Dinulescu, la Foc
șani, de data aceasta la 
oraș, a scos în brînci la 
audiențe din biroul său 
două femei. Pretextul „ie
șirii" invocat de acest vi
cepreședinte, care recu
noaște că „și-a pierdut 
capul" în acele clipe, — 
oricare at fi el — lezează 
actul de audiență în ceea 
ce are el mai esențial. Se 
pune întrebarea : nu pen
tru a asculta atent și a 
satisface doleanțele, în 
măsura posibilităților, ești 
pus să audiezi ? Nu pen-

mătate din numărul de 62 
de audiențe cîte erau în- ' 
scrise pe condică la Sfatul 
popular Bacău. Audient : ' 
Ștefan Fotescu, președin- • 
tele sfatului. Cu destul 
calm asculta acest om fie
care caz în parte. Mai 
mult decît atît, nu s-a e- | 
nervat nici cînd un tînăr . 
„extravagant", cu părul în , 
ochi, i-a vorbit pe un ton 
insolent. Și, totuși, în cele 
peste 30 de audiențe la 1 
care am fost de față, nici ’ 
o rezolvare !

Cei mai mulți dintre oa-

I
l

era mecanic. Ea împărțea 
un pat cu o colegă la o 
margine a orașului. „N-am 
nici o putere le-a spus 
președintele pasiv. Tre
buie să rezolvăm, în pri
mul rînd, pe cei cărora 
le-am demolat locuințele". 
„Am găsit noi o cameră", 
a replicat tînărul și a ară
tat unde, cerînd doar a- 
probarea. „Nu se poate" 
a refuzat președintele. 
„Spațiul disponibil îl dăm 
celor demolați".

Calmul cu care argu
menta refuzul de a ajuta

doi tineri care oferiseră 
și o soluție este un certi
ficat de indiferență, de 
neînțelegere, față de soli
citant și față de actul de 
audiență. Audientele nu 
au nevoie de oameni care 
nu se țin de cuvint, ca 
acel vicepreședinte din 
Focșani ; nu ajută nimă
nui nervii și aroganța ce
luilalt vicepreședinte, dar 
nici «fincșii nu sînt utili.

Cuvîntul „audiență" ca
pătă prin însăși rezonanța 
sa o implicație socială. O- 
mul cel mai simplu îi in
tuiește importanța și, ca 
atare, va păși pragul ușii 
care-1 așteaptă cu nădej
de și încredere. Explica
ția cuvântului e și ea cla
ră : „întrevederea acor
dată unui solicitator de 
către o persoană care de
ține o funcție de răspun
dere". E vorba, așadar, de 
o întîlnire oficială între 
doi oameni, unul care cere 
și altul care dă, sau poa
te da. Și e de la sine în
țeles că cel care a ajuns 
aici a epuizat toate cele
lalte căi de soluționare a 
necazului său și că își 
pune în acea întrevedere 
o mare încredere, că aș
teaptă momentul respectiv 
cu emoție și nădejde.

N. D. CARPEN

(Urmare din pag. I)

aici, la „Cișmigiu" (duminică, 10 
septembrie a.c., orele 13). Dar 
nu-mi amintesc să fi așteptat în 
altă parte 55 de minute pentru 

ciorbă. E nemaipome
nit ! . „Servim masa de prinz aici 
de aproape 6 luni — explică soții 
Ghizela și Alex. Somtea. Este un 
restaurant bun, central, are un 
meniu destul de variat. Dar de
servirea lasă mult de dorit. Să 
vedeți ce e în timpul săptămînii 
după orele 15 !... Aș propune, de 
s-ar putea, si existe restaurante- 
pensiune mai multe și chiar aș 
putea spune „specializate". „Ser
vim frecient masa la restauran- 
tele-pensiune — arată Ion Dia- 
conu și Micu Alexandru. Pentru 
noi, tinerii, ele sînt adevărate 
„mame". Găsim aici, tn general, 
tot ce ne place. Dar ce ne facem 
cu deservirea care ne scoate' peri 
albi ’Jtluzie la restaurantul ..Gră- 

,uni 11 septembrie, ora 
13.30),

Situația aceasta e cunoscută de 
toată lumea. Tovarășul director 
adjunct al T.A.P.L., Viotor Mari
nescu. dă o anumită coloratură 
faptului: „Știm, ce să facem ? Ar 
n bine ca aici, în sezonul de 
vară, să existe o rezervă d« »dre 
(de exemplu, gospodine cu „în
clinații care să lucreze ca sezo
niere...*).

Să recapitulăm pe scurt. Cele 
10 restaurante-pensiune din Ca
pitală sînt așezate în majoritatea 
lor pe vaduri comerciale și... 
toate sînt rentabile pentru T.A.P.L. 
în capitolul de „rentabilitate'* 
al consumatorului apar totuși 
minusuri (vezi timpul de deser
vire). Posibilități și cerințe de 
extindere a acestora sînt, dai 
trustul studiază în continuare 
niște probleme demografice (!). 
Gmd se trece la măsuri.,, vizi
bile ?

I



E greu să-ți închipui astăzi peisajul satului românesc fără brigada 
de tractoare. Păcanîtul încă din zori al tractoarelor este p?r.:m foarte 
mulți deșteptătorul satului, metronomul timpului de lucru. In tirapia 
Bărăganului, sau în stepa dobrogeană, pe molcomele coline ale lașului, 
în Țara Bîrsei, steagul ridicat pe casa brigăzii de tractoare e semnul dis
tinctiv al permanenței muncii, o garanție pentru recolte bogate. In sute 
de cazuri cei mai buni- fii ai satului aif fost trimiși sâ învețe această me
serie complexă, de mare responsabilitate. Satul ii Înconjoară cu respect 
și grijă. Și tot în sute de cazuri pe băieții veniți de pe alte meleaguri să 
urce la volanul tractorului, satul i-a primit și adoptat ca pe fii ai săi.

lungul unor drumuri însumîndDe-a
sute de kilometri, într-un raid între
prins recent în regiunile Iași și Brașov, 
ne-am întîlnit adesea cu exprimarea 
concretă, faptică a grijii pe care o 
poartă satul acelora fără de a căror 
muncă recoltele ce și le planifică și 
realizează în fiecare an cooperativele 
agricole ar fi de neconceput. Am în
tîlnit multe cazuri — la Bivolari, Valea 
Ursului, Costuleni, Deleni — unde gos
podarii satului, pentru a face ca aceșu 
tineri să simtă în permanență căldura 
cu care sînt înconjurați, au renunțat 
la unele edificii, care pentru moment 
ar fi făcut mai impunătoare sediile coo
perativelor agricole, acordînd primat 
asigurării condițiilor optime celor cu 
ajutorul cărora sporesc avutul obștesc. 
O grijă deosebită se manifestă în această 
privință în raionul Hîrlău. Din cele 
19 brigăzi de tractoare ale S.M.T. Fru
mușica, 16 au adevărate case ale trac
toriștilor. La Vad, în raionul Făgăraș, 
cooperativa agricolă a pus la dispoziția 
mecanizatorilor una din cele mai fru
moase case din sat. O oră petrecută 
în casa tractoriștilor de aici este cu 
adevărat reconfortantă. Te poți culca 
pe un pat strălucind de curățenie, ai la 
dispoziție un spălător, poți asculta ra
dioul sau citi o carte din biblioteca 
modestă, dar cuprinzătoare. Cei din De
leni i lașului au conceput și creat pentru 
mecanizatori, la brigadă, o adevărată 
gospodărie. In colaborare cu S.M.T. 
Făgăraș, cooperativa agricolă din Ve
neția a construit un dormitor și o re
miză de mașini. La Hîrseni, în ace
lași raion, tinerii din brigada de trac
toare condusă de Traian Cojocaru au 
rezidit o veche construcție, făcînd din ea 
remiză pentru 5 tractoare precum și o 
cameră de locuit. Lăudabilă este și ini
țiativa S.M.T. Hărman, care a luat în în
grijire un număr de terenuri și construc
ții vechi, abandonate și le-a amenajat ca 
sedii ale brigăzilor. Așa și-au construit 
sediile brigăzile de tractoare de la Fel- 
dioara, Hărman, Prejmer, Tîrlugeni și 
Turcheș.

Fără a fi niște flori rare, totuși nu 
aceasta este situația generală întîlnită 
pe teren. Și la ora actuală, la un număr 
mare de brigăzi de tractoare mecani-

zatorii nu au la dispoziție nic cele mai 
elementare condiții de munci ți odihni. 
S.M.T. Făgăraș a fost nevoit să desfiin
țeze brigada de tractoare din satul Grid 
unde nu a găsit nici un fel de înțelegere 
pentru cazarea mecanizatorilor. La 
Cergăul Mare și Cergăul Mic, in raio
nul Mediaș, mecanizatorii stau în con
diții necorespunzătoare. In raionul laș. 
din cele 17 brigăzi ale S.M.T. Ho'boca 
doar două au condiții corespunzătoare.
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iar cele ale S.M T. Cri vești nici una Pen
tru că nu au unde să doarmă, șate 
tineri din brigada de la cooperativa 
din Pușcașu, raionul Vaslui sint nevoiți 
să facă zilnic un drum de 16 km.

încă de anul trecut Consiliul Superior 
al Agriculturii a elaborat, in colaborare 
cu Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole, recomandări pentru impulsio
narea acțiunii vizînd crearea de con-

.AC-

COOPERATIVELE AGRICOLE

GAZDE OSPITALIERE

rea- 
știe 
pri- 
pre- 
case

ditii bune de muncă și odihnă pentru 
tractoriști. Cum au fosx interpretate 
aceste recomandări, este greu de înțe
les. Un fapt este clar. După primirea 
lor. in multe locuri «Pripești. VIișoara, 
Cosnaeșt. Muntenii de Jos, Ivănești și 
allrie din regiunea Iași) cooperativele 
agtkoie aa Încetat să-și aducă contri- 
or» la realizarea obiectivelor începute, 
înțelegerile «ri» dintre conducerile 
SJ4.T. și orie ale cooperativelor agri
cole pentru construirea de dormitoare 
bucttftriL magazii, remize, mici ate
liere au râma* în cele mai multe 
cazuri «"pt* petice de hirtie. Condu
cerea nici unei instituții care le-a sem
nat și contra semnat nu urmărește 
luarea lor. La Iași, de pildă, se 
doar că. pe baza recomandărilor 
mite, 105 cooperative agricole își 
văzuseră in plan construirea de
pentru tractoriști. La ora actuală, ni
meni nu știe dacă s-a realizat ceva. 
Cei de Ia Brașov nu au avut nici curio
zitatea să afle ce și-au propus unitățile 
in acest sens. Din această pricină la 
Șercăița. în Făgăraș, gropile de fundații 
săpate de mecanizatori pentru casa lor 
s-au surpat, președintele cooperativei 
r.e mal vrind să dea cărămida promisă, 
iar la Sinea construcția ridicată numai 
de tractoriști nu poate fi terminată 
deoarece cooperativa îi anunță acum 
că nu Ie mai dă cimentul promis.

Faptele expuse, și altele care nu și-au 
avut loc in acest articol, arată că este 
imperios necesar ca problema asigurării 
condițiilor de odihnă și de muncă ale 
tractoriștilor să nu mai fie tratată be
nevol. în forma și condițiile actuale, 
recomandările comune elaborate de cele 
două organe centrale se dovedesc ine
ficace.

ASA Sf VEDE-> • ••

La Vaslui am avut o discuție 
cu tovarășul Viorel Gîndu, pri
mul secretar al comitetului raio
nal al U.T.C.

— Activiștii noștri teritoriali 
ne informează permanent despre 
viața tinerilor mecanizatori din 
raion. Și eu am lucrat mult timp 
în S. M. T. și cunosc bine 
condițiile din agricultură. E 
un lucru pe care îl am la 
inimă. Treburile stau mulțumi
tor. Activiștii îi sprijină pe ti
nerii mecanizatori în găsirea celor 
mai adecvate forme de activitate 
care să le asigure condiții bune 
de muncă, de odihnă și de pe
trecere a timpului liber. în 
S.M.T. am organizat intere
sante activități educative. Dacă 
o să mergeți pe teren, o să le 
cunoașteți.

$i am mers. lată-ne la S.M.T. 
Gura Idrici.

în timp ce încercam să intrăm 
în discuție cu muncitorii de aici, 
am vrut — ceea ce, de altfel, 
era și firesc — să stăm de vorbă 
și cu cineva din comitetul U.T.C.

— Nu veți găsi pe nimeni — 
ne-a avertizat inginerul șef Ma
rin C. Marin.

— Aa, da. Sînteți în campanie 
și treburile i-au...

— Nu. Nu găsiți pentru că nu 
aveți pe cine găsi. Nu există.

— Organizație ?
— Organizație da, dar... Dacă, 

totuși, vreți... e o fată care a mai 
rămas din comitet.

O fată care a mai rămas din- 
tr-un comitet ? 1

— Eu mă ocup cu evidența 
tinerilor și cu stringerea cotiza
țiilor — ne lămurește Georgeta 
Văduva. Altceva nu vă pot spune.

— ?!
— Secretarul a plecat din 

stațiune. Alt tovarăș, care se 
ocupa cu problemele cultural- 
sportive, este în armată. Știu 
că trebuie să fim șase mem
bri ai biroului (comitetului), dar 
care sint ceilalți și de ce ar tre
bui să răspundă, nu cunosc.

— Dumneata nu ai fost aleasă 
într-o adunare generală ? Nu îți 
cunoști colaboratorii ?

— Ba da, dar asta a fost de 
mult.

— Ce preocupări are în pre
zent organizația dv. ?

— Preocupări ? I De unde să 
știu eu... La noi nu se țin nici 
măcar adunări generale. In doi 
ani — de cînd sint eu aleasă — 
s-au ținut doar două fi atunci 
a vorbit secretarul, dar despre ce, 
nu mai rețin.

— Cum sînteți sprijiniți, în
drumați ?

— De la cine să primim spri
jin ? Instructorul Mircea Totoi
— așa parcă am auzit că-l cheamă
— trece pe aici numai la 12 ale 
fiecărei luni, să ia cotizațiile și 
atît.

Așa stând lucrurile, ne îndoim 
că tovarășul Viorel Gîndu, primul 
secretar al comitetului raional al 
U.T.C., ar avea „la inimă* pro
blemele de muncă și de viață ale 
tinerilor mecanizatori.

I
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PENTRU TINERII
MECANIZATORI

într-o
venind la 
mecanizatorii care lu
crează la cooperativa 
agricolă din Avrig- 
Sibiu au constatat cu 
surprindere că le 
lipsea un tractor. Se 
pierduse ? Nu ! Seara, 
în prezența șefului de

dimineață, brigadă, le trăseseră 
brigada, * pe toate la linie. A- 

cum, unul nu mai
era.

Tîrziu, după multe 
zile, tractorul a fost 
găsit abandonat toc
mai la Călimăneștî, 
lingă malul Oltului.

Cine l-a furat, nu

se știe nici astăzi. 
Cale de mulți kilo
metri, tractorul a- 
cesia a circulat pe 
una din șosele națio
nale cu cel mai mare 
trafic, avind la colan 
poate un om care nu 
era de meserie și 
care, în orice clipă,

șefului de brigadă își 
ia tractorul de care 
agață o remorcă și 
pleacă să aducă lemne 
din pădure unui ce- ; 
tățean din sat. La în
toarcere, pe o pantă, ,i 
gonind ca să nu-i se- , 
sizeze șeful absența, pectice. 
răstoarnă tractorul fi

losite în scopuri, per
sonale. Ați auzit, nu 
o dată, că șefi de ga
rafe sint făcu ți răs
punzători pentru ac
cidentele provocate 
de autovehiculele 
parcul unităților

Legea* 
investit pe acești

din 
res-
i-a' 

oa-

PAZA BUNĂ
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Inginerul Iulian Uliu, 
de la S.M.T. Vaslui, ne-a 
convins — tot pe bază 
de calcul — că proble
ma asigurării hrane: 
pentru mecanizatori 
poate fi privită, așa cum 
spunea președintele con
siliului agricol regional, 
din multe unghiuri de 
vedere.

Să-i urmărim raționa
mentul :

— Avem 304 tractoa
re. Avînd în vedere că 
unitățile asigură numai 
întîmplător în perioada 
de vîrf a recoltării ce
realelor transportul la 
cîmp, la locul de pro
ducție, a hranei pentru 
masa de la prînz, rezul
tă că fiecare mecaniza
tor face zilnic drum în 
gol de cel puțin 4 km 
dus și 4 km întors. De 
aici rezultă un consum 
de motorină de mai bine 
de o oră funcționare

1400 litri

la

tractor, care însumează 
totalul de 1 400 litri zil
nic.

Și calculul nu este 
complet Lui trebuie sâ 
i se adauge orele bune 
de lucru irosite cu aces
te drumuri.

In regiunea Iași lu
crează peste 4 000 de 
tractoare. Numai jumă
tate din numărul aces-

motorină

...Și să vedeți desertul /...
Desene de M. CARANFIL

SPECIFIC"

De n-ar fi paznic pînă la noapte, 
ca să schimb și roata din spate

putea provoca un ac
cident.

In multe rînduri și 
mecanizatorii din bri
găzile de 1/i Berivoii 
Mari și Hîrseni-Fă- 
găraș și-au găsit dimi
neața mașinile des
completate, cu piese 
lipsă. Pentru a pre
întâmpina asemenea 
daune, mecanizatorii 
din multe brigăzi ale 
S.M.T. Hărman țin 
o parte a utilajului a- 
casă, în propriile 
curți. In asemenea si
tuație șefii de brigăzi 
nu pot avea niciun 
control asupra exploa
tării parcului de ma
șini.

Dar, să privim 
cealaltă față a 
crurilor.

Vineri, 8 septem
brie, tânărul meca
nizator Toma Raftu, 
în vîrstă de numai 19 
ani (lucra în brigada 
de tractoare de la 
Săcădat-Făgăraș, fă
ră aprobarea și știrea

lu-

remorca sub care el 
este accidentat mor
tal.

într-o seară, în 
jurul orei zece, după 
ce chefuiseră bine în 
circiumă. — doi me
canizatori de la S.M.T. 
Agnita se urcă pe un 
tractor și vor să plece 
la plimbare. Ieșind 
în șosea, fac un viraj 
brusc și tractorul se 
răstoarnă accidentîn- 
du-i pe amîndoi.

Faptele expuse au 
vreo legătură între 
ele ? Iată opinia in
spectorului șef al 
Inspectoratului regio
nal Brașov, pentru 
protecția muncii:

„Cu toate că unii 
încearcă să susțină că 
terenul denivelat este 
cauza accidentelor, 
nu acesta este ade
vărul. Principala cau
ză o constituie indins- 
ciplina în muncă. 
Tractoarele sînt fo-

meni cu răspunderea 
de a verifica temeinic 
starea tehnică a ma
șinilor înainte de a 
pleca în cursă, res
ponsabilitatea și de
plinătatea forțelor o- 
mului ce se urcă la 
volan.

Cu toate că trac
toarele agricole sint 
mașini rutiere și nu 
cu viteze mici, ca eie 
se deplasează pe șo
sele și drumuri in
tens circulate, nu sînt 
condiții pentru a se 
aplica o legislație a- 
semănătoare. Șeful de 
-brigadă- ar -trebui- să- 
răspundă de starea 
tehnică a tractorului 
plecat din parcul de 
mașini, de capaci- 
tea omului de la vo
lan. Ar trebui, pen
tru că în realitate 
parcul de mașini este 
în cel mai fericit caz 
o împrejmuire la mar
ginea satului, fără 
paznic, din care ori 
cine și oricînd poale

scoate un tractor, lua 
piese, materiale*.

Modul în care sînt 
interpretate și apli
cate instrucțiunile în 
vigoare, pornind chiar 
de la Consiliul Su
perior al Agriculturii, 
generează o îndrep
tățită îngrijorare. „Un 
ordin primit anul tre
cut — ne informează 
tovarășul ~ 
Tîmpeă, 
S.M.T. 
precizează că 
trebuie asigurată prin 
rotație de șeful de 
brigadă și pontatorul 
alimentator. O ase
menea rhăsiira este
cel puțin stranie*. 
Ne-a părut rău că nu 
am reușit să descope
rim cine a semnat a- 
cest ordin. Conținu
tul său nu lasă să se 
întrevadă că semna
tarul său a călcat 
vreodată printr-o bri
gadă de tractoare. 
Cum poate să-și în
chipuie cineva că 
după o zi de muncă, 
pe cîmp, șeful de bri
gadă poate sta noap
te de noapte să pă
zească tractoarele ?

Necesitatea exis
tenței unei persoane 
care să aibă sarcina 
de a nu admite scoa
terea din parc a nici 
unui tractor, a nici 
unui agregat, fără o 
aprobare scrisă — 
prin ordin de lucru — 
a șefului de brigadă 
— este evidentă. Cine 
o va plăti, aceasta 
este o problemă ce 
se impune a fi urgent 
rezolvată de către 
Consiliul Superior al 
Agriculturii și Uni
unea Națională a Co
operativelor Agricole 
de Producție.

’ Zăharta 
directorul 

Har man — 
paza

o

!
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masa

plătește
MILIONUL ?

In discuțiile avute ’.a las: 
cu reprezentanți ai diferitelor 
organe agricole, o problemă 
s-a dovedit a fi extrem de 
controversată- Iată dialogul :

Ing. VANGHELE BOURA- 
ȘU, vicepreședinte ai l'ntnii 
regionale lași a coope rație ei or 
agricole de producție :

— Sintem de acord sâ asi
gurăm masa mecanizatorilor. 
Le vom pune la dispoziție bu
cătărese dar_. să ne plătească. 
Și noi le plătim pentru că ne 
lucrează și este, deci, firesc, să 
pretindem retribuție pentru 
serviciile ce le prestăm. Acum, 
problema e foarte încurcată. 
Mecanizatorii nu achită decit 
contravaloarea alimentelor. 
S.M.T. ar trebui să suporte, 
din cheltuielile de regie, plata 
bucătăreselor, insă conducerile 
acestor unități nici nu vor să 
audă de așa ceva.

interlocutorul nostru argu
mentează :

— Avem 238 cooperative 
agricole. Fiecare dacă retri
bute o bucătăreasă cu 26 zile 
muncă lunar.. Ce mai la deal 
la vale, noi nu sintem dispuși 
să plătim anual peste un mi
lion lei.

—întrevedeți o rezolvare ?
— Pe plan regional nu pu

tem lua inițiative prea largi. 
București ui ar trebui să re
glementeze. îndrumările ce le 
avem sînt categorice: econo
mii de zile-muncă.

Ing ION HlRLEA, de la 
serviciul regional S.M.T. Iași:

— Noi și așa cheltuim mult 
E drept că mulți mecani
zatori nu au asigurată ma
sa Dar, ce putem noi face ? 
Nu avem fonduri prevăzute 
in acest scop.

Și, cu cifre meticulos deduse, Ing. LUCIAN HATMANU,

NU ÎNSEAMNĂ IMPOSIBIL
Activitatea specifică a 

mecanizatorilor, deter
minată de fragmenta
rea lor in colective res- 
trinse — brigăzi — și 
de campaniile agricole, 
impun, firesc, o acti
vitatea cultural-distrac- 
tivă specifică.

La Vaslui ni s-au 
făcut cunoscute activi
tăți tradiționale aici, 
deosebit de îndrăgite de 
tinerii mecanizatori. în 
scurtul răgaz dintre 
campaniile agricole ale 
acestui an, au fost or
ganizate două excursii 
cu cîte 120 de partici
pant! fiecare — una la 
București și alta pe li
toral. Sfirțitul fiecărei 
campanii este așteptat 
și pentru petrecerile co
lective care încheie o zi 
de odihnă. Cîteva în
cercări s-au făcut și la 
Brașov, In perioada de

iarnă cînd, în serii, toți 
mecanizatorii au fost 
instruiți timp de cîteva 
zile la Casa agronomu
lui. comitetul regional 
21 U.T.C. a organizat cu 
ei seri distractive, vizite, 
vizionări de spectacole. 
In vară, tot aici a fost or
ganizată „Cupa mecani
zatorilor". Toate aces
tea sînt însă flori firave 
și extrem de rare. Ho- 
tăririle Comitetului 
Central al U.T.C. pre
cizează că, pe timpul 
campaniilor, mecaniza
torii uteciști să-și des
fășoare activitatea în 
cadrul organizațiilor din 
cooperativele pe care le 
deservesc. Din capul lo
cului trebuie spus însă 
că în raidul întreprins 
în două regiuni nu 
am întîlnit organizație 
U.T.C. din cooperative
le agricole care să-și fi

I

înscria în preocupări, 
pe această perioadă, or
ganizarea măcar a unei 
singure activități speci
fice pentru mecanizato
rii din brigada de 
tractoare.

La brigăzile de trac
toare nu întîlnești decît 
foarte, foarte rar apara
te de radio. Exista o 
vreme cînd brigăzile 
erau dotate cu material 
sportiv; nu era — tot 
în aceeași perioadă — 
brigadă fără bibliotecă 
volantă. In anii din 
urmă însă brigăzile nu 
au mai primit asemenea 
materiale. De ce ? în 
stațiuni nimeni nu ne-a 
putut răspunde. Și n-am 
primit răspuns nici la 
întrebarea: „de ce nu 
se mai aduc ziarele la 
brigăzi

Asigurarea tuturor

tinerilor mecanizatori 
cu ziare și reviste, cu 
cărți și alte publicații 
trebuie să se înscrie ca 
o îndatorire de prim 
ordin a organizațiilor 
U.T.C. din S.M.T. Din 
păcate, pe acest tărîm 
— al activității speci
fice pentru tinerii me
canizatori — organele 
și organizațiile U.T.C. 
au cheltuit foarte pu
țină inventivitate și ini
țiativă. Semnificativă 
în această privință ni 
se pare activitatea des
fășurată de biroul Co
mitetului regional Bra
șov al U.T.C. care nu 
de mult, analizînd îh- 
tr-o ședință condițiile de 
muncă și de viață ale ti
nerilor mecanizatori, a 
adoptat hotărîrea ca 
birourile comitetelor ra
ionale ale U.T.C. să țină

ședințe de analiză pe 
această temă și să ia 
măsuri. Ce fel de ma
suri, nu s-a precizat. Me
reu, pe prim plan, 
pentru a scuza lipsa de 
inițiativă, se aduce ca 
argument lipsa condiți
ilor materiale. Adevărul 
este că acum nu sînt 
fructificate pe deplin 
nici condițiile existente. 
Un director de S.M.T. 
propunea ca printr-o co
laborare a comitetului 
regional al U.T.C. și a 
consiliului sindical re
gional, biletele de odih
nă * repartizate mecani
zatorilor să fis grupate 
într-o singură stațiune 
de odihnă, pentru a se 
organiza aici o tabără 
pentru ei. Este doar o 
propunere, dar cite se 
pot face, cîte se pot rea
liza I

președintele Consiliului agri
col regional Iași:

— Cooperativele agricole ar 
putea face mai mult în această 
privință. Se feresc să nu facă 
risipă de zile-muncă, dar nu 
de aici e paguba. Dacă îl iei 
așa separat, desprins de con
textul real, un milion de lei 
anual este, într-adevăr, o 
sumă. O analiză atentă arată 
însă că cele 26 zile-muncă cu 
care ar urma să fie remune
rate bucătăresele nu reprezintă 
nici o zecime de procent din 
totalul cheltuit pentru produc
ție în perioada respectivă. Să 
nu dăm insă toată vina pe 
cooperative. Din ori ce unghi 
privești, poți găsi argumente 
și pro și contra. Legi, instruc
țiuni sint multe și în spatele 
lor și unii și alții își pot găsi 
justificări. O problemă rămine 
însă nerezolvată — asigurarea

hranei pentru mecanizatori. 
O conclucrare a Consiliului 
Superior al Agriculturii cu U- 
niunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție, 
soldată cu măsuri concrete și 
obligatorii poate și trebuie să 
soluționeze în mod corespun
zător această importantă pro- 
biemă.

Toți 
ce, de 
punde 
mult mai mult. Calculele sînt 
bine făcute, dar autorii 
pierd din 
omul ca 
procesului 
canizatorii 
să mănînce !

O legislație adecvată ar 
bui să elimine efectele 
tualelor recomandări și 
trucțiuni insuficient de clare, 
pe care fiecare le interpretea
ză după bunul plac.

știu, toți văd că ceea 
fapt, există, nu cores- 
și că s-ar putea face

lor 
vedere esențialul — 
principal factor al 
de producție, 
nu pot lucra

Me-
fără

tre-
ac-

ins-

★ ★

Analiza atentă a faptelor expuse in artico
lele din pagina de față, sperăm să determine 
Consiliul Superior al Agriculturii, Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, comitetele regionale și raionale ale 
U.T.C. — să adopte măsuri corespunzătoare. 
Faptele, situațiile întîlnite pe teren au urmări 
care nu pot lăsa pe nimeni indiferent. „Avent 
— ne declara ing. Vaslie Dicu, șeful serviciu
lui regional S.M.T. Brașov — o fluctuație 
foarte mare de mecanizatori, care pune în pe
ricol realizarea planurilor de producție în 
multe unități. Cauza principală a acestei in
stabilități constă în faptul că mecanizatorilor 
nu le-au fost create condiții corespunzătoare 
de cazare și hrană". Și tot aci trebuie căutate 
cauzele faptului că, deși de mulți ani școlile 
profesionale dau stațiunilor de mașini și trac
toare contingente mari de mecanizatori, în 
unități întîlnești foarte puțini oameni ce de
pășesc 30 de ani. Să nu fie oare nici o legă-

tură intre situațiile puse în discuție și greută
țile pe care le întimpină școlile profesionale 
de mecanici agricoli în recrutarea de 
cursanți ? Noi socotim că da.

Măsuri energice se cer a fi luate pentru ca 
organizațiile U.T.C. din S.M.T. să-și îndepli
nească atribuțiile ce le revin. Ele trebuie spri
jinite să uzeze de dreptul ce le-a fost acordat 
de partid de a ridica și apăra în fața diferi
telor organe drepturile tinerilor mecanizatori. 
Aprecierilor potrivit cărora mecanizatorii sînt 
oameni de bază ai agriculturii noastre socia
liste, trebuie să le corespundă peste tot, in 
toate unitățile, condițiile de muncă și viață ce 
le merită. Peste tot există posibilități; se im
pune însă mai multă răspundere, inițiativă și 
grijă față de oameni.

ION ȘERBU
NICOLAE COȘOVEANU
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Din partea Uzinei „Tractorul" : ION UNGUREANU — secretarul co
mitetului U.T.C., EMIL POPESCU, directorul clubului, îng. EUGENIA 
rANASE — secția șasiu, ing. MIRCEA TARȚA — serviciul constructor- 
șef, EMIL DUMITRAȘCU — muncitor la secția oțelărîe, ALEXANDRU 
CONSTANTINESCU și GHEORGHE NISTORESCU — controlori de ca
litate la secția sculerie, ȘTEFAN CROITORU —- instructor artistic al 
clubului.

Din partea Uzinei „Steagul roșu"; NICOLAE TUNAREANU — se
cretarul comitetului U.T.C., IOAN BORBEL — directorul clubului, 
ILIADA FURNICA — bibliotecară, IANCU OBEADA — lăcătuș, redac
tor al ziarului de uzină, ing. ELENA STAMATIU — secția turnătorie 
de precizie, RADU CARABULEA, — muncitor la secția 630, AUGUS
TIN CODREA — muncitor la turnătoria de fontă, VASILE GHIȘOIU 
— controlor de calitate la secția 160, CLAUDIU DUDAU — electrician 
la secția motor, COSTICĂ MIRCEA — lăcătuș la secția prese.

Eu-domn, tu-domn.
cin' ne trage cizmele?"

întirziat

I

Obiect al unor îndelungi controverse și, mai cu seamă, al unor perma
nente eforturi de a-1 „umple" cu folos, timpul liber al tinerilor este o no
țiune care se cere, înainte de orice, definită cu precizie. Reprezintă acesta, 
efectiv, întreaga perioadă de timp de după cele opt ore de producție 7 Se 
limitează cumva numai la ceasurile dedicate distracției 7 Care este 
„timpul liber" al diferitelor categorii de muncitori, al inginerilor, al ele
vilor de la seral, al studenților fără frecvență 7

Am propus participanților de la masa rotundă să pornească discuția de 
la o încercare de delimitare, oarecum teoretică, pentru ca, pornind de 
aici, să găsim răspunsul la alte întrebări: Care sînt posibilitățile de fruc
tificare a timpului liber, în sensul instrucției culturale, al acumulărilor 
și totodată al distracției, pe care le oferă tinerilor din uzine clubul, orga
nizația U.T.C., ceilalți factori de răspundere ? Corespund aceste posibi
lități dorințelor tinerilor și mai cu seamă, cerințelor vieții moderne 7 
Care pot fi căile de îmbunătățire a activității cultural-artistice din cele 
două mari uzine brașovene ?

Spațiul nu ne îngăduie să consemnăm decît o parte din discuții. Ele 
sînt prețioase în măsura în care cuprind o sumă importantă de sugestii 
concrete, care pot fi arme ale unei bătălii hotărîtoare împotriva forma
lismului în aprecierea și organizarea timpului liber al tinerilor.

Ing. EUGENIA TA- 
NAȘE : Poate că discu
ția noastră a 
prea mult pe marginea
distracției. Ne interesea
ză folosirea timpului li
ber, în general, dar mai 
ales folosirea instructivă, 
accesul tinerilor la cul
tură, Cum îi ajutăm să 
citească, să se informeze, 
să aleagă ? în calitate de 
responsabilă a sectoru
lui cultural în biroul 
U.T.C., am întreprins un 
sondaj al preferințelor 
tinerilor din cîteva sec
toare, pornind de la 
ideea diferențierii timpu
lui liber și a gusturilor. 
Am aflat multe lucruri 
interesante despre op
țiunile lor în materie 
teatru, de lecturi, 
excursii. Din păcate, 
lipsesc posibilitățile

de 
de 
ne 
să 

răspundem prompt aces
tor opțiuni. La teatre — 
n-avem bilete, cum s-a 
văzut. Pentru excursii 
— n-avem bani, cum 
iarăși s-a văzut. Cit pri
vește cărțile, C.L.D.C.-uI 
nu aduce, de obicei, can
tități suficiente din titlu
rile cerute cu insistență.

de creație tehnico-știin- 
țifică... Toate acestea în
seamnă timp. Clubul uzi
nei m-ar interesa dacă 
mi-ar oferi realmente 
posibilități să-mi petrec 
c« folos orele destinate 
culturii. Aș vrea să gă
sesc acolo un cerc de 
conversații în limbi 
străine, un cerc de co
locvii pe teme culturale, 
filozofice sau tehnice, un 
cerc automobilistic, cî
teva reviste culturale 
străine... Nu-mi poate ni
meni pretinde să vin la 
recenzia romanului „Au- 
roaica" !

ȘTEFAN CROITORU : 
Deseori acțiunile noas- 
se împotmolesc pe căile 
întortocheate ale lipsei

ral din comitetul U.T.C. 
Eu una mă descurc des
tul de greu, îmi procur 
bilete tocmai de la „E- 
lectroprecizia“ Săcele. A- 
colo de ce nu se consi
deră difuzarea biletelor 
la spectacole o activitate 
fără conținut? Cine să 
se îngrijească mai bine 
de timpul nostru liber, 
decît organizația U.T.C.?

ION UNGUREANU î 
Discutînd mai devreme 
cu tovarășii reporteri, a- 
ceștia au găsit plină de 
haz ideea noastră de a 
face o excursie... în ju
rul Brașovului, cu niște 
tineri care-și cunosc 
bine orașul și împrejuri
mile lui. Dar altă ex
cursie mai ieftină nu am 
găsit ! în ultimii doi ani, 
tot strîngem și predăm 
mari cantități de fier 
vechi, din care speram 
să ne asigurăm un fond 
pentru organizarea ex
cursiilor. Anul acesta 
am predat alte 600 de 
tone și trebuia să facem 
o excursie cu cei 12 000 
Iei. Banii i-am decontat 
comitetului regional 
U.T.C. Din unele sume

mai avea nevoie de 
ceva 7

EMIL POPESCU: în 
primul rînd, sala este 
impracticabilă, mobilie
rul e vechi, scaunele u- 
zate, scîrțîie, iar pardo
seala nu e construită în 
pantă, așa că scena se 
vede comod numai din 
primele rînduri. Ne-ar 
mai trebui jocuri moder
ne de club...

IOAN BORBEL : Și 
nouă de asemenea, 
vada: marele interes 
care sînt înconjurate 
liardul miniatural 
fotbalul de masă...

EMIL POPESCU: 
Ne-ar trebui materiale 
de lucru pentru cine- 
club, care avea o fru
moasă tradiție dar acum 
stă, ne-ar trebui mate
riale pentru cercul de 
foto, ne-ar trebui...

REP.: Dar fondurile 
clubului ?

EMIL POPESCU : Am 
făcut la „Decorativa"- 
București și la o coope
rativa locală costume 
pentru fanfară și pentru 
orchestra de mandoline. 
64X800 plus 32 X 600... 
ne-a costat peste 70 000

Hai la noi
să mîncăm • •• nimic!

M Discufie cu tinerii de Iii 

uzinele „Steagul roșu" 
și „Tractorul"-Brașoy

2 500 de tineri nu au
timp liber I CLUBUL

EUGENIA TA-
S-a adus în dis- 
mesei rotunde 
liber“. E bine

:ng. 
LSE : 
:ia 
mpul .. .
precizăm de la în- 

>ut noțiunea. în fond, 
urmărești să „AI" 

îp liber (după opt ore 
muncă, în mod axio- 

itic, ai timp și poți 
pune de el cum 
si), ci să afli o cale 
a-1 folosi. Pot spune 
in uzina noastră a- 

»ape 2 500 de tineri 
au timp liber ! Ce 
cu timpul ? Urmea- 

diferite cursuri: unii 
?ul seral, alții școlile 
maiștri sau cursurile 
ridicare a calificării, 

npul nu trebuie lăsat 
se scurgă oricum, la 
dul impersonal — 
ectiv. Mi-aș îngădui o 
irentă butadă, care 
irezintă însă adevărul 
îvărat: cînd îți plani- 
i bine timpul, nu mai 
timp liber! Trebuie 

fim de-a dreptul 
rciți cu orele ; și a- 
ici, e firesc că din 
a ce ni se oferă vom 
ge ceea ce este mai 
n. Aici mi se pare a fi 
ul din „secretele** 
îtru care tinerii oco- 
c deseori clubul.
LADU CARABULEA: 
neni nu-și poate per
le să-și petreacă tim- 

fără o opțiune seve- 
Sînt elev la liceul se- 

, și în puținul meu 
ip liber, din multele 
ivități care m-ar ten- 
sînt 

club 
rar, 
ie să 
recomandată de bi
ografia școlii. Să joc 
ni cîteva ceasuri, 
uit radioul, să privesc 
evizorul — toate astea 
am și acasă...
OAN BORBEL: Clu- 
I nostru este insufi- 
nt dotat: jocurile sînt 
:hi și neinteresante, 
ile — puține și bana- 
ca aspect etc.
NICOLAE TUNAREA- 
J: în asemenea condi- 
este 

tem 
?a ce 
gur I
VLEXANDRU CON- 
ANTINESCU : S-a ex- 
s aici relația U.T.C.- 
îb. Este formală fiind- 
se reduce de cele mai 
îlțe ori la mobilizare, 
jbul organizează acți- 
i cultural-distractive 
,m le organizează, vom 
dea), U.T.C.-ul asigură 
:cesul programului 
in „mobilizarea" ține- 

întrebi pe cineva 
i, cum a fost progra- 
jl aseară, la club 7“ 
Iun" Au venit atîția ti- 
■ri !“. Prin aceasta, ac-

silit să triez. Pe 
mă abat, destul 
și numai cit tre- 
împrumut o car-

să

limpede că nu-i 
oferi tînărului 
își organizează

or.

tivistul respectiv subîn
țelege că, de vreme ce 
au venit atîția tineri, 
programul a fost și bun. 
De cele mai multe ori 
nu e chiar așa. Acțiunile 
mari se fac la noi prin 
„mobilizare" (înțelegeți 
sarcină trasată), nu prin 
invitație. In felul acesta, 
tinerii „vin — aduși", și 
dispare cu desăvîrșire 
criteriul calității.

COSTICA MIRCEA : 
De altfel, cam același 
lucru se petrece și cu li
nele spectacole ale uni
tăților profesioniste. Prin 
difuzorii culturali se dis
tribuie un număr de bi
lete care nu se vînd. Nu 
se vînd, pentru că spec
tacolele respective sînt 
proaste ! 
o 
un 
de 
bilete numai dacă 
cepți și p cotă din bilete 
greu vandabile. Așa se 
amăgește și teatrul res
pectiv, așa ne pierdem 
și noi timpul. Preferăm 
să pierdem numai banii i 
luăm biletele și nu ne 
ducem 
Banii 
timpul e irecuperabil 1

ȘTEFAN CROITORU : 
Aș vrea să revin la „re
lația" pusă în dis
cuție. Deoarece tine
retul este consumatorul 
numărul 1 al activității 
clubului, ar fi firesc ca 
propunerile să vină chiar 
din rîndurile sale. Iar 
cluburile să fie ajutate 
cu idei culese din mase, 
de către organizația 
U.T.C., și nu așa cum 
spunea tovarășul Tună- 
reanu, „clubul să ajute 
cu idei organizația 
U.T.C.",

REP. : Se întîmplă un 
lucru ciudat. Cînd 
reproșezi organizației 
U.T.C. că nu aduce su
gestii la programul clu
bului, ți se răspunde i 
„Cum, tovarășe, dar cei 
care cîntă in orchestră 
nu sînt tineri 7 Dar cei 
din brigada artistică 7 
Dar dansatorii — sînt 
bătrîni 7 Cine susține ac
tivitatea, dacă nu tine
rii 7“ La prima vedere, 
răspunsul e convingător, 
chiar uluiește. Dar pre
zența tinerilor nu se 
datorește organizației 
U.T.C. ; ei au venit sin
guri.

Ing. MIRCEA TARTA: 
în ambele uzine sînt 
procese tehnologice foar- 
te complicate, 
vin din ce 
complexe, 
celor care lucrează pe 
flux sînt tineri. Lor nu 
li se cere numai o pre
cizie deosebită, dar și o 
pregătire tehnică serioa-

Dar
convenție: 

spectacol 
succes,

există 
pentru 
căutat, 

primești 
ac-

la spectacol, 
îi mai cîștigi,

care de- 
în ce mai 
Majoritatea

Do- 
cu 
bi-

Și

acțiune 
neapărat 
a fi efi- 
cadru a- 
am văzut

UZINEI
învîrtindu-se după

propria-i coadă
să,
treptat Foarte mulți ti
neri frecventează diverse 
cursuri de ridicare a ca
lificării, în paralel cu a- 
cestea, liceul sau cursu
rile fără frecvență ale , 
facultăților. Nu ne pu
tem permite, știrbindu- 
ne timpul liber, să luăm 
parte la tot felul de ac
țiuni ale clubului, neiz
butite, chiar fără impor
tanță.

Ing EUGENIA TANA- 
SE: Timpul liber este 
o problemă a fiecăruia, 
dar și a colectivului in 
care lucrezi. Fiecare om 
civilizat, după opt ore 
de lucru, știe — în prin
cipiu — să-și facă un a- 
numit program, fie de 
distracție, fie de instrui
re, să-și dirijeze timpul 
în direcțiile în care să se 
poată fructifica mai bi
ne. Dar sînt anumite 
preferințe pe care nu ți 
le poți satisface cu mij
loace proprii, ci numai 
cu ajutorul colectivului, 
al prietenilor, al mediu
lui de la club. Clubul nu 
trebuie, însă, să „diri
jeze" timpul liber, ci să 
ofere posibilități de op
țiune. Neînțelegerea a- 
cestei axiome, unită cu 
lipsa unor mijloace ma
teriale, explică de ce afi
șele care invită la pro
gramul clubului îi lasă 
reci pe cei care fug de 
clipe monotone. Nu e 
vorba de rea-voință dar 
nu putem onora oricum, 
orice, din programul clu
bului.

care for^eazi | Nu ne-a rămas decît să 
■ încercăm cite ceva in- 
! tr-un alt domeniu : cel 

al „acțiunilor culturale*.
ALEXANDRU CON- 

STANTINESCU. în urma 
concluziilor trase cu ti
nerii, au fost organizate 
cîteva acțiuni intere
sante, cu colaboratori de 
prestigiu : pedagogi, ar
tiști etc Dar ne izbim 
deseori de dificultățL 
Spre exemplu, tinerii că
sătoriți au cerut o ac
țiune dedicată lor. care 
n-a putut fi realizată din 
cauza lipsei de preocu
pare a organizației 
U.T.C. și a clubului. Ni
meni nu vrea să-și a- 
sume rolul de organiza
tor.

Ing. 
NAȘE : 
vem și.___
de liceu, tehnicieni, ingi
neri. Lor. clubul le oferă 
foarte puțin...

ALEXANDRU CON
STANTINESCU : Cred 
că inginerii noștri — unii 
dintre ei — au și o con
cepție greșită : aceea că 
s-ar „compromite" dacă 
ar participa la o acțiune 
eu tineretul. Nu-și dau 
seama că, venind, de 
pildă, la o seară cultu- 
ral-distractivă, însăși 
prezența și comportarea 
lor ar avea o influență 
educativă asupra tinere
tului.

Ing. MIRCEA TARȚA: 
E adevărat, eu, unul, 
n-am mai fost de vreun 
an la club. Dar nu cred 
că din pricina unei a- 
semenea concepții. Să nu 
uităm că și inginerii au 
un timp liber extrem de 
limitat, și că trebuie 
să-și ridice mereu nive
lul cultural. Un coleg al 
meu spunea, nu de mult, 
că s-a simțit stingher în
tr-o societate de intelec
tuali. Avem multe pro
bleme de producție de 
rezolvat, avem și un cerc

EUGENIA TA- 
Tocmai. Noi a- 
tineri absolvenți

de organizare. Să vă dau 
-n iir.gur exemplu. Tre- 
buia să dăm cu orches
tra noastră un program 
artistic in aer liber, pe 
-na din estradele ora- 
$ -i Cu toate că avem 
sta: ie de amplificare, s-a 
ales praful din program 
fiindcă am cîntat ca în- 
tr-un pustiu. Nu s-a au
zit r.imic ’ Nu se făcuse 
r.ici o amenajare : nu a- 
veam cuie în care 
să agățăm difuzoarele. 
L'.T.C.-ul vine cu preten- 
ții și spune : „Sîntem or
ga- -zatori, facem muncă 
ie conținut, noi să ba

te.". cuiele ?** Celelalte 
foruri au aceleași pr<?- 
ter.ții și treaba rămîne 
baltă.

Ing. ELENA STAMA- 
TIU : Sînt și alte cazuri 
care dovedesc, în ultimă 
instanță, lipsa de spirit 
organizatoric, gospodă
resc. Toți așteptăm să 
mergem la spectacole 
bune, la filme în pre- 
m eră. Nimeni nu se în
grijește de bilete. Acest 
lucru s-ar putea rezolva 
ușor ; el intră și în atri
buțiile sectorului cultu-

Și

predate, în contul fabri
cii, la U.T.C. rămîn doar 
chitanțele. Ciștigătorilor 
la olimpiada pe meserii 
le-am strîns doar mîna, 
fără să le acordăm vreun 
premiu, tot din lipsa 
fondurilor.

ȘTEFAN CROITORU : 
„Unii cîntă „steaua" 
alții >au covrigii".

(La masa rotundă, dar 
și în alte ocazii, condu
cerile cluburilor repetă 
ca un refren, atunci 
cînd nu pot acoperi lip
surile din programul cul
tural : „Nu avem sufi
cientă bază materială !“ 
Ne-am adresat directo
rului clubului Uzinei 
„Tractorul", ca să ve
dem... ce au și ce le mai 
lipsește).

REP.: Ce bază mate
rială puneți la dispoziția 
celor 12 000 de muncitori 
din uzină 7

EMIL POPESCU: Două 
televizoare „Temp 2", 
cinci radiouri, patru 
magnetofoane, 20 de șa- 
huri, 10 jocuri de remi 
și două mese de tenis.

REP.: Inventarul vi 
se pare complet 7 Ați

lei. „Decorativa" lucrea
ză cam scump..,

(N. R. Costume pentru 
fanfară și pentru or
chestra 
line, iar 
scîrțîie... Pentru că au 
fost investite aproape 
toate fondurile, cîteva 
cercuri și-au încetat ac
tivitatea, tinerii așteaptă 
cu paleta în mînă cea
suri întregi să le vină 
rîndul la tenis, iar cînd 
vezi un spectacol în sală 
te apucă durerea de cap 
din cauza scîrțîitului 
scaunelor strecurat prin
tre replici. Dacă se in
vesteau echilibrat, gos
podărește, aceste fon
duri...).

GHEORGHE NISTO
RESCU : Acuma, îm
brăcăm fain-frumos or
chestrele și mergem să 
închiriem altă sală, unde 
ne putem și noi auzi 
Cum o să vină omul „să 
petreacă" la club, dacă 
aici nu găsește confortul 
de acasă sau dintr-o 
adevărată sală de spec
tacole ? Clubul a avut 
fonduri, altceva i-a lip
sit...

de mando- 
baza materială

Rememorînd o parte din discuții, ne-am Întrebat dacă clubul, prin 
calitatea programului său, mai face față exigențelor tinerilor, mai coincide 
cu preocupările majore ale acestora. Club, casă de cultură — instituții 
complexe și cu semnificații multiple. De ce nu pot ele da ceea ce dorește 
tînârul ? Pentru că din varietatea mijloacelor cultural-distractive, le aleg 
ne cele mai comode, pe cele mai puțin angajante. La o seară de dans — 
ciută orchestra, la un film — răspunde operatorul și nu interesează dacă 
filmul e bun sau prost, la o conferință — se descurcă conferențiarul, la o 
recenzie — citește bibliotecara. în rest, ca un supliment, se oferă jocuri 
„distractive" — șubah, șah, tenis de masă — vechi de zeci de ani. Asta e 
tot, cu atîta vrem să înnobilăm timpul liber cu care — cum am văzut — 
tinerii sînt din ce în ce mai avari. Ne propunem, pentru viitorul apropiat, 
o experiență interesantă : să urmărim în paralei planul de muncă al unor 
cluburi în 1967 și cu cîțiva ani în urmă, și să constatăm pe concret că 
nu s-a făcut nici un pas serios înainte, că se calchiază în permanență 
modalități vechi, perimate. Și atunci ? Implorăm „generozitatea" tineretu
lui, sau recurgem la „mobilizare" pe bază de convocator, să vină să ne 
vadă programul artistic. Organizația U.T.C. pretinde că știe să colaboreze, 
că ideile ei pornesc de la sugestiile uteciștilor. Dar această colaborare este 
formală, este mai curînd un raport de subordonare. Dacă la club are loc

CLAUDIU DUDAU : E 
limpede că o 
culturală are 
nevoie, pentru 
cientă, de acel 
tractiv care —
— cam lipsește din clu
burile noastre. Deseori, 
acțiuni cu conținut, bine 
organizate, nu se bucură 
de ecoul așteptat...

RADU CARABULEA: 
Aș spune că e de vină 
și popularizarea. La ni
velul organizațiilor de 
bază nu se discută des
tul și, mai ales nu se 
iau hotărîri stimulatorii 
privind folosirea timpu
lui liber. ~ ’ 
nici n-au 
existența la club 
cercuri...

ALEXANDRU 
STANTINESCU : 
că mai ales recenziile de 
cărți, serile literare nu 
se popularizează 
trebuie, 
noastră, 
membru
U.T.C., nu lucrează cu 
responsabilii culturali 
din sectoare, nu cheamă 
tinerii cu ajutorul lor. 
Aș zice chiar că este o 
lipsă de inițiativă reci
procă. Tinerii din uzina 
noastră sînt, categoric, 
doritori să cunoască mai 
mult. Dar popularizarea 
este insuficientă, nein
teresantă.

REP. : Fără îndoială, 
popularizarea este un 
factor important. Tine
rii trebuie să știe ce li se 
oferă. Dar ce li se oferă ? 
Ce anume popularizăm ? 
Ne mirăm că nu vine 
lumea la „recenziile de 
cărți**. Lăsînd la o parte 
faptul că aceste recenzii 
nu înseamnă în realitate 
prea mare lucru, că ele 
reprezintă o soluție co
modă de a oferi „cărți 
gata citite", să răsfoim 
puțin programul pe sep
tembrie al clubului Uzi
nei „Tractorul*. Ce-și 
propune biblioteca ? Re
cenzie la „Auroaica" de 
Constantin Mateescu, re
cenzie la „Orga de bam
bus" de Pop Simian... 
Sînt acestea cărțile cele 
mai importante, pe care

Colegii 
aflat <

i mei 
despre 
a unor

CON-
Cred

cum
Bibliotecara 

care este și 
aj biroului

să le recomandăm tine
rilor în condițiile zgîr- 
ceniei absolute față de 
timpul liber, despre care 
vorbeam ? Nu discutăm 
calitățile celor două 
cărți, dar măcar biblio
grafia concursului „Iu
biți cartea" ar putea 
stîrni în mai mare mă
sură interesul bibliotecii 
clubului. Altfel e ca și 
cum am pofti oamenii la 
masă să mănînce... ni
mic. Le dăm filme vechi 
de cîțiva ani, de cele 
mai multe ori într-o sta
re tehnică mizeră. Cît 
despre cercuri... Afișul 
clubului „Steagul roșu" 
anunță pentru această 
toamnă deschiderea a a- 
proape 30 de cercuri di
ferite, toate de larg in
teres. Dar tovarășul Bor- 
bel se plînge că tinerii 
din uzină nu se prea în
scriu. Oare numai popu
larizarea să fie de vină? 
Vă propunem să facem 
chiar aici, pe loc, un fel 
de test. Cine dintre dum
neavoastră s-a înscris la 
vreun cerc al clubului ?

(N. R. A urmat o tă
cere pentru care nu exis
tă semn grafic).

REP.: Nimeni nu are 
vreo pasiune extraprofe
sională ?

COSTICA MIRCEA: 
Cum nu ? Pe mine mă 
pasionează radiotehnica, 
Radu Carabuțea este fo
tograf amator...

REP.: Și de ce nu vă 
înscrieți la cercurile res
pective ?

RADU CARABULEA : 
Sîntem elevi la seral ; 
timpul nostru este foarte 
limitat.

REP.: Totuși, acasă a- 
veți timp să vă practi
cați preocuparea prefe
rată, iar la club — unde 
vi s-ar oferi condiții ma
teriale mai bune — nu 
veniți. Nu popularizarea 
este de vină (dv. cunoș- 
teați existența cercurilor 
la club), ci fap
tul că programul acestor 
cercuri nu este gîndit 
realist, nu este corelat 
cu timpul liber al tineri
lor din uzină. Aceasta 
este explicația princi
pală.
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Paiul din citronada

ȘTEFAN CROITORU î 
Aș mai semnala un fe
nomen, în aceeași ordine 
de idei. Cred că organi
zația U.T.C., alături de 
club, trebuie să fie „prie
tenii nr. 1“ ai tineretului 
în materie de cultură și 
de distracție. De ce nu 
se întîmplă întotdeauna 
așa ? Pentru că apare, 
cînd nici nu te gîndești, 
o mai veche teamă de 
nou. în spectacolele des
tinate tinerilor evităm 
melodiile la modă. La 
club exista la un mo
ment dat intenția să se 
înființeze un bar, unde 
să se bea citronada cu 
paiul. Nici nu vă ima
ginați ce teroare a pu
tut stîrni paiul acesta I

IOAN BORBEL î 
fel s-a petrecut și la 
la „Steagul roșu", 
avut un bar, care 
desființat, pentru 
„cum, tovarăși, să se
în club ?“ în club s-ar fi 
băut citronadă, cafea ori 
cel mult eîte un păhărel 
de coniac. Important este 
că tinerii s-ar fi simțit 
bine la noi. Nu s-a pu
tut. în schimb, avem 
peste drum o alimentară 
care vinde alcool, și unii 
tineri beau lîngă gardul 
clubului — fără măsură 
și fără supraveghere —

La 
noi. 
Am 
s-a 
că 

bea

pentru ca apoi să intre 
și să facă scandal.

ȘTEFAN CROITORU : 
!n general, mi se pare 
că noțiunea de club tre
buie să revină, în ce pri
vește distracția, la înțe
lesul ei primar : acela 
de a doua casă a omu
lui, unde să te simți 
bine, să găsești o cafea, 
un ziar, o carte, să poți 
juca un joc interesant 
(de ce nu și biliard ? de 
ce nu și table ? de ce nu 
și un joc electronic mo
dern ?), să poți pârtiei pa 
la o audiție muzicală la 
un spectacol, la o emi
siune de televizor. Am 
impresia că ne temem 
mai mult de cuvintu! 
„cafenea" decît de bana
litate.

EMIL DUMITRAȘCU: 
încă un aspect. Eu locu
iesc de vreo zece ani în
tr-un cămin al Uzinei 
„Tractorul", împreună 
cu alți 600 de tineri. Nu 
ne e prea ușor să venim 
întotdeauna la clubul 
care se află în incinta u- 
zinei. înainte vreme a- 
veam și la cămin un club 
cu televizor, cu cărți, cu 
cîteva jocuri... Dar s-a 
desființat, pentru a se 
face loc unui restaurant. 
$i acesta este util (deși 
mai utilă ar fi o cantină 
care sâ servească și masa

de seară), dar simțim 
acut lipsa clubului.

IANCU OBEADA: 
Nouă sute de tineri de la 
„Șteagul roșu" stau de 
asemenea într-un com
plex de cămine, la Noua. 
Ei nu prea au posibili
tăți să-și petreacă după 
cum ar voi timpul liber. 
E drept, există acolo 
ciub, bibliotecă, sală de 
lectură. Dar tinerii de la 
Noua ar trebui ajutați 
să-și înjghebeze niște 
formații artistice, să li 
se dea instructori, in
strumente... Ce frumos 
ar fi să auzim că dau un 
spectacol cu forțele lor I

AUGUSTIN CODREA: 
Revenim astfel la 
care niciodată nu 
subliniată prea 
timpul nostru, al 
ror, este foarte, 
scump !

o idee 
va fi 
mult: 
tutu- 

foarte

uitate
ILIADA FURNICA : 

Un adevăr axiomatic : 
tineretul nostru tinde, in 
chip firesc, spre cultură 
La bibliotecă avem un 
mare număr de cititori, 
mulți au biblioteci per
sonale. Chiar și numărul 
mare de elevi la seral 
mărturisește acest lucru.

NICOLAE TUNA
REANU : Cred cu tărie 
că avem un tineret foar
te bun, foarte receptiv, 
forte dornic de a cunoaș
te. Dar noi sîntem defi
citari cu munca politică 
desfășurată în rîndurile 
lui. Condiții avem — 
poate nu în toate cazu
rile optime, dar avem. 
Numai că nu știm încă 
prea bine să le valorifi
căm.

IOAN BORBEL : Con
sider că activitatea clu
bului, activitatea noastră 
culturală, în general, este 
nesatisfăcătoare din cau
za excesului de expe
riențe, orientat mai în
totdeauna nu spre cali
tate, ci spre cantitate, 
într-o vreme ni se cerea 
să facem nici mai mult 
nici mai puțin de 350 
acțiuni pe an, ba chiar 
să și depășim planul I 
Iar reușita lor este și azi 
judecată în funcție de 
numărul de participanți. 
Mai multă modestie, u- 
nită cu mai multă perse
verență nu ne-ar strica 
deloc. Cred că o seară 
do dans cu cinci perechi 
este izbutită, dacă cei 
zece tineri s-au simțit 
bine și vor dori să vină 
și a dona oară. Cît des
pre artiștii amatori, dacă 
le răpim prea mult timp 
cu repetițiile și specta
colele, vor ajunge cu si
guranță, la un moment 
dat. să spună : „Cine 
m-o fi pus să spun că 
știu să cînt 7“ Repet: 
datoria noastră este de 
a cunoaște dorințele ti
nerilor și de a le răs
punde cu exactitate, nu 
cu înfumurarea cifrelor 
mari

(N R. : Opiniile tovară
șului Borbel. foarte ade
vărate în teorie, se cer 
aplicate în practică. 
Pentru că, la micul nos
tru 
care a dezvăluit unele 
din 
succese a cercurilor, tov. 
Borbel a răspuns : ..Dacă 
nu ne-a cerut nimeni ni
mic I Nu e nici o difi
cultate ca cercurile să 
funcționeze și duminica, 
ca programul lor să se 
adapteze la programul 
schimburilor din uzină, 
însă aceste lucruri nu ni 
s-au cerut... " Dar de ce 
era necesar, ca ele să fie 
cerute 7 Directorul clu
bului nu trăiește în uzi, 
nă 7 El nu știe cum este 
organizat timpul tineri
lor muncitori 7 Cîtă vre
me nu vor deveni rea, 
litate concretă, axiome
le de mai sus au doar 
importanța unor decla
rații de principiu, inefi
ciente).

test de adineaori

cauzele linsei de

o seară de dans, U.T.C -ul se angajează să „asigure participarea", să „ia 
legătură cu bufetul", să scrie afișe. Si, în consecință, tinerii nu vin la 
club.

Hotărit lucru, este timpul ca activitatea cluburilor de uzină — șl nu 
numai a celor din Brașov — să primească o infuzie de aer proaspăt. Nu 
se poate porni decît de la ideea, subliniată de cîteva ori în discuții, că 
timpul liber nu trebuie „dirijat", că „dădăceala" trebuie eliminată cu 
desăvîrșire, și că locul ei trebuie ocupat de înțelegerea precisă, aplicată, 
diferențiată a preferințelor și a dorințelor tinerilor. Prestigiu clubului 
se poate fundamenta numai în măsura în care orice pasiune culturală, 
orice preocupare extraprofesională își vor găsi în aeeastâ instituție locul 
cel mai potrivit de a se exercita.

în complexul de acțiuni pe care-1 presupune această direcție de acti
vitate, rolul organizației U.T.C. nu poate fi decît cel al unui colaborator 
efectiv, de la care sâ pornească ideile și soluțiile pentru transpunerea 
lor în practică. Astfel, nu vom avea instituții culturale moderne și efi
ciente, ci pur și simplu căi rău mascate de risipire a timpului liber.

ION MARCOVICI 
SEBASTIAN COSTIN
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ORCHESTRĂ

DE PRIM

RANG

' ACI UA LIT A TEA
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FENT 'EU TINERET

îmi spunea un entuziast, după 
ultimul bis al lui Zubin Mehta, 
la pupitrul Filarmonicii din Los 
Angeles, că le va fi greu „criti
cilor" să-și facă meseria după 
asemenea concerte. Evident, în
țelegea prin critici un fel de 
pedanți eterni, care se află des
ființați in fața excepționalului.

Trebuie să mărturisesc că in- 
tr-adevăr nu e ușor să vorbești 
despre astfel de lucruri. Pe un
deva încolțește ideea ambițioasă 
că asemenea evenimente impun 
și micului nostru articolaș o ți
nută demnă de ele. Și cum 
tonul festiv riscă să sune artifi
cial, exact pe un tărîm în care 
marea artă întîlnește cel mai pur 
adevăr, cum analiza muzicologi
că de detalii e interesantă mai 
mult pentru specialiști, și cum 
în fine, pentru o evocare poetică 
ar fi nevoie realmente de talent 
literar, misiunea noastră e intr-a
devăr dificilă.

Mai întîi cîteva cuvinte des
pre această orchestră, ai cărei in
strumentiști selectați cu maximă 
exigență, posedă și un număr 
considerabil de instrumente vechi 
de mare valoare. Sonoritatea 
coardelor este în adevăr splendi
dă și am. simțit aceasta de la 
primele măsuri ale nostalgicei 
Rapsodii a Il-a de Enescu. Zubin 
Mehta a înțeles admirabil folclo
rul românesc în acea transfigu
rare a sentimentului de „dor", 
care trăiește tn emoția acestei 
compoziții de tinerețe a maestru
lui.

Tînărul pianist Andrâ Watts, 
în Concertul de Liszt, a declan
șat pasiuni contradictorii: entu
ziasm și nedumerire. Menirea lui 
nu e cea obișnuită și fiind un 
virtuoz înnăscut, cu imaginație, 
temperament și lipsă de preju
decăți, muțumește mai curînd 
inimile receptive față de comu
nicativitatea artei sale. Cu „Me
ditațiile Medeii și Dansul răzbu
nării" de Barber și „O viață de 
erou" de Strauss, Zubin Mehta 
a ales un repertoriu special de
dicat punerii in valoare a minu
natei orchestre de care dispune. 
Firește, el personal se simte bi
ne în oricare repertoriu și deci 
a fost la înălțimea captivantă a 
artei sale.

Dacă Weber — Uvertura 
ryanthe" — din nou j 
Il-a de 
lung și 
Concert 
Dowell 
list, au ________ ___
al doilea program excelent etntat, 
revelația serii a fost „Eroica". 
Mehta a citit in partitura atît 
de cunoscută nouă, pe Ungi cla
mările de energie însuflețite de 
idealuri colective și puterea 
splendidă a muzicii beethovenie- 
ne de a întruchipa sufletul ome
nesc. Beethoven, tribunul: da, 
l-am întîlnit. Dar oamenii mari 
însuflețesc mulțimile nu numai 
prin forța lor, ci și prin omenia 
dăruită acestora. Or, darul lui

ertura „Eu- 
Rapsodia a 

Enescu, alături de un 
greu de definit ca stil, 
pentru pian de Mac 
cu Andrâ Watts — so- 
alcătuit jumătatea unui

ADA BRUMARU

MEMENTO
mu iy

ENESCIAN
Beethoven a fost căldura muzicii 
lui. Toate acestea au existat în 
„Eroica" lui Mehta și pentru a 
ocoli tot ce s-ar putea spune des
pre eleganța colaborării sale cu 
orchestra, despre „prezența" lui 
la pupitru, despre concizia ges
tului și neașteptata plasticitate a 
unor atitudini; care nu durează 
mai mult decît o clipă, ne oprim 
evocînd — din suplimentele a- 
dăugate programului anunțat — 
somtuoasa uvertură la „Maeș
trii cîntăreți din Nilrnberg" de 
Wagner și „Dansul general", ba- 
canală frenetică din baletul 
„Daphnis și Chloe" de Maurice 
Ravel.

CASA
AMINTIRILOR

Alături de 7-8 ore 
de concerte si spec
tacole si zeci de ore 
de concurs, Festivalul 
înserează în progra
mele sale o suită de 
întîlniri, vizite, co
locvii pe teme muzi
cale — 
ne de 
pentru 
tică 
centru__
nor contacte fecunde 
între muzicienii noș
tri si mulțimea per
sonalităților care vi
zitează Bucureștiul 
în aceste zile.

Muzeul enescian, 
cu zecile sale de do
cumente ce recom
pun decenala activi
tate a marelui sărbă
torit este în aceste 
zile locul unui per
manent pelerina} în 
care vechi prieteni 
ai lui Enescu si ti
neri concurent! care 
au descoperit como
rile de frumusețe fe
recate în partiturile 
enesciene. se întîl- 
nesc în fata expona
telor. tsi aștern cu 
emoție ffîndurile în 
cartea de impresii.

„Mă bucur nespus, 
de cîte ori mă reîn-

momente pli- 
semnificație 

viața artis- 
românească, 

stabilirea u-

tore In minunatul 
muzeu închinat lui 
Enescu, unde regă
sesc de fiecare dată 
atitea amintiri pres
tigioase și bine păs
trate". nou De 
Gontant Biron.

„Este o mare cins
te pentru mine să 
vin la București pen
tru a mă cufunda din 
noi în muzică. în
deosebi în muzica iul 
Enescu, care-a fost 
într-adevăr unul din 
elementele cele mai 
importante, cele mai 
mari și mai îneîntă- 
toare ale acestei 
țări".

„Cu mereu aceeași 
emoție regăsim aces
te amintiri ale 
scumpului și marelui 
nostra prieten, cel 

numim 
George

pe care-1 
„maestrul"
Enescu" — scrie Na
dia Boulanger.

Gînduri similare 
notau Andrei Mares- 
cotti, Lionel Salter. 
Mihail Popov, Marc 
Pincherle, Henri 
Gagnebin, Jaques E- 
noch. Amadeus We- 
bersinke.

Emoționantă a fost 
vizita lul Van Cli-

burn. A străbătut să
lile, a privit viorile, 
afișele, fotografiile. 
In fața pianului pe 
care a fost compus 
,,Oedip“ s-a oprit.. 
A cerut permisiunea 
să ciute. în mijlocul 
mărturiilor enescie
ne. Van Cliburn a 
susținut un mic re
cital, descifrind la 
prima vedere cîteva 
din partiturile com
pozitorului român.

„Doresc să-mi ex
prim mulțumirile și 
îneîntarea față de 
Muzeul „Enescu", — 
nota ieri dimineață 
în cartea de impresii 
Andrâ Watts, cu eî- 
teva ore înaintea ple
cării avionului cu 
care decolau mem
brii Filarmonicii din 
Los Angeles. „Muzeul 
mi se pare un mijloc 
minunat de a menți
ne vie în amintirea 
noastră amintirea «ui 
Enescn. Sînt profund 
îndatorat pentru 
partiturile enesciene 
pe care le-am primit 
aici și sper să pot 
contribui la cunoaș
terea și răspîndirea 
lor în lume”.

I
I
I
I
I
III
I
I
I
I
I

I. SAVA I

BREVIAR COTIDIAN

Tom Sawyer la Galați
Pe malul sting al fluviului 

apare deodată un grup de caw- 
boy. Un cal se împiedică și 
cade.

— Stop ’ Reluăm filmarea !
Și astfel totul se lămurește. 

Aici, pe malul Dunării, (deve
nită ad-hoc Mississippi) lingă 
carierele fabricii de cărămidă, 
se turnează primele secvențe 
ale filmului „Aventurile lui Tom 
Sawyer’, realizare a Studioului 
Cinematografic „București’ și 
Societatea franceză Franco-Lon- 
don — Film.

Se dă semnalul și călăreții se 
avîntă din nou pe marginea 
ripei. Se opresc, caută în jur și 
ia comanda șerifului se înde
părtează în galop. Dintre bos- 
cheți apar cei urmăriți: Joe In
dianul și Windy, interpretați de 
actorii canadieni Jacques Bil- 
ledeaux și Mario Verdun.

— Bon ! Merci 1 se 
vocea regizorului, Mihai ’ 
căruia îi solicităm cîteva 
nunte despre film.

— Scenariul numește 
două romane celebre ale 
M. Twain cu unele secvențe din 
romanul autobiografic „Viața pe

aude 
Iacob 
amă-

cele 
lui

Mississippi". Aici, la Galați, 
unde Dunărea seamănă cu Mi
ssissippi, turnăm exterioarele. 
Filmul va fi realizat în două 
versiuni. O versiune în 13 serii, 
a trei acte, în culori, pentru 
televiziune și versiunea româ
nească, două filme artistice de 
lung metraj, în culori.

— Ce actori vom vedea în 
film ?

— Alături de renumiți străini, 
cum ar fi Marcel Perez (cunos
cut din filme ca Bestia umană, 
Copiii paradisului) apar și ac
tori români, cum sînt Marcela 
Rusu (văduva Douglas), Forry 
Eterle (avocatul). Emerich 
Schăffer (procurorul) și alții.

între timp, am ajuns la noul 
loc de filmare. Se 
aparatele, se fac 
petiții.

— Motor 1
Și debarcaderul 

pilăriei lui Tom, _ 
bourg, prinde viață. 
„Mayflover” al companiei „Mi
ssissippi Mail Line" acostează la 
mal. Numeroși pasageri din se
colul trecut coboară...

instalează 
ultimele re-

orașului co
St. Peters-

Vasul

M. STRlMBEI

Muzeul tipăriturilor

'J

CE FACEJI DACĂ NU PUTEȚI MERGE LA MAGAZIN

DUPĂ CUMPĂRĂTURI? SIMPLU: APELAȚI LA...

COMERȚUL PRIN
Da ! Procedeul e foarte sim

plu, dar mai ales comod, ope
rativ și ieftin. Vă stau la dis
poziție serviciile „Comerțului 
prin coletărie“, un original și 
practic sistem de a expedia la 
domiciliu toată gama mărfuri
lor existente pe piață : produse 
metalo-chimice, fiare de călcat 
și plite electrice, fierbător 
electric, baterii, produse cos
metice variate, articole de uz 
gospodăresc, produse chimice 
de uz gospodăresc din polieti-

len și mase plastice, articole 
de textile și confecții, covoare, 
fețe de masă, perdele, cuver
turi de pat etc. etc. Orice lu
cru necesar omului în gospo
dărie poate fi procurat prin 
„Comerțul prin cofetărie", o 
secție a cooperației de consum, 
strada Sergent Ion Nuțu nr. 
8—12, raion V. I. Lenin, 
București.

Pe această adresă scrieți o 
simplă carte poștală solicitînd 
tot ceea ce doriți, și primiți în 
cel mai îndepărtat colț al țării,

POȘTĂ
în timp record, coletul poștal. 
La cerere vi se expediază gra
tuit lista tuturor produselor 
oferite spre desfacere în cadrul 
„Comerțului prin cofetărie".

Important: mărfurile se ex
pediază în termen de 2 zile de 
la data primirii comenzii scrise. 
Expediția se face prin colet 
poștal cu titlul de ramburs, 
adică plata în numerar inte
gral la ridicarea coletului. 
Serviciul „Comerțului prin co
fetărie" funcționează prompt 
și ireproșabil I

SPORT • SPORT I
I

în „Cupa orașelor tîrguri" detîlnesc echipele masculine 
volei ale României și Poloniei. I

F. C. Argeșul - Ferencvaros 
Budapesta 3-1

O victorie de prestigiu obținută prin golurile marcate 
de JERCAN, DOBBIN și KRAUS

(Amănunte, impresii și declarații de la acest meci veți citi în 
ziarul nostru de vineri).

COMPETIȚII 
INTERN AȚION ALE 

DE VOLEI

salaVineri de la ora 18 în 
Dinamo din Capitală are loc o

întîlnire masculină de volei din
tre selecționata orașului Bucu
rești (alcătuită pe scheletul e- 
chipei Steaua) și reprezentativa 
U.R.S.S., campioană olimpică.

în aceeași zi, la Cluj, se

Turneul internațional masculin 
de volei de la Cluj începe dumi
nică. Echipele participante au 
fost împărțite în două grupe du
pă cum urmează : grupa A : Ta- 
ponia, Bulgaria, România, Ro
mânia (tineret); grupa B < 
U.R.S.S., R.D, Germană și Po
lonia. în prima zi sînt progra
mate următoarele întîlniri : ora 
10 Japonia-România (tineret) și 
U.R.S.S. — Polonia. După-amia- 
ză, de la ora 18,30 are loc par
tida România—Bulgaria.

I
I
I
I
I

în-

Corespondență telefonică din Turul ciclist al României

Cea mai rapidă etapă

în zilele de 2 și 3 octombrie 
se va desfășura în Capitală du
bla întîlnire internațională de 
volei masculin dintre echipa 
Steaua și selecționata Japoniei

★
La Praga într-un meci con- 

tînd pentru „Cupa Națiunilor" 
la rugbi, echipa Cehoslovaciei a 
învins cu scorul 
Belgiei. Jocul a 
francezul Pierre

I

de 46—6 echipa 
fost arbitrat de 
Lebecq.

în vechea cetate 
de scaun a Tării Ro
mânești, la Tîrgoviș- 
te, s-a deschis mu
zeul tiparului și a 
cărții vechi româ
nești. Muzeul func
ționează în casa Cre- 
țulescu, construită 
de Brîncoveanu și 
dăruită fiicei lui. 
Safta, care s-a că
sătorit cu Iordache 
Crețulescu. în cele 
cinci încăperi ale 
muzeului e prezen
tată toată evoluția 
tiparului pe o di
mensiune de 300 de 
ani (1508—1830). Ex
poziția de bază cu
prinde peste 300 de

românești
piese privind istoria 
hîrtiei, scrisului și a 
tiparului în lume și 
în tara noastră. Din
tre piesele expuse a- 
trag atenția în mod 
deosebit: două ma
nuscrise voluminoa
se cu peste 300 de 
pagini din secolul al 
XV-lea, o colecție 
de inele sigilate din
tre care două tot din 
secolul al XV-lea, 
inelul de aur masiv 
al vornicului Alec- 
sandri, tatăl poetului 
Vasile Alecsandri. 
Muzeul mai prezintă 
o serie de documen
te dintre care imul 
pe pergament din

1599 emis din Ploiești 
cu semnătura lui 
Mihai Viteazul. Mu
lajele de pe tăblițele 
de pămînt descoperi
te la Tărtărie, raio
nul Orăștie, regiu
nea Hunedoara, pe 
care sînt gravate 
semne ce dovedesc 
folosirea unei scrieri 
ideo-pictografice, în
că din mileniul al 
IV-lea înaintea erei 
noastre, ne demon
strează că pe terito
riul patriei noastre 
se află primele urme 
de scriere din Eu
ropa.

AL. DEȘLIU

EXAMENE DE ADMITERE

I
I

Șl BICICLETELE ALEARGA CU 100 KM PE ORA 
EMIL RUSU A AMINAT PENTRU LA ANUL VICTORIA 
IN ORAȘUL NATAL 
TATAL LIDERULUI, ASALTAT DE 
VESTEȘTE CUM

Venind dinspre Fe- 
leac, plutonul se in- 
scrie cu viteză ame
țitoare pe serpentine. 
Mașinile nu pot ți
ne... pasul cu cicliștii. 
80, 90 și uneori chiar 
100 km pe oră. In 
fruntea plutonului se 
zărește de departe o 
săgeată galbenă, un 
ciclist aplecat pe ghi
don, ce parcă taie cu 
iuțeală aerul. Este 
liderul cursei, Emil 
Rusu. Nerăbdarea cu 
care aleargă acum, 
nerăbdarea pe care 
ne-a arătat-o și mai 
devreme cînd coama 
Feleacului nu se pro
filase încă în zare, e 
justificată. Purtătorul 
tricoului galben, tînă
rul rutier, Emil Rusu, 
e clujean. Și acolo în 
tribunele stadionului 
îl așteaptă cei dragi: 
mama, tatăl și buni
cul...

înainte de a sosi 
caravana, tatăl ciclis
tului Emil Rusu e an- 
turat de gazetari. Ion 
Rusu povestește sim
plu : „Copilul ăsta a 
afătai de mic multă 
dragoste bicicletei, 
într-o zi a luat-o pe 
a maică-si și a dis
părut. L-am căutat 
cîteva ore în șir. Nu 
l-am găsit. Seara cînd 
s-a reîntors i-am tras 
o săpuneală bună.

GAZETARI, PO- 
A CRESCUT CAMPIONUL

Mi-a spus cu lacrimi 
în ochi că a fost la 
un concurs, că l-a 
cîștigat. Nu mi-a ve
nit să cred. Totuși 
după cîteva zile, cînd 
antrenorul Vasile Chiș 
a venit să stea de 
vorbă cu mine și 
să-mi spună că Emil 
are talent pentru a- 
cest sport, n-am ezi
tat să-l las să-fi ur
meze calea".

Pe străzile Cluju
lui lume multă. Oa
meni entuziaști și, în 
plus, mari iubitori de 
sport — clujenii a- 
plaudă plutonul care 
se înscrie în viteză 
pe viraje. Toată lu
mea îl caută cu ochii 
pe ciclistul care poar
tă tricoul galben. 
Cînd îl zăresc, îl stri
gă pe nume, îl încu
rajează, Emil Rusu e 
mîndria lor și acum 
poate țin la el mai 
mult chiar decît la 
Ivansuc. In apropie
rea lui Emil Rusu se 
zbate, încercînd să 
iasă cît mai în față, 
un băiat tînăr, mic 
de statură. Vasile Să- 
lăjan, căci despre el 
este vorba, e tot de 
aici din orașul de pe 
malurile Someșului.
Ar vrea să-i strige 
și lui numele. De a- 
ceea s-a și agitat pe

urcușul Feleacului, 
s-a bătut la sprint cu 
toată forța pentru a 
se evidenția. E încă 
foarte tînăr. Abia 
acum face cunoș
tință cu marile în
treceri cicliste pe 
etape. Are vreo pa
tru ani mai puțin 
decît Emil Rusu și se 
mîngîie cu gîndul că 
în această vreme va 
avea posibilitatea să-l 
ajungă din urmă. An
trenorul Vasile Chiș 
îi privește pe amtn- 
doi cu dragoste. Sînt 
copiii lui, sînt oame
nii pe care i-a cres
cut cu grijă și i-a dat 
sportului de perfor
manță. Mai are și 
alții. Pe Ion Cosma II 
— și el prezent în 
cursă — pe fratele 
lui Vasile Sălăjan, 
Ion, și încă alți copii 
care au îndrăgit bici
cleta. Lor le arată a- 
cum același atașa
ment. Drept e că și 
băieții pe care îi 
crește nu-l uită. E- 
mil Rusu, de pildă, 
nu trece o dată prin 
Cluj fără să-l vizite
ze, iar cînd pleacă 
peste hotare îi scrie 
mereu maestrului 
său.

HRISTACHE
NAUM

(Agerpres) I

Mai mulți tineri ne întrea
bă : „CÎND SE ȚIN EXAME
NELE DE ADMITERE ÎN 
ȘCOLILE TEHNICE PENTRU 
PERSONAL TEHNIC?"

Pe baza informațiilor primi
te de la Ministerul învățămîn- 
tului vă comunicăm :

Concursul de admitere In a- 
ceste școli se ține între 25 și 30 
septembrie, după cum urmea
ză : probele scrise — 25—26 ; 
probele orale între 27—30.

ȘdClile tehnice pentru per-

sonal tehnic pregătesc tehni
cieni în peste 100 de speciali
tăți (tehnician electroenerge- 
tic, tehnician minier, tehnician 
electronist etc. etc).

Amănunte suplimentare și 
condițiile ce trebuie îndeplini
te pentru susținerea examenu
lui se pot obține prin cerceta
rea „îndrumătorului pentru 
admiterea în școlile tehnice 
pentru personal tehnic*, apă
rut în luna august 1967.

meteoro

Castanii
Un portret pentru albumul dv.

Deschidem astăzi o rubrică nouă care îi va interesa pe 
amatorii de fotografii ale unor personalități cunoscute ale 
scenei și ecranului, români sau străini. Pentru început, por
tretul lui GEORGE CONSTANTIN.

La cei 33 de ani ai 
săi, George Constan
tin are „la activ” un 
deceniu de afirmare 
în teatru. Elev al re
gretatului Bălțățea- 
nu, coleg de serie cu 
Silvia Popovici, Con
stantin Rauțchi și 
Victor Rebenciuc, a 
debutat în teatru cu 
un personaj din Sha
kespeare, rolul lui 
Tranio din „Femeia 
îndărătnică". Con
cursurile republica
ne actoricești i-au a- 
dus diferite distinc
ții : Premiul II pen
tru „Dr. Higgins", 
premiul T pentru ro
lul lui Pavel Proca 
din „Steaua polară”, 
premiul pentru cea 
mai bună interpreta
re a eroilor contem
porani.

George Constantin 
este un actor care se 
impune prin origina
litate și profunzime, 
este un personaj

„frămîntat”, care „a 
văzut idei”. In filme
le „La porțile pămîn- 
tului” și mai ales în 
„Diminețele unui bă-

iat cuminte’1 se a- 
daptează firesc la 
specificul genului, 
are intuiție cinema
tografică.

Vestea vine de pe 
meleagurile Buzău
lui, dar s-ar putea 
să vină și din altă 
parte. în timp ce 
meteorologii pronos- 
ticbează „vreme re
ce, cu ploaie”, iar 
toamna începe să se 
instaleze la ea acasă, 
pe șoseaua Buzău- 
Galați, și în cîteva 
comune vecine, cas
tanii au Înflorit mal 
abitir decît primă
vara. Consemnăm 
faptul fără a afirma 
că scoatem casta
nele... din foc cu 
mîna meteorologi- 
lor.» ,

VA RIE TĂ ȚI PE GL OB

pentru
cosmonauți

Vineri, în Australia va 
inaugurat primul mare radio-he- 
liograf din lume care poate 
salva viața cosmonauților ce ar 
ajunge pe Lună. Radio-heliogra- 
ful este un ansamblu de radio- 
telescoape instalate pe un cerc 
cu un diametru de 3 km și a 
fost construit de Marea Britanie 
în localitatea Culgoora din Aus
tralia. Aparatul este capabil să 
detecteze cu precizie exploziile 
solare care eliberează raze cos
mice mortale sau norii grei în
cărcat! cu gaze ce amenință 
viața cosmonauților. Aceștia, 
avertizat! cu un sfert de 
înainte ca razele mortale 
ajungă, pot să se pună la 
postul oricărui pericol.

„Salvare Cînd s-a întors acasă 
a găsit... o nouă so
mație de amendă 
pentru parcarea ile
gală.

oră 
să-i 

adă-

La Karlsruhe (R.F.G.) a intrat în funcți
une noul laborator acustic al firmei Sie
mens, care poate fi considerat cea mai mare 
încăpere fără rezonanță din Europa. Pen
tru a realiza această cameră specialiștii 
au căptușit pereții, tavanul și podeaua 
cu peste 22 000 de pene din lină mine
rală presată care asigură o absorbție de 
99,9’/o a sunetelor produse. în aceste con
diții de lucru, specialiștii vor putea rea
liza microfoane și megafoane de cea mai 
bună calitate.

Păgubașul... amendat

CINEMA TOGRAFE

(orele
21,15).

(orele 
18,30;

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND-YARD-ului

rulează la Patria (orele 9,15 ; 
11,30 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15).

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE

rulează la Republica 
9,30; 11,45; 14; 16,45; 19;

RECOMPENSA 
rulează la Luceafărul 
9; 11,15; 13.30; 16,15;
20,45).

SUS MÎINILE DOMNILOR PO
LIȚIȘTI

rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,45),
Melodia (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21), Aurora (orele 
8,30; 10,45; ------
20).

SURCOUF, 
7 MARI 

rulează la 
8,45; 11,15; 
21,15), Feroviar 
11,30; 13,30; 16: 18,30; 21), Ex
celsior (orele 9,45; 12,15; 14,45: 
17,15; 20), Modem (orele 9.30; 
11,45; 14; 16,15 18,45; 21), Fla
mura (orele 8,30; 
15,15; 17,45; 20).

SINGUR PE LUME 
rulează la Festival 
11,15; 13,30; 16;
Giulești (orele 10,30; 15,30; 18; 
20,30), Floreasca (orele 11; 
15,30; 18; 20.30).

MEANDRE
rulează la Central (orele 9,30; 
12.15; 15; 18; 20,45),

CASTELANII
rulează la Victoria (orele 9;

TIGRUL CELOR

București (orele 
13,30; 16,15; 18,45;

(orele 8,30;

10,45; 13;

11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Lumina (orele 9; 
12; 15; 18; 21), Bucegi (orele 
10; 11,30; 18,15; 21). Tomi3
(orele 8,30; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30), Miorița (orele 14; 17; 
20).

UNORA LE PLACE JAZZUL 
rulează la Doina (orele 11,30; 
15; 17,45; 20,30).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA 
rulează la la Union (orele 15,30;

18; 26,30), Volga (orele 9,30; 
11,45; 18,15; 20,30).

MONDO — CANE, ambele serii, 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 8/ 
1967

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—20 în continuare).

CANALIILE
rulează
18).

FRENCH
rulează
21 în continuare).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15), Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,30).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Drumul Sării (ore
le 16; 18; 20).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

rulează la Ferentari (orele

la Buzești (orele 15,30;

CANCAN
Ia Dacia (orele 7,30—

Televiziune
JOI 21 SEPTEMBRIE

După-amiază : fotbal: Arge
șul — Ferencvaros Budapesta 
(reportaj filmat) ; 18,00* La ordi
nea zilei... Organizarea științifi
că a producției și a muncii. 18,20 
„Mult e dulce și frumoasă... E- 
misiune de limbă română ; 18,50 
Studioul pionierilor... La Brașov;
19.30 Telejurnalul de seară ; 
20,00 Film serial : Ivanhoe;
20.30 întrebări la care s-a răs-

puns... întrebări la care nu s-a 
răspuns încă ; 21,00 Teleglob ; 
Emisiune de călătorii geografice; 
Zambia ; 21,30 Studioul mic :• 
„ Nostra Dea" de Massimo Bon- 
tempelli ; 22,10 : De la Giotto 
la Brâncuși ; 22,30 Al IV-lea
Concurs și Festival internațional 
„George Enescu". Agenda Festi
valului ; 23,00 Telejurnalul de 
noapte.

15,30; 18; 20,30). Flacăra (ore
le 15.30; 18; 20,30).

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Cotroceni (orele 
15.30; 18; 20,30)

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Pacea (orele 
18; 20,15).

LUPOAICA
rulează la Crîngași 
15.30: 18: 20.30).

DRAGOSTEA MEA 
rulează la Viitorul 
15,30; 18; 20,30).

UN LUCRU FĂCUT LA 
rulează la Colentina 
16; 18,15).

SPARTACUS
—ambele serii— 

rulează la Gloria (orele 9; 
12,30; 16; 19,30), Arta (orele 10; 
13,30; 17; 20,30).

ȚAR SI GENERAL 
rulează la Moșilor (orele 16; 
18).

COMISARUL X 
rulează la Popular (orele 
18; 20,45).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Munca (orele 10; 
16; 18,20).

CELE DOUĂ ORFELINE 
rulează la Vitan (orele 15.30; 
18).

UNDE ESTE AL HI-LEA RE
GE ?

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18).

UN HECTAR DE CER 
rulează la Progresul (orele 
15; 17; 19: 21).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ 
rulează la Lira (orele 15,30,18).

Cînd este vorba 
să-1 amendeze pentru 
parcarea automobi
lului în locuri in
terzise. pe Angelo 
Zarbo din Veneția, 
politia este foar
te promptă. Ea nu 
este însă tot atît 
de eficientă cînd se 
pune problema să 
găsească lui Angelo 
mașina furată cu un 
an în urmă. Mașina a 
dispărut la Verona. 
De atunci Zarbo 
primit 
somații 
pentru 
ilegală.

a 
nenumărate 

de amendă 
parcarea ei 
El a reamin-

tit poliției că mașina 
lui e furată și că ar 
fi mai bine dacă a- 
ceștia s-ar concentra 
pentru a i-o aduce a- 
casă, la Veneția, în 
loc să-i trimită un 
maldăr de somații.

Cu o lună în urmă, 
un prieten a văzut 
mașina în fața gării 
din Milano. El a che
mat un polițist care 
a confirmat că era 
vorba de automobi
lul furat. Anunțat, 
Zarbo s-a grăbit să 
ajungă la Milano, dar 
odată ajuns mașina 
dispăruse din nou.

Robinsonul 
din pom

De 50 de zile du
rează supliciul țăra
nului filipinez — 
Quirino Berja, care 
s-a refugiat în vîrful 
unui cocotier de 20 
metri înălțime, fiin- 
du-i teamă că „va fi 
linșat" de consătenii 
săi. El s-a cățărat în 
copac după o ceartă 
cu cîțiva dintre aceș
tia și declară că nu 
va coborî pînă cînd 
poliția nu îi va înlă
tura definitiv pe 
„inamicii săi", care 
„se adună zilnic în 
jurul copacului”.

„Robinsonul” Qui
rino nu are încredere 
în nimeni, refuzînd 
să răspundă oricărui 
apel de a coborî din 
copac. Singura per
soană de care nu se 
teme este o femeie 
din sat din partea că
reia acceptă zilnic 
mîncareă. în cea de-a 
50-a zi, unul din cei 
zece copii ai lui Ber
ja s-a cățărat pînă în 
vîrful copacului pen
tru a încerca să-și 
determine tatăl să 
coboare, dar acesta a 
refuzat. Oricine ar 
încerca să-1 înduple
ce pe Berja să „re
vină pe pămînt" — 
o face zadarnic, el 
preferă pomul !

15,45;

(orele

(orele
TIMP 
(orele

NELIMITAT
RENAULT 16
SKODA 1OOO M B. ” 
Fl AT 850-TRABANT 601

CONCURS 
EXCEPTIONAL

Nu uitat
Sinibâtă 1 

verifica noro 
Cu 30 lei veț 
șansele. Se vo 
meroase premii

septembrie 1967, ultima zi cînd mai puteți 
dv. la concursul excepțional Pronoexpres. 

articipa la cele 10 extrageri încercînd toate 
atribui 10 autoturisme de diferite tipuri, nu- 
în bani și 100 excursii de revelion.



DISCURSUL MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

CORNELIU MĂNESCU,
cu ocazia alegerii sale in calitatea de președinte

al celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a 0. N. U.

DE PESTE HOTARE

încrederea pe care mi-ați a- 
cordat-o alegîndu-rnă preșe
dinte al celei de-a XXI l-a se
siuni a Adunării Generale și 
onoarea de a mă investi cu 
această înaltă magistratură se 
adresează tării mele. Nu pot 
să exprim mai bine recunoș
tința mea profundă decît asi- 
gurîndu-vă că în îndeplinirea 
funcțiunii mele voi căuta — 
în deplin respect pentru regu
lile acestui for — să servesc 
lucrările Adunării Generale 
cu aceeași dorință sinceră de 
a promova un climat propice 
rezolvării marilor probleme 
internaționale și de a asigura 
preeminența principiilor con
viețuirii pașnice a statelor, 
care animă politica externă a 
Republicii Socialiste România 

Poporul român, căruia îi a- 
parțin, a dobîndit în cursul 
multor secole de încercări as
pre virtuțile păstrării fii.tei 
naționale, a apărării unității

între state, constituie punctul 
de plecare sănătos pentru a- 
propierea lor, pîrghia de si
mulare a aportului sporit al 
fiecăruia la întărirea păcii și 
securități’ internaționale

România este o țară socia
listă. Dornică să extindă coo
perarea cu toate țările, indife
rent de regimul sau filozofia 
lor, ea pune în centrul politi
cii sale prietenia cu țările eu 
care împărtășește aceeași con
cepție. Hotârirea Adunării Ge
nerale de a alege ca 
te al acestei sesiuni 
zentariiu] une 
este o recunc 
tățij parii 
r:teJor re:

tul popoarelor de a dispune 
liber, fără amestec străin, de 
soarta lor — de respectarea 
căruia depinde în ultimă in
stanță pacea lumii.

In respectarea acestui drept 
vedem garanția desăvîrșirii 
procesului de închegare și de 
dezvoltare a națiunii, care in 
zilele noastre reprezintă 
forță motrice a progresii 
cietățiL Totodată, nu 
să uităm că sistemul

P? depiin 1list

Cornelia Mănesea *î aceretaral ger.eral al O.X.V., U Thani

T-.CTeur.eze si s 
sobițiorarea kr.

îa ar_

metei rezidă în ultimă instanță 
în capacitatea fiecărei țări de 
a-și pune în mișcare resursele 
materiale și umane proprii și 
de a se angaja într-un program 
de dezvoltare, bazat pe știința 
și tehnologia moderr.ă. revine 
axnunității internaționale, și 
in primul rînd - marilor țări 
industrializate, sarcina nobilă 
de a sprijini și stimula aceste 
acțiuni. Orice efort în această 
direcț e va f« recompensat fără

‘mere în folosul general al 
ii. care va integra astfel 
jitul mondial al bunurj- 
ideilor un potențial de 

e era pir.ă acum lipsită.
*er.tru a se dedica unui pro- 
ir.tens de dezvoltare, toate 

raieie au nevoie de securitate 
•i de resurse Ambele cerințe 
s'rt contrazise de cursa înar- 
mtrilor. ambelor cerințe le co
respunde comandamentul de
zarmării generale. Cursa înar
mărilor continuă să fie un 
afront la adresa omenirii, o 
condamnabilă risipă de resurse 
frtr-o lume lipsită de mijloace 
de ex-stențâ. xo periculoasă 
s :n<ă de încordare Experiența 
arată că. o dată fabricate, 
armele creează un potențial de 
primejdii, fiind susceptibile de 
a fi folosite fie direct, fie ca 
instrument al politicii de pre
sume și amenințare.

Dezarmarea — acest dezide
rat fundamental al umanității 
— Impune măsuri eficace 
îndreptate spre distrugerea 
stocurilor de armamente și în 
primul rînd spre interzicerea 
și distrugerea armelor nuclea
re Lipsa de rezultate a nego
cierilor în domeniul dezarrră- 
ri» ni> satisface așteptările ’e- 
iritnne ale popoarelor, iar 
situația din lume reclamă o 
reîrno’re a eforturilor fn 
a reastă direcție, ReaPza-ea 
cezarmârii ar duce la promo
varea le«alftftț1î interr.aț«ona»e. 
’.a așezarea relațiilor ir.tersto- 

ri oe rați me. 
Mg rir.d «orta

d independenței, a une: dez
voltări de sine stătătcsre. EI 
l cunoscut suferințele războo- 
elor, ca și binefacerile păcii, 
imârăciunile subjugării sau 
lependenței, precufn și b-r - 
ia de a ti stăpîn în casa sa 
>ar unul din învățămintele 
ele mai de preț pe care ei 
i le-a însușit este acela 
entru.a fi respectat zze'z, . e 
ă respecți și că drumul *■=. 
,iai.sigur spre a vedea ap‘. - 
ate regulile de conduită in- 
srnațională trece prin coser- 
area strictă a acestor reguli 
e către fiecare, ur. / fa ? de 
ltul.
Egalitatea în drepturi aces 

rincipiu fundamental pe care 
ste construită Carta Na:
>r Unite, comportă r.u r.urr.a; 
repturi dar și obi:ga:ii. Ca 
iembră a Organiza■ •’i Na:i — 
ilor. Unite, România a privit 
îtotdeauna acest
ienit să consolideze pacea 
?curitatea și sâ instaureze 
^operarea fnternatâc".a.ă ca 
n for de armonizare a efer- 
îrilor tuturor națiunilor spre 
?alizarea telurilor lor co- 
îune.
Fiecare națiune este dețină- 

>are a unei experiențe crigi- 
ale, ce reclamă respect, aten- 
e și receptivitate F era-e 
•e drumul său de dezvoltare 
torică. drum ce îi determ.nă, 
i ultimă instanță, f zio-om • 

personalitatea spe~.f:ce în 
tarea familie a națiunilor. Ia 
imina obiectivelor și xneto- 
»lor Cartei, această diverși- 
ite, departe de a fi o sursă 
a încordare și de conflicte

n:sm

a m

rai

<•3.

O

ce

fa

rn«
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CU
a rec

a de

ie de see—s a «dw.- 
te • te fedreoCa cursul 
- ser* ocrrt-t Această

reflectă 
au loo fi

Anari: 
lumii a 
state tin

ți și r

re

btl al popoarelor de a-și 
târî singure soarta. Nu 
nimic mai primejdia 
costisitor și în același 
atât ce ineficace, dedt încer
carea de a impune soluții din 
afară prin coercițiune. pes’e 
voința celor interesați

Interesele păcii generale cer 
ca în Asia de sud-est conflictul 
care provoacă suferințe atît de 
mari poporului demn și curajos 
vietnamez să înceteze, punîn- 
du-se astfel capăt unui focar 
ce întreține mentalitatea vio
lentei în relațiile internațio
nale. focar susceptibil să ve
nereze noi primejdii pentru 
pace.

Sesiunea extraordinară spe
cială a transmis acestei sesiuni 
problema Orientului Apropiat 
Este o mare răspundere pentru 
această Adunare de a-și con
centra toate eforturile în ve
derea unei examinări aprofun
date. care să permită găsirea 
une< soluții trainice, în con- 
fnnr.itate cu interesele vitale 
a’.e popoarelor din această re
giune.

Astăzi, a spus în continuare 
președintele Adunării Generale 
a O.N.U., problema păcii și 
securității este Indisolubil le- 
cată de satisfacerea aspirațiilor 
legitime de bunăstare și pro- 
CTes ale celei mai mari părți 
din omenire. Lichidarea discre
panțelor dintre stadiile de 
dezvoltare a țărilor est? un 
imperativ pentru comunitatea 
internațională. în timp ce 
cheia pentru combaterea îna- 
p?:erii. analfabetismului, foa-

T-cercarea de a asigura pri
matul dreptului asupra forței 
a fost și rămîne o năzuință 
perseverentă a omenirii. pe 
care șirul fără număr al expe
riențelor sir geroase, care do
vedeau zădărnicia războiului 
ca mijloc de realizare a intere
selor sau de impunere a voin
ței față de alte țări, r.u fac 
decît s-o întărească. De la cei 
vechi care au enunțat dorința 
ca armele să se plece în fața 
legi: — cedant arma togae — 
și pînă astăzi, generațiile s-au 
străduit să perfecteze instru
mentele de soluționare pașnică 
a litigiilor.

Organizația Națiunilor Unite 
este o manifestare a acestei 
năzuințe a cmenirii de a 
substitui violenței și bunului 
plac norme raționale de con
duită. corespunzătoare intere
selor generale. Apare mai ne
cesar ca oricînd ca Organizația 
Națiunilor Unite să reflecte cu 
fidelitate imaginea lumii con
temporane. să devină univer
sală, astfel îneît toate statele, 
fără discriminări, să-și poată 
aduce contribuția la cauza 
comună a păcii șl cooperării. 
In arsenalul instrumentelor de 
acțiune ale Organizației figu
rează mijloace pașnice indica
te de Cartă, și în primul rînd 
metoda fundamentală a nego
cierilor care, aplicate în mod 
constructiv, și-au demonstrat 
în numeroase rînduri efica
citatea. Concentrarea asupra 
acestor mijloace pașnice, folo-

sirea lor cu mai mult curaj, cu 
' calm, încredere și perseveren

ță, este de natură să promo
veze soluții trainice pentru 
problemele ce ne stau in lațâ.

La începutul acestei sesiuni 
este firesc să ne punem între
barea, devenită tradițională ; 
sub ce semn se vor desfășura 
lucrările noastre ? Fără a dori 
să anticipez un răspuns, pe 
care nuri putem da înaintea 
săptăminilor încordate de lucru 
care ne așteaptă, cred că ceea 
ce rezultă din ansamblul rela
țiilor dintre state, precum și 
din reflectarea lor în activi- 

’tatea Organizației Națiunilor 
Unite, este necesitatea intensi
ficării eforturilor tuturor țări
lor spre rezolvarea problemelor 
lumii contemporane. Aici apor
tul oricăruia poate fi de preț. 
Soluții durabile sînt cele care 
țin seama de interesele po
poarelor, ale statelor în cauză, 
de principiile relațiilor inter
naționale, sînt rezolvările fără 
presiuni și amestec străin. In 
ceea ce privește criteriul de 
apreciere a soluțiilor, el nu 
poate fi altul decît realismul, 
eficiența și. valoarea lor in
trinsecă. Procedîndu-se în acest 
spirit, se vor evita întârzierile 
în rezolvarea problemelor in
ternaționale, transformarea lor 
în cazuri cronice.

La efortul comun 
lidare a păcii și 
sînt chemate să 
toate statele, mari 
Istoria demonstrează cât 
parte de a fi descurajate de 
disproporțiile în resurse și di
mensiuni și fără a nega rolul 
și răspunderea marilor puteri, 
țările mici și mijlocii, fie ele 
europene, africane, asiatice, 
latino-americane, vădesc voca
ția lor în imprimarea unui 
climat de moralitate, de res
pectare a legalității. în îmbu
nătățirea relațiilor bilaterale, 
cu un cuvîr.t. în acea operă 
cnntiruâ de creare a unui cli-

luții.
Situația i"temațjorală recla

mă ma’ mult ca oricind spo
rirea acestor strădaniL

Tn fata -oastră se afă un 
c: -cp larg de acțiune, a spus C. 
Mănescu tn încheiere îmi 
exprim oocv r.gerea că delega
țiile vor desfășura inițiative 
valoroase care să fructifice 
bogata experiență a statelor 
membre în folosul păcii și 
semirității internaționale.

Apreciind experiența și com
petenta n-ederesorilor mei. din 
rindul cărora țin să aduc oma
giu soec al distinsului meu 
coleg, dl. Pazhwak. apelînd la ® 
cunoștințele si generozitatea 
eminentul™ Secreta^ general. 
U Thant, și recurgând la coope
rarea b.nevoitoare în cadrul 
celor mai largi consultări, sînt 
decis să consacru toate forțele 
mele pentru ca eforturile con
structive aîe delegațiilor sta
telor membre să fie încunu
nate de

de conso- 
securității 
contribuie 
sau mici.

de-

*e pot »pe mari]

succes.

Larg

Votul din Adunarea
Generală a O.N.U.

NEW YORK. — Trimisul 
jecial Agerpres, R. Căplescu, 
znsmite : Incepînd de marți, 
dunarea Generală a Națiuni- 
r Unite întrunită în cea de-a 
XlI-a sesiune ordinară are 
i nou președinte iu persoa- 
i ministrului afacerilor ex- 
rne al Republicii Socialiste 
ymânia, Corneliu Mănescu, 
es cu o majoritate covirși- 
are. Din 118 voturi, 112 au 
st pentru, 5 delegații s-au 
'ținut, iar 1 vot a fost acor- 
it delegatului Tanzaniei.
...ora 15,15 (21,15 ora Bucu- 
știului): într-o atmosferă 
lemnă președintele sesiunii 
•ecedente a Adunării Gene
le a O.N.U., Abdiil Rahman 
izhwak, care este totodată 
•eședintele provizoriu al no.ii 
siuni, declară deschise lucră- 
le primei ședințe, a celei de-a 
Xll-a sesiuni din istoria or- 
inizației internaționale. După

unor aspecte a’.e situației in
ternaționale actuale.

După constituirea comisiei 
de verificare a deplinelor pu
teri, se trece la alegerea, prin 
vot secret, a președintelui ce
lei de-a XXII-a sesiuni, in 
conformitate cu procedura exi
stentă. nu se prezintă candida
turi, în scopul de a se asigura 
delegaților o totală libertate și o 
completă independență in ceea 
ce privește alegerea președin
telui sesiunii

A. R. Pazhwak desemnează 
dintre delegați 
lori, care -vor 
operațiunea de 
distribuie apoi
letin de vot fiecărei delegații

doi scruta- 
supraveghea 
votare. Se' 

cîte un bu-

ca»-e înscrie pe el numele can
didatului pentru care votează. 
După închiderea scrutinului, 
urna este deschisă in prezen- 
ța scrutătorilor, care proce
dează la numărătqarea voturi- 
lor. *

Scrutătorii comunică rezulta
tele președintelui ședinței, 
care, la rindul lui proclamă in 
atenția sălii : Este ales .pre
ședinte al noii sesiuni șeful de
legației Republicii Socialiste 
România, ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu.

Sala izbucnește în aplauze 
puternice, al cărui ecou se 
prelungește în lojile rezerva
te publicului. în cabinele care 
înconjoară sala mare a Pala
tului Națiunilor Unite, repor
terii de la posturile de radio 

și televiziune transmit eveni
mentul, fotografii, operatorii 
de imagine și de sunet îl con
semnează pe peliculă și pe 
bandă.

Noul președinte, căruia timp 
de trei luni de acum înainte 
ii revine misiunea de a con
duce dezbaterile Adunării Ge
nerale și de a aplica întocmai 
normele procedurale existente, 
ia loc — în aplauzele delega- 

.. țilbr,— la masa prezidențială. 
La dreapta lui se află secreta
rul general, U Thant, iar la 
stînga secretarul, general ad
junct, C. V. Narasimhan. 
C. Mănescu a rostit apoi dis
cursul de inaugurare.

Ascultat cu deosebit interes 
și atenție, discursul 
telui actualei sesiuni 
liniat la sfîrșit-de 
întregii asistențe. ■

Noul președinte a participat 
apoi într-una din sălile Pala
tului Națiunilor Unite la o 
conferință de presă, în cadrul 
căreia a răspuns întrebărilor 
puse de numeroși ziariști.

R. P. BULGARIA. — In portul Burgas

A cincea sesiune a 
Consiliului pentru co
merț și dezvoltare și-a 
încheiat recent lucră
rile la capătul a patru 
săptămîni de dezba
teri desfășurate după 
cum a declarat Paul 
R. Jolles, președintele 
acestui organism, „în- 
tr-un climat de lucru 
excelent".

Consiliul pentru co
merț și dezvoltare 
(C.N.U.C.E.D.) este or
ganul permanent al 
Conferinței pentru co
merț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) și este 
alcătuit din 55 de 
membri, printre care se 
numără și țara noas
tră. Creat prin rezolu
ția Adunării Generale 
a O.N.U., ca urmare a 
primei 
mondiale pentru co
merț și

Conferințe

dezvoltare, 
C.N.U.C.E.D. are me
nirea de a analiza 
modul de înfăptuire 
a recomandări- 
lor XJ.N.C.T.A.D. și de 
a propune soluții în 
vederea dezvoltării co
merțului internațional, 
cale principală pen
tru intensificarea pro
gresului economic.

Recenta sesiune de 
la Geneva a avut 
drept scop pregătirea 
condițiilor și a ordi- 
nei de zi provizorii a 
celei de a doua con
ferințe a Națiunilor 
Unite pentru comerț 
și dezvoltare, ale că
rei lucrări urmează să 
se desfășoare Ia New 
Delhi in perioada 1 
februarie — 25 martie 
1968. Consiliul pentru 
comerț și dezvoltare a 
înscris pe agenda pro
vizorie a viitoarei con
ferințe 18 probleme.

Enumerăm cîteva din 
ele : liberalizarea co
merțului cu materii 
prime, preferințele 
pentru exporturile de 
articole manufacturate 
și semifabricate ale 
țărilor în curs de dez
voltare, relațiile co
merciale între țări a- 
vînd sisteme social- 
economice diferite. In 
marea lor majoritate 
aceste probleme 
primă doleanțele și 
speranțele țărilor în 
curs de dezvoltare, 
nemulțumite de deze
chilibrul schimburilor 
lor economice cu ță
rile capitaliste dezvol-

ex-

majoră pentru elabo
rarea unor măsuri 
concrete care să se fi
nalizeze în reducerea 
deficitelor lor econo
mico legate de o serie 
de restricții (nu nu
mai de ordin vamal) 
din practica schimbu
rilor comerciale. Vor
bitorii, reprezentând 
țări în curs de dez
voltare, au arătat că 
în contrast cu deze
chilibrul comercial £n 
schimburile cu fostele 
metropole coloniale, 
cresc an de an schim
burile economice ale 
țărilor lor cu statele 
socialiste.

va fi, după cum au de
clarat o serie de eco
nomiști, să încerce 
„posibilitatea stabilirii 
unei strategii globale 
a dezvoltării" trecînd 
de la stadiul „discuții
lor academice la acți
uni concrete".

Este, însă, la fel 
adevărat că nici 
ajutor din afară
poate înlocui efortul 
propriu al fiecărei țări 
in dezvoltarea sa eco
nomică. în ultimii ani. 
pe această linie, a 
crescut interesul țări
lor din Africa. Ame
rica Latină și Asia 
îndreptat spre diverși-

de 
un 
nu

Avanpremieră 
la U N C T A D

tate. Reducerea conti
nuă a prețurilor la o 
serie de materii prime 
și agricole care alcă
tuiesc osatura expor
turilor țărilor subdez
voltate pe de o parte, 
și scumpirea relativă 
a produselor finite și 
semifinite 
eestea te 
de altă 
accentuat 
decalajul 
subdezvoltate 
dezvoltate, 
panții la 
C.N.U.C.E.D. au 
vat preocuparea

pe care a- 
importă pe 

parte, au 
și mai mult 
între țările 

și cele 
Partici- 

sesiunea

In cadrul dezbateri
lor au fost apreciate o 
seric de propuneri ale 
delegației României 
privind noi forme de 
comerț (cooperare teh
nică, științifică și in
dustrială). propuneri 
incluse ulterior în ra
portul final. aprobat 
in unanimitate.

Evident. viitoarea 
conferință de la New 
Delhi poate avea o 
mare însemnătate în 
sprijinirea țărilor în 
curs de dezvoltare pe 
calea progresuiui lor. 
Rolul acestei reuniuni

ficarea economiei lor, 
spre folosirea cit mai 
eficientă a resurselor 
naturale și umane. In
tensificarea preocupă
rilor de acest 
paralel cu 
u.ior măsuri 
dispariția 
bariere artificiale 
calea comerțului 
tcrn2țional ar ] 
să faciliteze noi 
spre progresul econo
mic spre care năzu
iesc tarile în curs de 
dezvoltare.

ordîn, 
luarea 

privind 
actualelor

! din 
in- 

putea 
pași

IOAN T1MOFTE

Acțiuni ofensive
ale patrioților sud-vietnamezi Comisiei arabe

Acțiunile ofensive ale 
patrioților sud - vietna
mezi in provincia Quang 
Tri au continuat marți, 
cind trei baze america
ne din această provincie 
au fost lovite de un pu
ternic foc de artilerie.

ecou

la Națiunile Unite
YORK 20 — Trimisul 

Agerpres, R. Căplescu,
NEW

special _ _ ...... _ ____J
transmite : Alegerea ministrului 
afacerilor externe al țării noas
tre, Corneliu Mănescu, ca pre
ședinte al celei de a XXII-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., a avut un larg ecou la 
Națiunile Unite. Cu prilejul 
prezentării de la tribună a pro
punerilor pentru alegerea pre
ședinților celor șapte comitete, 
vorbitorii — reprezentanți ai 
diferitelor țări — au transmis 
felicitări, avînd cuvinte calde 
față de țara noastră, față de 
noul președinte. Numeroși dele
gați subliniază că alegerea — 
pentru prima oară în istorie — 
a reprezentantului unui stat so
cialist constituie o chezășie în 
plus a îndeplinirii atribuțiilor ce 
revin acestei înalte funcțiuni.

Pentru a-și manifesta adeziu-

nea față de noul președinte, 
fii unor delegații au ținut să 
troducă personal buletinul 
vot în urnă. Așa a procedat pri
mul ministru al Danemarcei, 
Otto Krag. prima persoană care 
l-a felicitat pe tovarășul 
Mănescu în noua sa calitate.

„NEW YORK TIMES", singu
rul ziar de dimineață care apare 
la New York — publică pe pri
ma pagină, sub titlul „Un ro
mân președinte al Adunării Na
țiunilor Unite", o ampla relatare 
despre desfășurarea alegerii. în
soțind-o de o fotografie care-1 
înfățișează pe tovarășul C. Mă
nescu împreună cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant și cu 
K. V. Narasimhan. secretar ge
neral adjunct. De aseme
nea, ziarul publică o prezen
tare a personalității noului pre
ședinte.

$e- 
in-
de

C.

Printre bazele atacate de pa- 
trioți se află cele de la Con Thien 
și Gio-Linh, care, în ultima vreme, 
au fost supuse în repetate rîndu- 
ri tirului artileriei patriotice. în 
afara pagubelor materiale sufe
rite de americani, în cursul ata
cului de marți, 71 de pușcași ma
rini au fost scoși din luptă.

Tot marți, un avion american 
s-a prăbușit asupra unei săli de 
mese de la baza aeriană ameri
cană Bien Hoan, provocînd moar
tea celor cinci membri ai ecliipa- 
pajului și rănind alți 20 militari 
americani.

Din Saigon se anunță că patiio- 
ții sud-vietnamezi au atacat luni 
cu obuze șț.mortiere un vas ame
rican, aflat intr-o misiune de pa
trulare la 115 km de Saigon. 
După cum relatează agențiile de 
presă, nava, care a fost serios 
avariată, și-a întrerupt cursa.

La Beirut continuă lucrările 
Comisiei arabe tripartite în
sărcinate cu supravegherea 
aplicării acordului intervenit 
între președintele R.A.U. și 
regele Arabiei Saudite, care 
stipulează retragerea trupelor 
egiptene din Yemen și sistarea 
oricărui 
acordat 
Yemen, 
dinte a 
tuit un 
mat din cîte trei reprezentanți 
ai fiecărei țări, specialiști în 
problemele politice, adminis
trative și militare. Comitetul, 
instituit de Comisia tripartită, 
a avut o serie de consultări cu 
diverși reprezentanți ai gru
părilor politice din Yemen, 
ascultând părerea acestora în 
problema traducerii în viață a 
acordului realizat.

ajutor militar saudit 
forțelor regaliste din 

în cadrul primei șe- 
comisiei a fost consti- 
comitet de lucru for-

O virgulă mutată din greșeală cu un zero mai la dreapta la 
serviciul financiar al Societății de radio și televiziune din Dane
marca l-a îmbogățit peste noapte pe i:n țăran din Turcia. Luna 
trecută un grup de reporteri de radio și televiziune danezi s-au 
deplasat în Turcia pentru a realiza un film despre viața țărănimii. 
Ei au filmat printre altele scene din viața satului Kilbana și în 
special gospodăria unuia dintre locuitori; acesi- ia — Mustafa. Mai 
tîrziu, ei au trimis acestuia onorariu! pentru participare la f'.nn. 
Acest onorariu trebuia să se cifreze la 1 000 de lire turcești. Un 
funcționar neatent c transformat această' cifra în 10 000 de lire. 
Greșeala a fost descoperită abia după ce Mustafa a trimis o scri
soare de recunoștințe, in care arată ca, cu panii primiți și-a cum
părat un lot de pămînt. Conducerea societății de radio și tele
viziune a Jiotărît să nu ceară lui MuStafa să restituie banii.

• - IN urme convorbirilor, care 
au avut loc în cadrul Comisiei 
Economice mixte iugoslavo-aus- 
triece, la Viena a fost semnat un 
acord comercial și de plăți în
tre cele două țări. Noul acord 
îl’ înlocuiește pe cel semnat de 
Iugoslavia și Austria în anul 
1.948.

președin- 
este-sub- 
aplauzele

• PREȘEDINTELE Comisiei 
Pieței Cdmurie, Jean Rey, a în
ceput la Bonn consultări cu o- 
ficialitățile vest-germane în pro
blemele integrării Europei occi
dentale și a cererii britanice de 
aderare la C.E.E.

Rey, ales în această funcțiune 
în luna iulie, efectuează în pre
zent un turneu în capitalele ce
lor șase țări membre ale Pieței 
comune.

• 'CINCI tineri finlandezi au 
plecat marți din portul Turku 
intr-o 'călătorie de doi ani in 
jurul lumii la bordul unui yaht 
vechi de 30 de ani. Ambarcațiu
nea denumită „Vita Nova" are 
o mărime egală cu celebra 
„Gipsy Moth IV" cu care Fran
cis Chichester a făcut o călăto
rie similară iu urmă cu citeva 
luni. Tinerii finlandezi vor tra
versa Oceanul Atlantic, trecînd 
apoi în Pacific prin Canalul Pa
nama, vor ajunge în 
Australiei și se vor 
prin Oceanul Indian 
Bunei Speranțe spre

nordul 
îndrepta 

și Capul 
Europa.

Cairo al• OFICIUL din
Frontului de Eliberare al sudu
lui ocupat al Yemenului a anun

tat marți că F.L.O.S.Y. contro- de ani, de ia Universitatea din 
lează statul estic, -inclusiv re- 
giunea Wahedi din Federația 
Arabiei de sud, și dă pe aceste, 
teritorii domnește calmul și sta
bilitatea.

• GUVERNUL ecuadorian a 
anunțat mărfi răscoala unei uni
tăți militare în provincia El 
Oro. Unitatea militară este con
dusă de locotent-colonelul Ho- 
mero Villămil, cate a respins 
ultimatumul guvernului de a 
se prezenta în capitala țării.

• ZIARELE italiene anunță 
moartea misterioasă a profeso
rului de origină sud-coreeană 
Lee Hwan Sik, în vîrstă de 36

Milano. Acest dbces . urmează 
celui survenit . în împrejurări a- 
semănătoare al altui savant sud- 

-coreean .de Ja Institutul Pasteur, 
prieten al lui Lee. J»resa italiană 
consideră că aceste decese sînt 
„strîns legare de seria răpirilor 
de studenți sud-coreeni în 
R.F.G.";'. Se știe că aceste răpiri 
au fost opera serviciilor secrete 
de la Seul.

Profesorul Lee. care locuia de 
șapte ani la Milano, era o figu
ră de prim plan în rîndul emi- 
granților sud-coreeni.

• LA Amsterdam s-a anunțat 
că ministrul afacerilor externe 
al Olandei, Joseph Luns, va 
face, incepînd cu 15 octombrie, 
o vizită oficială de patru zile în 
Turcia.

— - „L
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