
Reprezentanței permanente a f NE
din Vietnamul de Sud in România

Proletari din toate țările, uniti-vă IMunldpl’j'u' Dr

Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud în Româ
nia, la cererea acestuia.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit marți 
dimineața pe Nguyen Duc Van, 
șeful reprezentanței permanente a
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a trei 
de

locurile de

UNITATEA SOCIALISTĂ

• CABANELE DIN 
MUNȚII BUCEGI și 
Făgăraș au găzduit 
de la începutul anului 
și pînă acum, potrivit 
unei statistici înche
iate zilele acestea, cir
ca 200 000 de turiști. 
Alți oaspeți, printre 
care 5 000 de excursi
oniști din străinătate, 
sînt așteptați în ur
mătoarele două luni. 
Curînd vor fi date în 
folosință noile caba
ne Vârful cu Dor și 
Cota 1 500, pirecum și 
cabana de mare capa
citate Vînturiș. Tot
odată. pînă la sfîrși- 
tul anului va fi dat 
în funcțiune noul ho- 

' tel alpin de la Clăbu- 
cet. De asemenea, se 
construiesc un nou te- 
leschi și un hotel la 
„Trei Brazi".

• LA UZINA de 
reparat utilaj minier 
din Petroșeni a în
ceput fabricarea în se
rie a stilpilor hidrau
lici de mină. Reali
zați pentru prima dată 
în țară, ei înlocuiesc 
cu succes armăturile 
clasice din lemn și 
metal. Față de cei din 
import, stîlpii fabri
cați la uzina din Pe
troșeni oferă avanta
jul că pot fi trans
portați, în orice pozi
ție, la 
muncă. Uzina pregă
tește fabricația 
tipo-dimensiuni 
astfel de stîlpi.

Cu sprijinul 
nliștilor de Ia îpro- 
min a fost asimilata 
în cadrul uzinei teh
nologia de fabricație 
a unui nou tip de că
rucior pentru trans
portul minerilor în 
subțsran.

•*i Etalați a de 
TĂIERE a metalelor 
cu jet de plasmă, in- 
venție a tînărului in
giner Alexandru Vaș, 
cercetător principali 
la secția de sudură a 
bazei din Timișoara 
a Academiei, a fost 
omologată pentru pro
ducția de serie în ca
drul unei uzine me
canice din localitate. 
Complet automatiza
tă, instalația are o vi
teză sporită de lucru, 
ceea ce face ca cos
tul unei ore de tăiere 
să fie de aproape 40 
de ori mai mic față 
de costurile realizate 
în cazul utilizării ma
șinilor clasice. Cu aju
torul acestei instala
ții se pot tăia orice 
metale — oteluri 
înalt aliate, oteluri 
inoxidabile, aluminiu, 
cupru etc., pînă la 
grosimea de 60 mm.

Dezbătînd probleme de o în
semnătate deosebita pentru viața 
politică a țării noastre, pentru 
adîncirea procesului de democra
tizare a societății noastre socialis
te, plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din 
24—26 octombrie 1968, s-a în
scris ca un moment marcant în 
viața națiunii noastre. între pro
blemele dezbătute, un loc cen
tral îl ocupă hotărîrile privind 
măsurile organizatorice pentru în
tărirea continuă a unității moral- 
.politîce a poporului muncitor, a 
frăției dintre oamenii muncii ro
mâni și naționalitățile conlocui
toare, a coeziunii națiunii socia
liste. Raportul prezentat plenarei 
de către tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, secretar general C. C. al

Conf. univ.
ION ȘERBĂNESCU

P.C.R., face o amplă analiză știin
țifică a profundelor schimbări so- 
cial-politice care s-au desfășurat 
în decursul revoluției și construc
ției socialiste, înfățișează factorii 
obiectivi și subiectivi care au de
terminat ridicarea pe o treaptă su
perioară a raporturilor politice, 
sociale, naționale, între toate cla
sele și păturile sociale ale orîn- 
duirii socialiste din țara noastră.

Noua fizionomie moral-politica 
a națiunii își are temelia obiecti
vă în faptul că puterea politică 
se află în mîinile poporului mun
citor, în procesul continuei con
solidări a proprietății socialiste

asupra mijloacelor de producție 
din toate sferele economiei na
ționale. Noua proprietate a creat 
raporturi între producători cu to
tul deosebite de cele ce-au exis
tat în condițiile dominației pro
prietății capitaliste și moșierești. 
Acum, producătorul, făuritorul 
valorilor materiale, este și pro
prietar al mijloacelor de produc
ție, beneficiar integral al rodului 
muncii sale și al întregii socie
tăți. Pe această bază s-a format 
și. se dezvoltă continuu comunita
tea de interese dintre toate cla
sele, păturile sociale, concordan
ța dintre țelurile generale ale so
cietății și mobilurile individuale, 
ceea ce creează fundamentul
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PE URMELE UNUI ARTICOL 
PUBLICAT ÎN URMĂ CU 

CÎTEVA LUNI

dm depăși
MIMSTERIIL EI AP A
PROMISmiLOR?
în două articole apărute în 

ziarul nostru (la interval de 
2 luni!) semnalam o serie de 
deficiențe existente în activitatea 
economică a Întreprinderii de 
produse din ceramică fină pen
tru construcții din Capitală. Ne 
așteptam ca factorii răspunzători: 
conducerea întreprinderii, minis
terul de resort (M.I.C.) și proiec
tantul (I.P.I.M.P.C.) să analizeze 
cu toată seriozitatea anomaliile 
semnalate, să întreprindă măsu
rile ce sc impuneau. Spunem „ne 
așteptam", pentru că sîntem ne- 
voiți să reluăm aceeași problemă 
pentru a treia oară. Și vom în
cepe, mai întîi, cu răspunsul pri
mit din partea forului tutelor — 
Direcția generală a industriei ma
terialelor de instalații din Minis
terul industriei construcțiilor. 
(Menționăm — deși n-ar trebui 
DOAR deschisă o paranteză —• 
că nici după o jumătate de an 
conducerea unității nu a răspuns 
la articolele apărute).

„Nerealizarea planului și rămî- 
nerea în urmă la obiecte sanita
re — se arată în scrisoare — se

MIERCURI 30 OCTOMBRIE 1968

Noul Combinat industrial de morărit și panificație din Sibiu: exterior și interior (procesul de fa
bricație este în mare parte automatizat). Foto: SORIN DAN

Borcea e o comună mare de 
cîmpie, cea mai mare comună 
din județul Ialomița, cu oameni 
harnici cum rar se află, drept care, 
cele două cooperative agricole, mai 
totdeauna campioane ca produc
ție, sînt de-a dreptul înfloritoare, 
iar ei, sătenii, au gospodării pri
copsite, cu tot ce le trebuie pen
tru un trai cuprins. Pămîntul a 
fost întotdeauna roditor pe aces
te locuri și plugarii vrednici, nu
mai că altădată, oricît ar fi mun
cit, nu se alegeau cu mare lu
cru ; de cînd ființează însă cele 
două cooperative agricole — 
printre primele în Bărăgan — 
traiul e altul și în fiecare an se 
ivește un alt element de confort, 
adăugat coeficientului de civili
zație, ce se răspîridește conta
gios în fiecare gospodărie. La 
început, au fost casele : toți le-au 
dărîmat pe cele vechi, ridicînd 
altele sănătoase, de cărămidă, cu 
camere multe, acoperite cu ta
blă, case frumoase, cu tindă sus-

ținută de colonade. Apoi, au ur
mat sobele de teracotă, mobila 
nouă, mașinile de cusut, radiou
rile, aragazurile, bicicletele (a- 
cum. în urmă, și motocicletele), 
ba chiar mașinile de spălat elec
trice. televizoarele. ToaUa lumea 
din Borcea umblă bine îmbră
cată ; și încă e chiar o întrecere 
în eleganță, extinsă și la fetele 
și băieții școlari, care nu se deo
sebesc nici cum de orășeni.

Si astfel, ca în multe sate de 
pe la noi, la Borcea, viața îsi 
urmează cursul cu adaosurile 
inerente de nou ce îndreaptă sa
tul cu pași siguri către civiliza
ție ; între altele, munca s-a ușu
rat prin mecanizare, oamenii au 
evoluat, orizontul e lărgit prin 
școlile de tot felul care primesc 
generos pe fetele și băieții ce 
vor să se instruiască. Toți copiii 
învață acum opt ani la școlile 
generale, ce sînt m număr de 
trei la Borcea, iar cei mai meri
tuoși — și cifra mare

departe, către 
agricole, școli 

r_________ toate felurile.
Chiar și fetele, lăsînd sfioșenia 
de-o parte, pleacă să învețe în 
școli chiar foarte depărtate de 
Bărăganul natal; de pildă, multe 
dintre ele dau acum examene 
tocmai la Galați, la o școală pro
fesională a M.I.A., pentru a se 
califica în profesii devenite ne
cesare la Fetești (orășel situat la 
cîțiva kilometri de Borcea), unde 
s-a deschis o fabrică de conser
ve. Afluxul curajos către oraș 
pornește deci și din această co
mună ialomițeană. deocamdată 
neîngrijorată de rărirea brațelor 
de muncă în C.A.P., dată fiind e- 
vidența continuei mecanizări a 
agriculturi».

MAI RÂMÎN TINERI ÎN CO
MUNĂ ? Puțini, dar mai rămîn. 
Fetele, de pildă, care n-au por
nit sau n-au reușit la școli, lu
crează în cooperativele agricole, 
la grădini ori în zootehnie și lu-

— pornesc mai 
licee teoretice, 
profesionale de

crează bine, cu continuitate și 
multe zile-muncă, dar... numai 
pînă se mărită. E drept, mica 
mecanizare, necesară ușurării 
muncii manuale, se află abia la 
început într-un domeniu care 
cere trudă, migală și destulă os
teneală, adică legumicultura, zo
otehnia, unde lucrează în majo
ritate fete. Pricină pentru care 
— afirmă ele — după ce se mă
rită nu mai muncesc în coope
rativele agricole decît atît cît să 
le dea dreptul repartizării lotu
lui individual, sau decît atunci 
cînd , au luat „plugar". Și, în 
consecință, ele caută cu tot di
nadinsul un soț „salariat", deți
nătorul certitudinii că nu vor 
mai 'fi trimise să muncească la 
cîmp, la grădină sau la păsări, 
ci vor fi păstrate numai și numai 
căsniciei. Sigur că toți vrem o a- 
nume certitudine, sjgur că e grea 
munca neajutată de mașini (deși 
trebuie recunoscut că e bine răs
plătită), dar e ciudat că tinerii

„plugari" harnici, pricepuți, în
stăriți ai unor asemenea coope
rative bogate și excelent organi
zate, cum sînt cele două C.A.P. 
din Borcea. nu oferă certitudine 
pentru fetele din sat 1 Mirajul e- 
voluției către oraș, sau către pro
fesii industriale îmbracă și ast
fel de neașteptate aspecte, ba
zate în această privință pe con
siderente nu totdeauna temeini
ce și cu rezultate nu 
zitive.

O MUNCĂ VITAL 
RĂ, DE CARE NU 
VORBEȘTE. La țară, 
în nici un caz _ 
U.T.C.) nu întreprind nimic pen
tru a spulbera prejudecata infe
riorității muncii plugărești, ni
meni nu mai pomenește de cins
tea și respectul datorat unei a- 
semenea munci atît de utile, de 
vital necesară nouă, tuturor, să
teni sau orășeni. După cum nu 
există pretutindeni strădania de 
a lichida întru totul prejudecata 
potrivit căreia tinerele coopera
toare trebuie să încheie cu mun
ca la cooperativa agricolă o dată

VIORICA TAnASESCL
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Primire la președintele 
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Cehoslovace 
în Republica Socialistă România,

dr. Karel Kurka, într-o vizită pro
tocolară de prezentare.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
a participat Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

CRITERIUL
SELECȚIEI

(Continuare în pag. a 11-a)

amintit 
mi-a

bi
sa pro- 
dacă îl

(Continuare în pag. a IV-a)
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Acestea sînt doar doua din cele douăzeci de întrebări 
ale viitoarei noastre anchete :

în curînd, fetele vor trebui să răspundă la întrebarea :

CE DEFECTE AU BĂIEȚII?
Iar băieții, replicînd, vor trebui să răspundă la întrebarea : 

CE DEFECTE AU FETELE?

cale id O DJ*
Sora noastră cea în 

halat de lumină care 
intră în casă pe sîr- 
mă și ne-aduce în 
față cele mai fru
moase fete și băieți, 
dulcea noastră veri- 
șoară ce ne chinuie 
cu „Evadatul0 sîm-“ 
bată de sîmbătă, dar 
tot ea ne rupe gura 
cu „Sfîntul" și eu 
nefireștii „Răzbună
tori" (ce trec prin 
ziduri, aud ce nu 
aude fiecare, luînd 
alte piei), ei bine, a- 
ccastă instituție nu
mită pe scurt cu 
două litere : TV. își 
merită elogiul gene
ral căpătat la sfîrși- 
tul unor săptămîni 
dulci cu Mexico, cu 
atletism, cu Viscopo- 
leanu și Lia Manoliu 
în rolurile principa
le în drama numită 
Olimpiadă. A fost 
un efort suprem de 
a ne ține la zi cu ul
timele evenimente 
sportive și aparatul 
tehnic ce se luptă, 
pînă la intrarea în 
noul și superbul ei 
sediu, cu greutăți pe 
care numai puțini le 
știu, merită, repet, 
toate gratitudinile.

Intr-o frumoasă 
remonie, ușor solem
nă, plină de humor, 
crainicii ce au ajutat 
Ia descrierea de Ia 
distanță a perfor
manțelor, au primit 
strîngerea de mină a 
inteligentului dispe
cer, Cristian Țopes- 
cu, în semn de mul
țumire pentru devo
tamentul lor și am

intrat cu toții, cum 
se spune, în obișnuit.

Nu ne este ușor 
nici nouă, nici celor 
ce-au ostenit să ne 
țină treji pînă în 
zori. Totdeauna ma
rile evenimente ale 
lumii au fost însoți
te de o literatură, o- 
rală sau scrisă ce nu 
a scăpat nici celui 
mai indiferent om de 
pe glob. Avem spe
cialiști în casă în

toate disciplinele 
cred că nu există 
mătușe sau unchi ca
re să nu ceară reîn
ființarea Hipodro
mului din București, 
acum după vederea 
acelei curse de neui
tat, a Națiunilor, 
unde au defilat și au 
sărit peste obstacole 
cele mai superbe

nimale pe care unii 
dintre noi le-au fă
cut într-o vreme sa
lam.

Acelor dulci măce
lari, amatori de pro
duse picante de ca
baline, le-aș da în te- 
lerecording imaginile 
superbei curse cu 
bare și șanț, să-i 
persecute și în somn. 
De cîteva zile de 
cînd am văzut minu
nății Qucipali pe mi-

cui ecran simt nevo
ia să scriu imnuri 
interminabile despre 
armonie, despre gra
ție, despre curaj și 
tiu știu mai ce. îmi 
este dor de marile 
filme de cow-boy, 
îmi aduc aminte de 
toate poveștile cu ar
măsari întraripați, 
îmi miroase a șa, a 
fin, o să scriu sce
narii cu mînji și o să 
arunc spre alte pla
nete un mesaj în ca
re să invit pe 
nuiții vecini 
tejeze calul 
au.

TV. mi-a 
arta statuară, 
amintit toată istoria 
civilizației omenești. 
Eram contemporan 
cu Fidias și îl ve
deam pe Platon în
cununat cu măslin. 
Deasupra unei elipse 
de beton a ars două 
săptămîni lungi de 
pace o flacără super
bă. Ea a ținut lumea 
în loc de la fapte 
necugetate. în mili
oane de cămine tele
viziunea a vorbit 
despre crima de 
tulbura pacea.

E mult. E bine.

„Sculpturi 
dustriale la rafi
năria din orașul 
Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej

Nu o statistică pretențioasă, și 
nici coloane interminabile de cal
cule, înșirate meticulos, contabi
licesc ; o simplă privire aruncată 
în fugă peste două sau trei cifre 
este tot atît de suficientă. Din 
cei 3 800 de tineri care au in
trat anul acesta în rîndurile or
ganizației U.T.C. în județul Ia
lomița, de exemplu, 3 200 sînt 
elevi. Cifrele sînt, ca de obicei, 
zgîrcite în privința amănuntelor, 
ele nu au decît dorința de a con
tura imaginea de ansamblu în- 
tr-un fel de concluzie sentențioa
să. Dar realitatea pe care o dez

văluie este, tocmai prin modul 
scurt și cuprinzător de prezenta
re, cu atît mai categorică. Așa
dar, aproape 85 la sută din to
tal — elevi. La orașe, ca și la 
sate, la Slobozia, ca și la Grivi- 
ța, să zicem. Și asta nu numai 
în județul Ialomița, fiindcă nu 
întîmplător am ținut să adaug 
mai sus : de exemplu.

Pe de o parte, expunerea de 
motive ar putea să argumenteze,

„FETELE DESPRE BĂIEJI- 
BĂIEȚII DESPRE FETE"

datoresc unor deficiențe interne 
ale întreprinderii, pentru care 
conducerea acesteia a fost sanc-. 
ționată. în scopul revitalizării ac
tivității productive — continuă 
răspunsul — s-au întreprins o se
rie de măsuri organizatorice între 
care menționăm pe cea mai im- ; 
portantă .- mobilizarea întregului 
colectiv în lichidarea deficiențe-; 
lor și recuperarea restanțelor *. în 
finalul scrisorii se amintește în 
treacăt și de sistemul de venti
lație defectuos (și asupra căruia 
am insistat în ambele articole, 
arătînd că este un important ge
nerator de îmbolnăviri în rîndul 
lucrătorilor de aici). Textual, lu
crurile sînt prezentate astfel: 
„Cu privire la ventilația secției 
placaj ceramic vă aducem la cu
noștință că proiectul a fost elabo
rat de Institutul de proiectări 
pentru industria materialelor și 
prefabricatelor de construcții — 
I.P.I.M.P.C. și, totodată, s-au făcut 
intervenții pentru montarea ins
talațiilor de ventilație de către 
Trustul 2 construcții-montaj în 
trimestrul Ill a.c. (Semnează : 
ing. C. Dumitrașcu, director ge
neral).

Care a fost eficiența „măsuri
lor întreprinse" de forul tutelar, 
rezultatul „analizelor" făcute de 
către corpul de control al minis
terului amintite în răspunsul di
recției generale din minister ?

Ne-am deplasat din nou la în
treprindere.

O analiză atentă a cîtorva in
dicatori tehnico-economici ne a- 
rată clar că întreprinderea con
tinuă să se afle într-o situație di-

PETRU G. BRATU

(Continuare în pag. a 11-a)

Nu, nu mă pot interzice 
piețelor, modului lor de a 
fi cosmice toamna, ca o în
grămădire frumoasă de no
uri și de comete, cu miros 
de stele arse și ploi pîrgu- 
ite rotund pe sub ierburi, 
nu mă pot dezice de ima
ginea lor deluroasă, crip
tică chiar, ca un neverosi
mil sfinx. Trebuie că acolo-n 
podgorii a început aus- 
trul și dezvelesc, dg pe cer 
vîrfuri sure de codri, soare- 
le-n stînci opintit își netezeș
te tulbure somnul și încep a 
foșni vietățile seara pe sub 
palide foi de viță înnegu- 
rînd asfințit; că acolo în 
cîmpuri a început dulce vîr- 
tej de semințe și foi de po
rumb răsucite, mătasea în 
zbor închipuie părul în flă-

putut,
cari al fetelor de astă vară, 
morganice, trebuie câ se
dospește pâmîntul ca un
aluat și acolo în rîuri pie
trele își spun veșnice rămî- 
nerea-n loc legendară și se 
înăspresc albe la mal; tre
buie câ pretutindeni, de tot, 
toamna-și revendica vîrsta 
ca pe un talisman lîngâ 
frunze și sunâ încet cornul 
lunii de vînâtoare la șold. 
Altfel cum ar mai povesti 
orașele, altfel ce ar deschi
de prelung carul iernii că
tre cetăți I Rurală toamna, 
se simte acută în pluguri, 
așterne brazde pe șesuri și 
își însămînțează desculță 
tălpile dinspre cîmpii. De 
pe podgorii, răscopt, curge 
ca de pe acoperișuri un vin 
care răgușește nebun și în
gheață, arde cu floare de 
brumă-n butoaie, trage pe 
corzi de viori și țambale 
lăutari de-ntuneric, tîrzii. 
Toamna e-a munților, a în
trebărilor. Urbanitatea ei 
ne-o revendică piețele, 
traliul ei ne consumă ar
dent. Ferească-se piciorul 
de asfalt, ferească-se auzul 
de tăceri ! Vreau pasul în
fundat pînă la glezne-n

vi-

(Continuare în pag. a 11-a)

în zilele următoare vom publica întregul chestionar. Răs
punsurile fiecăruia vor fi comparate cu ale celorlalți, inclu
se în concluziile de ordin statistic, iar cele mai interesante 
răspunsuri vor vedea lumina tiparului.

Pînă la apariția chestionarului, un sfat dat fetelor : gîn- 
diți-vâ încă de pe acum ce aveți de spus despre băieți. Ace
lași sfat e absolut valabil și pentru băieți : gîndiți-vă din timp 
la tot ce aveți de spus despre fete. Căci ancheta noastră se 
va intitula :

„FETELE DESPRE BĂIEȚI

BĂIEȚII DESPRE FETE"



Pag. 2 SClNTEIA TINERETULUI

(Urmare din pag. I) 
ffu fără șanse de izbîndă, că la 
urma urmei, cei mai mulți tineri 
care împlinesc vîrstă de 14 ani, 
sînt, în momentul acela, elevi și 
atunci e obligatoriu ca numărul 
lor să predomine. Pe de altă par
te, există o anumită doză de a- 
devăr și în argumentul că în în
treprinderi sau în comune, în 
mediul muncitoresc sau țărănesc, 
nu mai sînt decît prea puține po
sibilități de primire în U.T.C. 
tocmai pentru că și aceștia au 
devenit membri ai organizației 
la vremea lor, cînd aveau 14—15 
ani, și erau, deci, elevi. Accep- 
tînd argumentele și recunoscînd 
valabilitatea lor, nu putem ac
cepta însă și fatalismul neputin
cios cu care sînt rostite, ridica
rea din umeri pe care ești silit 
de fiecare dală să o subînțelegi. 
Atitudinea la care se apelează 
de cele mai multe ori nu este 
concluzia evideiită reieșită în ur
ma unui studiu amănunțit al po
sibilităților reale, ci dimpotrivă, 
încearcă să ascundă o realitate 
nu îndeajuns de bine cunoscută.

Nu mai departe decît la Cio
china. Mi se spune : „Noi nu mai 
avem tineri de primit în U.T.C., 
i-am primit pe toți. Apoi, după 
o pauză de gîndire, intervine a- 
dăugirea tranșantă : sau aproape. 
Ceea ce mă lămurește pe deplin 
că de fapt nici secretarul comite
tului comunal nu este chiar de 
tot sigur, că își mai lasă o mică 
portiță de retragere pentru o e- 
vcntuală confruntare cu cine știe 
ce fapt autentic. N-am insistat 
însă pentru că nici n-am urmărit 
altceva decît Să știu dacă secre
tarul cunoaște cu precizie situa- 
ț.ia din comuna sa sau nu. La 
Grivița însă împrejurările sînt 
și mai elocvente, cu toate că și 
aici mi s-a spus: „nu prea mai 
avem neuteciști dintre coopera
tori". Cu toate acestea. Grivița • 
o comună de 10 000 de suflete, 
iar organizația U.T.C. nu are de
cît vreo 500 de membri ; e foar
te greu de U^hipuit că aici s-a 
epuizat tot ce era vîrstă tînâră 
în toate satele comunei. Mâi mult 
decît atît, anul acesta au fost 
primiți în U.T.C., pe lîngâ elevi, 
și opt tineri cooperatori, totuși, 
ceea ce dovedește nu numai că 
atunci cînd s-au căutat au ma! 
fost găsiți, ci și că mai pot fi tot 
atît de bine și acum, alții dar 
uitați de toată lumea sau neluați 
în seamă, oricum, neștiuți 
după nume, cel mult, dar
• • • •

după dorința lor, formulată sau 
neformulată, de a fi primiți 
în organizație. Confirmarea am 
primit-o însă, într-un fel care 
înlătura orice îndoială și de
monstra 
nu era 
în comuna Dragoș Vodă. Aici am 
aflat că, printr-o cercetare mai a- 
tentă, făcută cu pasul din casă 
în casă s-au mai găsit, numai în 
satul de centru, 23 de tineri pînă 
la 26 de ani care n-au deschis 
încă porțile de intrare în U.T.C. 
Să fie oare o simplă excepție ? 
Nu cred. Mai degrabă, abia a- 
cum pot să susțin cu toată în
crederea că dacă în comune ca 
Ștefan cel Mare, sau Giurgeni, 
sau Modelu nu a fost primit nici 
un membru U.T.C. în întreg tri
mestrul III al anului, aceasta nu 
din cauză că se epuizaseră, 
cumva, „posibilitățile de primi-

elocvent că situația 
deloc un accident,

întotdeauna rezolvarea de mo
ment : școala. Dintre secretarii 
de comună cu care am stat de 
vorbă, cu o singură excepție, ni
meni n-a știut să-mi spună cîți 
din cîți, adică nu numai numă
rul de uteciști, ci și pe cel al ti
nerilor de vîrstă utecistă nepri
miți încă în organizație. Un lu
cru care era poate unul din pri
mele cu care trebuia să-și încea
pă activitatea comitetul comunal 
se dovedea la distanțe de neîn
chipuit de preocupările sale. Im
presia pe care mi-a lăsat-o o ase
menea atitudine a fost aceea a 
unui turist care parcurge o bună 
bucată de drum cu ochii închiși, 
apoi deodată încetinește pasul și 
se uită în jurul său la toate col
țurile de stradă. Nu o cere ni
meni dintr-o dorință mai mult

a 
în

sau mai puțin explicabilă de 
orîndui cifrele statistic, atîția

CRITERIUL
SELECȚIEI

re", ci dintr-un alt motiv, mult 
mai la îndemînă : erau elevii în 
vacanță.

Adevărul este că la sate, pen
tru că despre ele vreau să scriu 
acum, primirea în U.T.C. se face 
cam la voia întîmplării. Xe ocu
păm de ea doar atunci cînd pri
mim sarcină, sau ne mai întrea
bă cineva ..cum stați cu primi
rile" și de aceea nici nu se în
cheagă, așa cum ar fi firesc. în
tr-un proces continuu și- niai 
ales, ritmic. Iar atunci cînd sîn- 
tem întrebați, dăm fuga la elevi 
și ne spălăm în grabă pe mim: 
de o îndatorire care ar trebui să 
ne stea în fata ochilor în perma
nență. Porfbihtățile permanente 
de creștere a nodurilor organiza
ției râmîn Insă de fiecare dată 
necunoscute secretarilor de co
mitete comunale U.T.C., pentrr 
că nu s-a gîndit nimeni să ra
porteze aceste posibilități la nu
mărul total de tineri existent 
într-o comună «au alta, ci doar 
să se ape’eze din cind în cînd. 
a nevoie ia locui unde aârm

dreapta, atițn în stingă. Midreapta, atfția în stingă. Mi se 
pare ci însăși viața, realitatea în
conjurătoare, este cea care im
pune să 
cu cine 
baza «i, 
spective 
zația pe

știi de la bun început 
lucrezi, pe cine te poți 
în primul rind. ce per- 
de creștere are organi- 

, r_ care o conduci. Și nu
mai studiul amănunțit al situați
ei fiecărui thxăx din comună, cu
noașterea lui din punct de vede
re al pregătirii necesare pentru 
a deveni utecîst perseverența în 
timp, cu continuitate, in acest 
proces de cunoaștere este capa
bil să înlăture caracterul întîm- 
plătcr pe care îl are nu o dată 
acum actul primirii în U.T.C.

Comitetul județean U.T.C. Ia
lomița a simțit fi el nevoia să 
clarifice o astfel de stare de lu
cruri. îngrijorat poate pe bună 
dreptate, de niște date statistice 
care trădau o cuprindere nu toc
mai lăudabilă a tinerilor de la 
sate, a luat inițiativa de a afla cu 
certitudine situația de la fața 
locului. Dar a făcut-o în 
măsură

lînd tot Ia hîrtii, într-un efort 
prea puțin rodnic de a răscoli 
registrele de naștere de la sta
rea civilă, ca apoi să vadă în 
cataloagele școlilor care erau 
plecați și care mai rămăseseră, 
sau în tabelele cooperativelor a- 
gricole — același lucru. Ce s-a 
putut afla în felul acesta e les
ne de bănuit. Metoda era însă 
mult mai simplă și poate de a- 
ceea s-a trecut așa de ușor pe 
lingă ea, fără să fie observată. 
Era mult mai eficient ca fiecare 
comitet comunal să-și repartizeze 
membrii și alți tineri dintre cei 
mai activi, ca într-un fel de nou 
recensămînt, pe un număr de 
case, sau pe 2—3 străzi, sau pe 
circumscripții și, în
zile, treaba ar fi fost 
Era și un exemplu de 
că concretă prin care 
tetul U.T.C. afla, direct 
sursă, ce tineri se mai găsesc în 
momentul respectiv în comună 
și nu cred că ar fi avut cineva 
sentimentul unor eforturi zadar
nice pentru că fenomenele care 
se petrec în prezent în mediul 
rural, fluctuația tinerilor dintr-un 
loc de muncă în altul și dintr-un 
sat în altul, sînt cele ce susțin 
îndeajuns o înregistrare a stabi
lității lor de dată cît mai recen
tă. De altfel procedeul a și fost 
încercat iar rezultatele sînt e- 
xact pe măsura așteptărilor, ple- 
dind pentru extinderea lui. La 
Dragoș Vodă, unde arătam că 
s-a aplicat deocamdată numai în 
centrul de comună, secretarul 
U.T.C. îmi spunea că numai asa 
a putut sâ pună la punct o evi
dență clară, atît a membrilor 
U.T.C., cît și a celor ce vor pu
tea fi primiți de acum încolo. 
Iar în satul Ograda, după cîte 
am aflat tot la județul Ialomița, 
comitetul a extins eforturile, în- 
registrind și tineri care sînt a- 
cum la 11—12 ani, ceea ce asi
gură și o perspectivă pentru încă 
vreo cîțiva ani buni, creînd po
sibilitatea unei munci de profun
zime, ale cărei coordonate se vor 
menține și în viitor, conturate cu 
mină sigură.

Exemplele exista, așadar. Nu 
fac decît să le semnalez acum și 
să le recomand ca pe un nou 
început care trebuia de mult de
pășit. Este poate singura moda
litate prin care vom izbuti, în 
domeniul primirii în U.T.C., să 
înlocuim întîmplarea cu cunoaș
terea exactă a realității.

cîteva 
gata, 

mun- 
comi- 
de la
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Carnet cinematografic

FILME
DE RĂZBOI

tot functionârește,

(orele

9—15.45

PROMISIUNILOR ?
(Urmare din pag. 17

VERA CRUZ
rulează la Patria (orele 9 

21,15) 
11,15

8J0 ;
16.15 : 
(orele
18.15 ; 
9 ; 11 ;

CIND va depăși 
MINISTERUL ETAPA

ficilă: producția marfă vîndută 
și încasată nu numai câ n-a a- 
tins nivelul planificat, dar, la 
sftrșitul celui de al III-lea trimes
tru, înregistrează o scădere față 
de sftrșitul semestrului I. 73 fi la 
sută comparativ cu 93,1 la 
sută, planul fizic a fost rea
lizat, după 9 luni, cu un minus 
de 147 tone (la obiecte sanitare!, 
iar indicele dc folosire a fondului 
de timp maxim disponibil este de 
numai 92,5 la sută. Dacă in pri
mul articol, apărut »n luna mar
tie a.c., arătam că din pierderile 
efective do timp, 5,7 la sută sînt 
reprezentate de concediile de boa
lă, în prezent, ponderea acestora 
a crescut la 80—90 procente din 
fondul de timp neutilizat.

în urmă cu aproape o jumăta
te de an. ingineiul Domițian Io- 
nescu, directorul întreprinderii, 
ne spunea că „problema ventila
ției de aici va fi rezolvată, că se 
așteaptă din zi in zi proiectantul 
pentru a stabili ce varianta să fie 
adoptată".

Care este situația, acum ?
Vizitînd din nou secția plăcu

țe ceramice am constatat că plan- 
șeul continuă să poarte urmele 
experimentărilor eșuate ale siste
melor de ventilație !; oamenii 
inhalează în continuare praful ce 
se degajă în timpul procesului de 
fabricație. Iar conducerea direc
ției generale declară că s-au luat 
măsuri pentru lichidarea deficien
țelor, că... s-au făcut intervenții 
etc., etc.

...A doua zi. dimineața, în ca
binetul tovarășului Constantin 
Simion, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor :

— Este greu să vă răspund 
care este situația ventilației la 
ora actuală în această întreprin
dere — ne răspunde dînsul. Mai 
ales că avem dc urmărit 52 de 
unități industriale din cadrul mi
nisterului. Nu le putem cuprinde, 
deodată, pe toate.

— Dar la unitatea de care ne 
Ocupăm ați fost cu o zi înainte l

— Dacă >Teți alte informații 
(de fapt in ducuția cu toc- 
adjunct al mmiftruluâ n-am 
obține nici o tnformeție 
n.a.) vă rog să luați legâtu 
tovarâ$ul director tehnic Badea.

L-am rugat pe tovarășul direc- 
tor sâ ne arate cauzele pentra 
care nici pînâ astăzi IP.C.F.C. nv 
are autohzeție sanitari de func
ționare.

— Pentru că n-am atins încă 
microclimatul prescris în norme ie 
republicane de protecție a mun
cii...

Dar de ce acest lucra nu s-a 
întimplat ? La această întrebare 
răspunsul ferm a întîrziat Un 
lucru este clar : conducerea mi
nisterului s-a ocupat in insufici
entă măsură de întreprinderea a- 
mintită și, în loc să se întreprin
dă măsuri energice pentru curma
rea anomaliilor existente ni se 
motivează că „normele republi
cane sînt prea ridicate, că se 
impune o revizuire a acestora (a- 
firmațiile aparțin tovarășului di
rector tehnic A. Badea), că ele 
„nu vor putea fi atinse".

Tovarășul adjunct al ministru
lui, Constantin Simion, ne asigură 
însă că nerealizarea indicatorilor 
de plan nu s-ar datora acestei 
probleme (lipsei de ventilație). 
Evident, sînt și alte numeroase 
cauze care au impietat asupra 
desfășurării normale a activității 
economice a întreprinderii. Dar 
ctifti putem scăpa din vedere 
faptul că între folosirea ineficien
tă a timpului de lucru (și aici un 
rol deosebit îl are, microclimatul, 
condițiile de lucru Ia fiecare loc 
de muncă), utilizarea mașinilor 
și instalațiilor cu un randament 
scăzut, creșterea exagerată a fluc
tuației forței de muncă și rezul
tatele economico-financiare slabe 
ale întreprinderii, există un raport 
de directă proporționalitate ? A- 
ceste afirmații surprind. Surprind, 
pentru că ele vin tocmai clin par
tea conducerii ministerului, a 
factorului răspunzător de anoma
liile ce persistă la întreprinderea 
ce-i este în directă subordonare.

11.30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ;
Festival (orele 8,45 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21).

ANNA KARENINA 
rulează la Republica 
9; 12; 15; 18; 21).

SAM TRAIUL 
rulează la Arta (orele 
în continuare, 18; 20,15) ; Fla
mura (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30).

WEEKEND CU ANNA 
rulează la Cinemateca 
10; 12; 14; 16; 18,15;

FIUL LUI TARZAN 
rulează la Luceafărul

10.15; 1X15 ;
18,15 ; 20,15) ;

9 ; ll.B ; 13.30
20.30) ; Modern 
13 ; 15 ; 17 ;

(arele 
2K30). 
(oile 
14,15 ; 

Gloria 
; 16;
(orele 

9 , Ik , IO t AO , Al . 19 ; 21).
MINUNATA CĂLĂTORIE A 
LUI NILS HOLGERSSON 

rulează la Capitol (orele 9; 
11.15 ; 13.30 ; 16 : 18J0 ; 20.45).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUN
TELE BLESTEMAT

rulează Ia Victoria (orele 9; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).
PRINȚESA
rulează la Centra! (orele 8.39 ; 
11 ; 13.30 : 16) ; VARA CA
PRICIOASA Central, (orele 
18^0; 20.45).

POEMUL CELOR DOUA INIMI 
rulează la Lumina (orele 8.45 
—16.30 în continuare. 18.45 ; 
20.45).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Doina (orele 9; 
10; program pentru copii, 
21J0 13.45 ; 16 ; 18J0 ; 30.45).
Grivița (orele 9 ; 11,15; 1330 ; 
16 ; 18,15 ; 20 20).

In jurul orei 16,00 — Intîlnirea de fotbal România — 
Portugalia (înregistrată pe peliculă).

17.30 — Pentru elevi 
Consultații la limba română (clasa a Vil-a).

18,00 — Telecronica economică 
„Anotimp și... contratimp în construcții" (ancheta 
nomică).

18.30 — Curs de limba germană.

119,00 — Club XX — emisiupe pentru tineret.
19,30 — Telejurnalul de seară.

20,00 — Studioul de poezie 
„Brâncușiană" — versuri în lectura autorilor

20,10 — Soliști de muzică populară 
20,30 — Reportaje de actualitate.

— Aprovizionarea Capitalei cu combustibil — reportaj an
chetă.

— Un medic român decorat la cel de al doilea Seminar | 
internațional pentru profilaxia cancerului, desfășurat I 
recent la Roma. «

21,00 — Avanpremieră.
21,25 — Telecinemateca : „Casablanca" — cu Humphrey Bogart 

Ingrid Bergmăn și Claude Reins.
22,45 — Estrada tinereții — mu2ică ușoară în interpretarea a- 

matorilor.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

23,10 — închiderea emisiunii.

NEÎNȚELESUL
rulează la Union (orele 15,30 ; .
18 ; 20,30) ; Rahova (orele
15,30 ; 18 ; 20,30, duminică ma
tineu ora 10,30).

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT 
rulează la Feroviar (orele 
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
21) ; Excelsior (orele 9 ; 11,15 ; 
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Flo- 
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30).

GUSTUL MIERII
rulează la înfrățirea (orele
15.30 : 17.45).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la înfrățirea (orele

!
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înțeleptul de pe muntele bles- cii o rece emoție o demnitate de 
temat“ e traducerea libșră a ti- * * 
țiului puțin „comercial ,;VUK 
DIN PROKLEȚIA" cum se nu
mește filmul regizorului iugoslav 
Miomir Stâmenkovic.

Eroii filmului Sînt oameni din
tr-un ținut aspru, Munții Prokle- 
tiei, în viața cărora războiul a 
intervenit brutal. Vuk înțelep
tul — e un fel d,e căpetenie, a- 
leasă de consătenii săi pentru 
merite intangibile : cinste, vitejie.

Una din legile locului grăiește 
lapidar : „cînd ți se naște un fiu 
— sădești un plop, cînd îți moa
re fiul — taie plopul". Vuk a 
tăiat deja doi plopi. Mai are un 
fiu : Djahid, care a învățat Ia 
Roma, oraș aflat în lunga noapte 
a cămășilor negre. Revenit în ți
nutul natal, „cade" treptat sub 
influența unui politician abil, om 
de casă al ocupanților fasciști. Fil
mul urmărește involuția lui Dja
hid explicîndu-i datele principale. 
Ar părea o schemă de care multe 
filme de război s-au folosit din 
plin. Ceea ce „sustrage" produc
ția lui Stâmenkovic din serie e 
un plus de frustă veridicitate. Tî- 
nărul Djahid are o biografie ce 
inspiră milă. Desigur, el nu e mai 
puțin vinovat de faptele sale. A- 
parenta lui dorință de adevăr e 
o doar o sete de parvenire care 
justifică un orgoliu exacerbat. 
Tragica neînțelegere a realității îl 
duce în fața armei aflate în mîna 
tatălui său, bătrînul Vuk. $i nu e 
voi ba de un act justițiar al desti
nului pi de o lege de fier pe care 
oamenii munților o respectă fără 
șovăire, o lege care pedepsește 
nemilos trădarea.

Filmul are un molcom ritm de 
baladă care se sustrage totuși na
rațiunii. Subtextul lui preamărește

legendă, a Jui Vuk din Prokleția.
Tot inspirat de război e și fil

mul sovietic „Suflete tari". E8 
este ecranizarea „unul roman de 
Dimitrie Medvedev, al cărui erou 
a existat în realitate. Deci, repre
zintă ceea ce s-ar numi un film 
de interes, dacă nu chiar de suc
ces, știind că „memoriile", scrise 
sau filmate, ale agenților secreți, 
acei anonimi și eroici factori care 
au declanșat incredibile evenimen
te reprezintă la ora actuală un 
gen de formidabil „tiraj", cînd e 
vorba de carte, și de succes de 
casă, cînd e vorba de peliculă. 
Filmul despre acele „suflete tari** 
ale oamenilor aflați adînc în spa
tele frontului dușman constituie 
o producție demnă de atenția și 
putea fi, dacă n-ar fi fost lungit 
pe două serii, un excelent fihm 
Oricum, el 
ție deosebită

relevă o aten- 
a realizatorilor 

pentru atmosferă. Eroul, Nicolai 
Kuznețov, cel care apare deghi
zat în ofițerul hitlerist Paul Sie
bert, devine „credibil" din mo
mentul în care e prezentat nu nu
mai în loviturile spectaculoase și 
spectaculare, mai ales spectacula
re cinematografic, prin acela 
„pauze" în care e demitizat. In
terpretul principal Gunnar Țilins- 
ki, pe care l-am văzut în filmele 
„Armata Codobaturilor" și „Căpi
tanul Zero", face față cu lejeri- 
tate unui rol care nu-i cere deo
sebite eforturi dramatice, De re
marcat în afara imaginii lui Ghe- 
nadi Cereșko, actrița Victoria Fe
dorova, pe care o vedem pentru 
prima dată pe ecranele noastre, 
ca și reîntîlnirea cu Via Artmane 
— o stea în devenire a cinema
tografiei sovietice. v

TUDOR STANESțV

CINEMA
TREI COPn „MINUNE-

rulează la Buzești (orele 
15.30; 18; 20,30. duminica ma
tineu ora 10).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Dacia (orele 8.30 — 
16.3b în continuare, 18,45 — 
21). Flacăra (orele 15.30; 18).

LUSTRAGIUL
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11.15 ; 13.30 ; 18,15 ; 20,30) ;
Tomis (orele 9 — 15.45 în 
continual e. 18.15 — 20.30).

JURNALUL UNEI FEMEI IN 
ALB

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18 : 20.15).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 : 20.30) ; Giulești, (orele 10 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30).

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15 : 17,30 ; 20).

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Cotroceni (orele 
15; 17,45; 20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ 

rulează la Melodia (orele 
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

SUFLETE TARI (ambele serii) 
rulează la Volga (orele 9,15 ;
12.30 ; 15,45 ; 19,15) ; Miorița 
(orele 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20).

ROATA VIEȚII 
rulează la
15.30 ; 18).

MOARTEA ‘
GELCHEN

rulează 
20,30).

CĂDEREA
MAN.

rulează Ia Aurora (orele , 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30).

TESTAMENTUL UNUI PAȘA 
rulează la Moșilor (orele
15.30 : 18 : 20.30).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

WINNETOU (seria
rulează la Munca
18).

ȚAR ȘI GENERAL
rulează la

SA NU NE
rulează la

OSCAR
rulează la
18).

FALSTAFF
rulează la

TARZAN,
rulează 1
15,30 ; 18).

PIEȚELE, TOAMNA

SE
la

Viitorul (orele

NUMEȘTE EN-

Viitorul (orele

IMPERIULUI RO-

a IlI-a). 
(orele 16

(ora 20).Munca ___
DESPĂRȚIM
Flacăra (ora 20,30).

Vitan (orele 15,30 ;

(Urmare din pag. I)

Vitan
OMUL 

la Progresul

20,30).(ora
MAIMUȚA

(orele

seva doborînd și păsări din
spre fructe, vreau mîna dol
dora de struguri, vreau să 
fim pentru un ceas cît toate 
zilele din an, cît toatâ- 
nșiruirea lor din calendare 
îngropați pînâ sub ochi în 
fructe, sâ adormim o noapte 
înveliți cu sinejur aerul că
lătorind al piețelor, sâ ni 
se audă caldă râsuflarea-n 
fructe, sâ adormim pe le
gume în piețe, sâ ne trezim 
înfrigurați pe ele ca într-un 
baldachin, sâ fie somnul-ast- 
fel o nemaipomenita aven
tură a ochiului și a auzului 
și-a frunții, sâ ne gîndim 
toată ziua apoi lâ ființa 
acestor incredibile piețe, la 
chipul lor de departe, ca- 
leidoscopic și rar. Tot ce-a 
agonisit materia ca formu
lare a ei alegorica șade aici 
întronat ca un zeu la picioa
rele noastre, în impre
scriptibila lege de a sluji. 
Cu aleasă zgîrcenie, trudă 
de foc mistuitoare, și-a ro
tunjit urmele-n lucruri și s-a 
adeverit dinspre noi. Incît 
ai putea crede perfect câ

toamna nu e altceva decît 
un ciclu al materiei însăși, 
un gest al eiz o naștere pe 
care în mod perpetuu și noi 
ne-o îngăduim. Lehuze frun
zele trosnesc de fragede ce 
sînt și se încarcâ simțurile 
grele cu miresme, poți sâ 
te privești ca-n luciul 
de oglindă-n miezurile-otî- 
tor clăi de fructe și verde
țuri îneît poți să și rîzi în 
limpede țesutul lor ca într- 
o pîlnie pe mări, să speri 
în ele mut și sâ nâdâjdu- 
iești pînâ la sunet în arome, 
poți sq-ți îngădui toamna 
ca pe o stare-a ta nahfe, 
ca pe un farm dl tâu, o'^b 
flecție, ca pe o redare-a ta, 
ție. Nu mâ pot de aceea 
interzice piețelor, modului 
lor de a fi cosmice, toamna, 
nu mă pot abține de a mă 
închipui în mijlocul lor, în 
clădăraia de roade sorbind 
cu toate simțurile-odatâ și 
îmbrâțișînd jur-împrejur cît 
roata valurile de ozon adînc 
al piețelor care devin largi 
universuri mirifice toamna, 
nu mâ pot dezice de imagi
nea deluroasă, criptica chiar 
ca un neverosimil sfinx.

ORIZONTUL CULTURAL AL TlNĂRULUI SCRIITOR

un scriitor, sau numai un scrii
tor tînăr. simte nevoia, de 
neinlătiirat a creării unei o- 
pere. operă care să dis- 
ceamă în acumulările de 
cultură, de cele mai multe ori 
ihtimpiătoare. sau aparent în
tâmplătoare. Fiindcă, spre deo
sebire ce omul de știință, scrii
torul sau pictorul sau regizorul 
sau oricare altă specie de ar
tist își creează operele in func
ție de aceste acumulări mai 
mult sau mai puțin intimplă- 
toare. aparent intimplâtoare. 
Rostul său este nu de a epuiza 
un domeniu. Ci de a combina 
date din domenii aparent dife
rite. sintetizind la nivelul eu-lni 
său artistic semnificația acestor 
date aparent dezlegate.

Cultura nu înseamnă, așa 
cum se vulgarizează uneori din 
sfinte motive educative sau me
todologice, numai cărțile citite, 
filmele și piesele văzute, ta
blourile și clădirile admirate, 
cultura științifică și tehnică, 
muzica și celelalte forme prelu
crate ale realității. Ce! puțin 
pentru un scriitor, cultura nu 
înseamnă numai aceste prelu
crări motivate, cultura sa ade
vărată este însăși natura. cu 
peisajele, personajele, situațiile 
cazurile, decepțiile, deznodă- 
mînturile, nădejdile, stările de 
alergie, teama, puterea, since
ritatea, nervii, confesionalita- 
tea, dezgustul, ambiția, îndoiala 
și alte numeroase noțiuni ab
stracte, care se dezvăluie rar, 
parcimonios, celui avid, dornic 
să răstălmăcească greșelile și 
adevărurile, să demonstreze e- 
xistența și esența, să nege sau 
să dezbată îndoiala sau orice

alte acțiuni ale paterilor con
crete și abstracte, celui care sa
crifică conceptul preluerindu-1 
in lumea concret! sacră sau 
stirvită.

Cultura aceasta stîrneste anu
me rezuitate. Există, de exem
plu. rezultatul patriotismului 
unui scriitor. Dar un scriitor 
modern — atrag atenția că nu 
vorbesc în numele unui proto
tip ! — nu simte poate nevoia 
exprimării patriotismului sâu 
c;iindu-l ori citindu-1 pe Bolinti- 
neanu si Alecsandri. Coșbuc sau 
Vlahuță din ^România pito-

unui echilibru de relații. Acest 
spirit selectiv înregistrează sen
timentul național și în luarea 
de cunoștință cu ceea ce s-a 
creat și se creează în celelalte 
arte în perimetrul spiritual ro
mânesc. p referind u-1. sâ spu
nem. pe Enescu lui Ciprian Po- 
rumbescu, ori pe Țuculescu lui 
Aman. Scriitorul de azi are sen
timentul de onoare al existenței 
unei poezii românești contem
porane de mare clasâ. al avîn- 
tului încă doar prin personali
tăți răzlețe ale prozei si criti
cii, dar și sentimentul de insa-

rul tînăr, de a se înrola în a- 
ceastă muncă de generare sau 
regenerare, de a-și crea cultura 
specifică punîndu-și talentul în 
acțiune chiar cu riscul, uneori, 
al atingerii de ticuri birocratice, 
fiindcă din păcate acestea mai 
există.

Iar spiritul acestei conștiințe 
a culturii naționale provine de
sigur nu numai din cărți și din 
discuții de specialitate între 
scriitori. Spiritul vieții acestui 
popor, cunoașterea acestui spirit 
este calea cea mai bună a ser
virii exigențelor sale. Viața po-

SENTIMENTUL
PARTICIPĂRII
rească“. Sensibilitatea modernă 
a scriitorului se atașează însă 
de cuceririle de valoare ale spi
ritului românesc. Ja oricare din 
reprezentanții lui, atunci cînd 
forma sa de exprimare este 
exercitată la un înalt grad de 
exigență artistică, în tipare ale 
limbii materne devenite venera
bile cu ocazia intervenției unor 
Miron Costin, Eminescu, Crean
gă, Caragiale, Odobescu, Sado- 
veanu, Rebreanu, Caragiale sau 
Ion Barbu. Scriitorul român are 
sentimentul acestei conștiințe 
naționale luînd cunoștință cu 
explicitările existenței poporului 
român din opere cum sînt cele 
ale lui Blaga, Pîrvan, Densu- 
șianu sau Pușcariu — dar con
știința trebuie să aibă latura sa 
critică și mărturiile unui Cara
giale, Maiorescu, Eugen Lovi- 
nescu completează viziunea, 
acordîndu-i luciditatea și spi
ritul de dispută necesare

Dumitru Dinulescu
de existența în 

neconcludentă a 
și, mai ales, 
pentru cinema- 

televiziune. Atunci

tisfacție față 
bună parte 
dramaturgiei 
a scrierilor 
tograf și ___
cînd există, totuși, în aceste do
menii interpreți de mare valoa
re ! Putem spune atunci că o 
cultură este neapărat un senti
ment de conștiință, acest senti
ment neresemnîndu-se însă în 
cazul unui scriitor la o poziție 
pasivă. Fiindcă scriitorul au
tentic are senzația participării 
la actul de cultură, general și 
particular, și de aceea participa
rea la un moment dat mai ales 
în. acele domenii unde lucrurile 
merg mai prost din dorința de 
a contribui activ la îndepărta
rea lacunelor mi se pare un act 
de conștiință patriotică. Este o 
datorie, mai ales pentru scriito-

litică a tării, abnegația politică 
a acestui _ _ 
său, bucuria 
dea. stima 
studiate atent, 
pectivă istorică, fără păreri pre
concepute, fără fraze învățate pe 
dinafară pot crea cu rafinament 
și forță imaginea reală, cu am
biguitatea și chiar nonșalanța 
specifice acestui popor, care nu 
este mai bun sau, mai rău, a- 
tunci cînd epitetul este de o 
parte sau de alta a axei etiche
tării etice. Iar spiritul național 
este și rezultanta unor expe
riențe de viață realizate intr-un 
mod cit mai personal, mai indi
vidual, forțarea amănuntului 
constituind însăși existența 
funcției artistice a creatorului.

O experiență personală de 
mare acuitate în acest sens este, 
de exemplu, și călătoria în străi
nătate, care îți dă și ea, prin re
lație, sentimentul apartenenței

popor.
sau 
sau 
•i

entuziasmul 
desnădej- 
regretul, 

din pers-

sînt 
dramele și 
formidabile 
disperările 
găsești în

Spre unul din izvoarele Olă- 
neștiului

la un spațiu geografic, la un 
spațiu lingvistic. Perspectiva 
istorică este însă foarte compli
cată. Muzeele cu monezi și vase, 
ruinele la care plătești 50 de 
bani intrarea sau nimic, sau căr
țile de istorie chiar, sînt prea 
puțin. Cărțile de istorie, 
prea puțin, fiindcă 
reveriile, bucuriile 
ale victoriilor, sau 
înfrîngerilor nu le „ .
aceste cărți ; doar forme de exis
tență ale istoriei ca cele desco
perite de Sadoveanu în „Zodia 
cancerului" sau „Baltagul". „Ha
nul Ancuței“ sau „Nicoară Pot
coavă", dezvoltarea de geniu a 
unor amănunte în aparență ne
semnificative, limpezesc de-abia 
in aceste împrejurări semnifica
ția cărților de istorie sau a mu
zeelor cu monezi și vase. Așa 
cum prezența la fața locului în 
zonele folclorice a scriitorului, 
dar nu numai la centenare sau 
la documentare cinematogra
fice și T.V., propulsează evolu
ția conștiinței naționale a scrii
torului român.

Scriitorul are, în ce privește 
cultura sa personală, o datorie 
de onoare, o datorie care-i in
dică selecția cea mai strictă a 
faptelor, fiindcă aceste fapte vor 
fi prezentate în fața publicului 
și nu oricînd, numai atunci 
cînd a fost produs un anume 
salt în înțelegerea unor lucruri. 
Și cred că ar fi ideal ca ope
rele scriitorului să fie create 
numai în aceste momente de 
salt. Evident că nu este posibil, 
scriitorul îmbătrînește, scriito
rul devine cetățean de onoare 
al cetății, scriitorul se venerali- 
zează, dincolo de patruzeci de 
ani salturile pot reverbera ne
plăcut. Dar și așa este viața : se 
stîrnește și apoi se poate stîlci, 
iar cînd se stîlcește de 
la-ncepiit nu mai poate să-n- 
vețe a se stîrni., Dar, bineînțe
les, aceste din urmă fraze nu 
sînt decît niște' 'glilrfie, oarecum 
dureroase, sau chiar, temeri, ne
liniști care, evident mă privesc 
numai pe mine. Nu .cred că fe
lul cum voi arăta nu este, me
reu, pentru mine, actual.
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drul dezbaterii noastre.

ore pe săptămină, manualul ex
perimental de limba română are 
•320 de pagini iar programa pre
vede tot trei ore pe săptămină.

Costin P. — Și apoi în actua
lul manual de literatură (fiindcă 
a venit vorba despre el) sînt in
cluși aproximativ 40 de scriitori, 
pe lingă o serie de alte proble
me ale literaturii, in timp ce în 
ceilalți ani se studiau 20 de scri
itori (în medie) și aceasta în trei 
trimestre.

N. Mihai — Și după cum s-a 
mai spus, biologia (200 pagini), 
psihologia si logica (total 250 pa
ginii sînt predate în cite o oră 
pe săptămină. Tovarășii profesori 
sînt nevoiți să predea lecții în
tinse, ceea ce duce la suprasoli
citarea noastră.

Nicobe M. — Evident, rolul 
principal în organizarea proce
sului de învățătură, în elaborarea 
programelor școlare îl au tova
rășii profesori și, în primul rînd, 
Ministerul învățămîntului. Consi
derăm totuși, că ar fi util ca la 
luarea unor măsuri și la elabo
rarea unor manuale not să se 
sondeze și opinia elevilor din

DIALOG
DESPRE

VIATĂ
->

Motto: Elevul — Ce 
este viața ?

Profesorul — Viața este 
forma superioară, com
plexă de circulație a mate
riei.

Ligia Rezeanu — Satisfăcător 
răspuns pentru un om la 19 ani- 
Iertare. zîmbetelor ironice; la 
nouăsprezece ani ești om, ai 
dreptul să pui întrebări în fața 
vieții, să știi ce te așteaptă. Ce 
e viața ? Cum e viața ? Sînt în

de libertăți așteptate acum ca un 
pom de iarnă ? Cred că ar fi 
cu mult mai bine, dacă noi, 
cei din clasa a XlI-a am fi 
pregătiți pentru viitorul apro
piat, dacă în normele școlare 
s-ar prevedea nuanțele necesare 
pentru cei de nouăsprezece ani.

Doru Enculescu — Dorim cu 
toții să devenim adevărate per
sonalități în domeniul îndrăgit. 
Avem vîrsta idealurilor generoa
se, vîrsta la care fără să fii Arhi- 
mede crezi că poți răsturna lumea 
(chiar și fără punct de sprijin), 
dar cîți dintre noi vor ști să des
copere valoarea reală a propriu
lui eu.

Ligia R. — Tineri de vîrsta 
noastră, sau cu un an mai mari 
sînt deja studenți, puternic an
corați în realitate, în viață. Noi, 
elevii sîntem priviți în comun. Și 
cîte o dată se nivelează orice în
cercare de subliniere a persona
lității. Ca un exemplu : se mai 
întîmplă ca la lecție să fie invi
tați elevii cu următoarea for
mulă : „Să iasă la lecție de la 
numărul 1S0 la 185 inclusiv". 
Fără comentariu !

Ovidiu Ghiță — Cred că tre-
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Tomiță Voiculescu —S-a spus 
că există o multitudine de pro
bleme ce se cer rezolvate. In a- 
fara de cele care vizează pregă
tirea profesională există și altele 
afectate condiției de elev, rapor
tului profesor-elev... și aici ar fi 
multe de spus. Cred că trebuie 
pornit de la necesitatea creării u- 
nei diferențe între elevii mai 
mici și cei din ultimul an, nu în 
ceea ce privește regulamentul, 
sau aplicarea lui, ci în felul în 
care trebuie prelucrat, un fel de 
adaptare la mediu. Noi nu mai 
sîntem aceiași de acum trei, doi 
sau chiar un an și trebuie să se 
țină seama de acest lucru.

Daniela Crăsnaru — Ni se 
spune că în urmă cu ani elevii 
din clasele superioare erau salu
tați de către cei mici cu un res
pect sensibil egal cu cel datorat 
mofesorilor. La noi nu se-ntîm- 

acest lucru. Explicația nu 
poate sta decît în faptul că nu 
sîntem tratați în mod diferențiat. 
Sigur că atunci cînd un elev din 
clasa a IX-a sau a X-a ne va ve
dea pe coridor primind mustra
rea unui tovarăș profesor, tare, 
în fața tuturor elevilor, nu se 
mai poate vorbi de respect.

Radu Nica — E drept că nu 
întotdeauna avem o ținută, sau 
chiar o purtare exemplară, dar 
toate acestea se pot remedia nu 
neapărat prin ridicarea în pi
cioare în plină clasă. în acest 
caz ne simțim nedreptățiți, înjo
siți chiar, iar efectul poate fi 
contrar celui scontat. Și apoi ne 
mai mirăm de unde apare, spiri
tul de frondă, de blazare chiar 
la cîte unii dintre noi.

Tomiță V.— Face foarte mult 
un gest prin care cineva îți arată 
că te socotește om matur, că are 
încredere în tine, în capacitatea 
ta de dăruire și dezvoltare. Perso
nalitatea se dezvoltă, e drept, 
prin colectiv, dar stimulînd indi
vidualitatea. Nu există rețete 
pentru creșterea cu succes a ele
vilor și cu atit mai mult faptul 
că sîntem priviți în masă, fără 
nici o diferențiere ne privează 
de posibilitatea de a fi descope- 
riți și cultivați, educați ca atare.

Daniela Crăsnaru — Ar mai 
fi o problemă: uniforma.
Nu e cazul să mai amin
tesc calitatea materialului, 
pentru că despre asta s-a 
tot vorbit și tot în zadar. Pro
blema este cu totul alta. Sîntem 
întrebați de ce nu purtăm pe 
stradă uniforme. Răspunsul este 
că în afară de calitate, ele impun 
(oare ? ! ?) celor care ne-ncon- 
joară un comportament aparte. 
De cîte ori sîntem văzuți în uni
formă sîntem lăsați la o parte, la 
cozi, în autobuz, priviți chiar cu 
suspiciune, aș putea zice, pe cînd 
atunci cînd purtăm haine obiș
nuite ni se acordă respectul cu
venit...

Se mai întîmplă, fată fiind 
să ți se spună „sărut mîna, dom
nișoară", sau băieților „bună 
ziua domnule". Oare uni
forma să ofere această miracu
loasă mutație de la „resaectele 
mele" la „dă-te la o parte" ? In 
fond uniforma-1 face pe om ?

Tomița V. — De fapt, eu cred 
Că la această vîrsta merităm cu

prisosință respectul celor din jur 
și aceasta nu fiindcă alți tineri 
de nouăsprezece ani sînt strun
gari. frezori sau bobinatori, frun
tași chiar în munca lor, respectați 
ca atare (deci vîrsta nu se opune 
cu nimic afirmării unor calități 
și implicit respectului celui care 
le are), ci pentru că e timpul in 
care oamenii trebuie să ne-ntoar- 
că o dată mai mult respectul și 
încrederea pe care noi le-o ară
tăm. E un proces firesc și nu 
trebuie frînaL

Daniela C. — La școală facem 
cunoștință cu Emma Bovary, cu 
Doamna de Renal, cu Tess 
d’Urberville, deci programa nu se 
sfiește să cuprindă opere în care 
viața e privită din cele mai di
ferite unghiuri. De ce atunci, 
cînd sîntem văzuți cu un coleg, 
cu un prieten, sîntem imediat 
catalogate ca mergînd spre pră
pastie. Și băieții sînt în aceeași 
situație.

Tomiță V. — In legătură cu 
cele spuse mai sus, se mai în
tîmplă ca fiind cu o colegă (poa
te de la altă școală) să întîlnești 
pe stradă un tovarăș profesor. îl 
saluți și nu-ți răspunde. Cum să 
procedezi într-o astfel de situa
ție ?

12 elevi
la Liceul
Bâicescu*

din Crarova
despre

Nouăsprezece ani este vîrsta unor justificate avinturi, a 
unor neprecupețite rezerve de pasiune. Și poate din această 
cauză senzația că la jumătatea zilei, sub soarele unui octom
brie generos, părăsim liceul împrospătînd aerul cetății și 
bulevardele, se asociază cu conștiința unei vîrste care-și 
are întrebările ei, întrebări care se doresc matur dezlegate. 
19 ani reprezintă de fapt o certitudine. Putem sta aplecați 
— uneori foarte grav și cinstit — asupra unor cuvinte și 
a unor sentimente. Sînt cuvinte și sentimente proprii unei 
vîrste, unei generații.

Ceea ce încercăm acum e de 
fapt organizarea unui colocviu 
cu cei care nu peste mult timp 
vor termina liceul. S-a bătut 
multă vreme monedă pe așa- 
zisa „intrare în viață“, pe ac
centuarea seriozității, necesa
ră vîrstei. Și totuși credem că 
sîntem deja, nu la „porțile vie- 
ții“, ci în ea. Trecerea s-a fă
cut pe nesimțite. Făurari atenți, 
institutori sau părinți au stat 
aplecați asupra sufletelor noas
tre, veghind alchimia unor 
transformări, unor deveniri. La 
vîrsta aceasta puteam fi deja 
studenți în acel prim an atit 
de sever delimitat, de ultimul 
an de liceu. S-a produs o res
tituire de valori, o transformare
tura procesului de învățămînt, dar chiar în însăși struc
tura formației noastre privită în ansamblul ei. Această clasă 
a XlI-a ar trebui să fie, concepută fiind așa, un an preuniver 
sitar dc treceri lente spre o altă perioadă, de data aceasta nu 
numai de formare generală, ci și de desăvîrșire. de specia
lizare. Cei care constituie acest an sîntem noi. noi cei în- 
cărcați de emoție și bucurie, de încredere și entuziasm, pe 
care îi vedeți asociați cu soarele, dar și cu luna romantică, 
tineri liceeni și oameni. Am fi vrut ca această clasă ultimă

AVEM 19 ANI
CINE ȘTIE

ACEASTA ?
nu numai în struc-

EXAMENE
DIFICILE

Nicolae Morandini — Proble
mele ce ni se impun nouă, ele
vilor din clasa a XlI-a sînt cu 
mult mai importante decît cele 
din anii precedenți și chiar, poa
te, diferite de cele ce se impu
neau generației care a terminat 
liceul cu unsprezece ani. Evident 
toate converg spre același focar 
al orientării profesionale. Apar 
însă și probleme legate de faptul 
că noi sîntem primii care vom 
absolvă nou-născuta clasa a 
XlI-a, la ora actuală aflată în 
stadiu de experiment. Ne așteaptă 
două examene dificile. De 
aceea poate că studiul indi
vidual ar trebui canalizat în 
clasa a XlI-a spre obiectele exa
menului de bacalaureat și în spe
cial spre cele necesare profesiunii 
pe care ne-am ales-o.

Ion Nislor — Desigur. Și se 
impune în mod necesar și inevi
tabil o specializare, dacă putem 
spune așa. Fiecare dorește să fie 
excelent pregătit la obiectele la 
care va susține examenul pentru 
admiterea în învățămîntul supe
rior și sînt de părere că acum, 
în clasa a XlI-a, ar trebui să se 
înlesnească, prin programă, a- 
ceastă pregătire.

Costin Poloni — Nu știu dacă 
în clasa a XlI-a poate fi vorba 
de o pregătire profesională în a- 
devăratul sens al cuvîntului, dai 
cert este că acum se pun bazele 
ei. Or, dacă așa stau lucrurile, 
cum răspunde acest ultim an de 
liceu marilor sale obligații, pe 
care le are în primul rînd față 
de noi ? Cu toate că orarul săp- 
tămînal însumează doar 30 de 
ore de curs, criza de timp și-a 
făcut apariția chiar din primele 
zile de școală.

Nedelcovici Mihai — Eu cred 
că o soluție ar fi ca să se cu
noască orientarea profesională a 
fiecărui elev din clasa a XlI-a 
și în raport cu aceasta să se ma
nifeste exigența didactică.

Nicolae M. — Adevărat, oricîtă 
voința ai avea, în clasa a XlI-a 
cu greu se pot aborda în mod 
egal toate obiectele din progra
mă. Și este normal ca fiecare să

să fie un liant între viața programată a școlii, rinduită strict 
după preceptele de multă vreme stabilite și cea universitară, 
mult mai elastică în această privință. Eram înclinați să 
credem că nu numai pentru o mai lejeră și judicioasă repar
tizare a materiei (care de fapt nu s-a realizat complet) s-a 
revenit la această formă de învățămînt, ci și cu un alt scop, 
acela de a acționa ca un factor esențial formativ, de ecluză 
treptat deschisă spre viața autonomă, viața universitară. 
Este însă școala pregătită să primească această clasă a 
XlI-a ? S-a asigurat oare cel mai potrivit climat de dezvol

tare celor care în alte condi
ții ar fi fost de acum studenți ? 

Sînt întrebări pe care ni le 
punem și care adesea ne 
să oscilăm între 
senzația că ne 
teren labil, care 
lasă explorat și 
exploatat. Există o permanentă 
necesitate de încredere, de con
firmare, a intrării noastre în 
viață din partea dascălilor 
noștri. Știm că bucuria uimită 
cu care privim fiecare nouă zi, 
fiecare lucru, fiecare dovadă 
că viața e în jurul nostru și în 
noi e cel mai bun credit pe 
care-1 putem oferi celor ce se- 
ndoiesc de maturitatea noastră 

și nu Ie cerem decît să-1 accepte.
Sîntem generația celor nouăsprezece ani. E vremea ma

rilor elanuri, a revelațiilor în fața miracolului continuu al 
vieții, vreme pe care noi o asociem siguranței că de acum 
trebuie să încercăm acea tentativă de escaladare a piscu
rilor ce se refuză privirii.

Noi sîntem pregătiți.

rll.

fac 
și 

un
se

încredere 
aflăm pe 
cu greu 
(de ce nu ?)

DANTELA CRĂSNARU
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pună accentul pe cunoștințele 
necesare viitoarei profesiuni. Ast
fel pentru noi, cei de la real, e- 
sențiale sînt matematica, fizica 
și chimia iar pentru umaniști li
teratura, limbile străine (inclu
siv cam neglijata latină).

Ion N. — Pentru a ne pregăti 
conștiincios, avem nevoie zilnic 
de minimum șase ore de studiu 
și atunci ne ramîne foarte puțin 
timp pentru materiile esențiale.

Nicolae M. — Pot furniza 
cîteva exemple. Spre deosebire 
de ceilalți ani, considerăm că ma
teria de la biologie este foarte 
dezvoltată în raport Cu singura 
oră prevăzută în programa sec
ției reale (la uman, sînt afectate 
pentru aceeași materie două ore). 
Același lucru se poate spune și 
despre psihologie și logică pre
văzute amîndouă într-o singură 
oră pe săptămină, necesitînd un 
efort mult prea mare.

N. Mihai — Aș mai adăuga și 
eu ceva. Există disproporții între 
diferitele manuale, între conținu
tul și timpul afectat studiului lor. 
De exemplu, în timp ce manua
lul de limba engleză are circa 
120 de pagini, și se predă în trei

școli. Cred că este cazul să spun 
că printre noi există și opinii to
tal ciudate dar cred câ s-ar pu
tea cu ușurință discerne.

P. Costin — Aș mai avea și eu 
ceva de spus. Perioada de pre
gătire rezervată (la sfîrșitul tri
mestrului al treilea), fiind foarte 
mică și foarte aglomerată, dorim 
începerea de pe acum a orelor 
de pregătire, la materiile obliga
torii pentru examene. La fel, ar 
fi foarte bine ca aceste ore de 
pregătire să fie inițiate și în ca
drul facultăților unde vom da 
examene și nu cu două săptămâni 
înainte.

Mihai N. — Apoi, pe linia a- 
ceasta a unei mai bune pregătiri 
pentru examene ar fi necesară 
introducerea unor materii, esen
țiale la admiterea în unele facul
tăți. sau măcar (nemai fiind timp 
pentru schimbarea programei) 
tratarea lor satisfăcătoare în ore
le de pregătire sau la cercurile 
științifice. Este cazul gramaticii 
limbii române, predată acum 
„printre picături" în cadrul ore
lor de limbă latină și al dese
nului.

Nota redacției. — Intr-o discu
ție cu conducerea școlii și cu o 
parte dintre tovarășii profesori 
am putut constata ca în dome
niul pregătirii profesionale, al e- 
ficienței manualelor există 
multe opinii comune cu cele ale 
elevilor.

trebăn la care nu se răspunde 
printr-o definiție științifică și 
cine să ne răspundă la ele dacă 
nu cei care ne îndrumă activita
tea, în mijlocul cărora trăim...

Rodica Dinului — Sîntem încă 
elevi, iar existența noastră este 
intrinsecă existenței manualelor, 
profesorilor, părinților. Deci pă
rinții și profesorii au datoria de 
a ne răspunde. De ce atunci ni 
se refuză răspunsul, sau, cînd 
este dat, plutește în echivoc ? 
Cînd alergăm veseli pe stradă ni 
se reproșează că nu mai sîntem 
copii, dar cînd iubim o fată sau 
punem întrebări despre viață 
sîntem amînați pentru mai tirziu, 
cînd o să fim mari. Cît de mari ? 
N-o să fie prea tîrziu ?

Tudose Gheorghe — Și după 
acest ultim an de liceu urmează 
facultatea, viața de student — 
nenormată, cu granițe elastice.

Ligia R. — Da. Și-atunci o- 
poziția cu acel NU primordial 
din toată existența noastră șco
lară : nu trebuie să faci, nu tre
buie să te duci etc.

Tudose Gh. — Câți dintre noi 
nu se vor pierde în acest vîrtej

buie sâ se facă mai mult pentru 
a fi formați în spiritul unei in
dependențe a gindirii, al libertă
ții de acțiune — neexcluzîndu-se 
însă disciplina sau răspunderea 
personală. Cred că aici profesorii 
noștri ne-ar putea acorda un spri
jin real și eficient. Orele noastre 
de dirigenție pot fi un mijloc 
excelent de discuții serioase, in
teresante.

Rodica D. — Sîntem la o vâr
stă in care ne manifestăm din 
plin dorința ce cunoaștere și pot 
spune că posedăm o putere de 
discernere, pe care am vrea s-o 
cultivăm. Așteptăm orele de di
rigenție ca pe un moment de 
limpezire, de elucidare a confu
ziilor ; dar oare ce discutăm a- 
tunci ?

Tudose G. — în fiecare tri
mestru se citesc și se prelucrează 
regulile de circulație și regula
mentul de ordine interioară al 
școlii, adoptat ,„acasă și pe stra
dă". După unsprezece ani cred 
ca le știm și aplicăm mecanic.

Doru Enculescu. — Există 
și alte teme, ca: însemnăta
tea unor zile festive. Aces
tea sînt obiect al orelor de 
istorie și a nenumărate ore 
de dirigenție în clasele mai mici.

E pur și simplu nefiresc să-ți în
chipui că un om de nouăspre
zece ani nu știe ce a sărbătorit 
la 1 Mai, de exemplu.

Rodica D. — Există și nume
roase exemple fericite. Subiecte 
ca : „Colegialitate, prietenie, dra
goste", „Secretul învingerii greu
tăților", „Ce calități considerați 
că trebuie să aibă un tînăr de 
nouăsprezece ani ?“ sînt viu 
disputate de elevi.

Ovidiu G. — Ne interesează 
problemele tineretului din în
treaga lume, probleme care cer 
maximum de seriozitate. Feno
menele ca beat și hippy consti
tuie un exemplu. Se discută prea 
puțin despre relațiile dintre noi, 
despre dragoste. Din presa noas- 

, tră am aflat că aceasta consti
tuie o problemă generală. Am 
putea s-o discutăm pe larg. Dar 
nu avem informațiile necesare. 
La fel ar fi bine să fie luate în 
discuție și alte aspecte ale vieții 
ca farfuriile zburătoare, descope
ririle arheologice sau cercetarea 
oceanului terestru. De ce sînt o- 
colite astfel de subiecte ?

Ligia R. — La fel, ne intere
sează în mod deosebit problema 
alegerii drumului în viață. De a- 
ceea socot că ar fi foarte bine 
dacă s-ar organiza de către școa
lă. de către organizația U.T.C. 
întîlniri cu personalități din dife
rite domenii de activitate, care să 
nu se mărginească să ne prezinte 
cerințele exprese ale meseriei, a- 
vantajele și dezavantajele ei, ci 
să ne-o descrie mai mult de pe 
latura morală, socială, privită clin 
punctul de vedere al greutăților 
dar și satisfacțiilor pe care ea le 
poate oferi. Există o pasiune în 
noi si ea trebuie alimentată, dar 
nu numai cu cifre.

Doru E. — Totuși orele de di
rigenție sînt insuficiente pentru 
a se găsi în cadrul lor răspunsuri 
Ia toate problemele noastre. Nu
meroasele obiecte de studiu își a- 
duc fiecare contribuția la pregăti
rea noastră pentru viață. De ce 
atunci probleme incluse în pro
grama școlară, probleme impor
tante pentru formarea noastră 
sînt ocolite sistematic ? Astfel ca
pitolul „Organe sexuale" din ma
nualul de anatomie și fiziologie 
a omului a fost pur și simplu 
omis. Sau poate este o proble
mă minoră !

Ovidiu G. — Sîntem capabili 
să asimilăm o cantitate de loc ne
glijabilă de informație. La ce ne 
folosește aceasta, cînd oricum, o- 
pîniile noastre nu sînt ascultate. 
Sînt respinse înainte de a fi ana
lizate.

Lîgia R. — La ce te referi ?
Ovidiu G. — La faptul că nici

odată nu sîntem întrebați cînd 
se aplică o măsură sau alta și a- 
desea cînd facem cîte o propu
nere ea nu este luată în seamă.

Rodica D. — Pot să dau chiar 
și un exemplu sugestiv. Este 
știut că un mijloc eficient de 
propagare a culturii este arta. 
Pentru spectacolele de teatru și 
de film ni se dau bilete cu preț 
redus în număr mare. S-ar părea 
că lucrurile stau foarte bine, dar 
calitatea spectacolelor de teatru 
depinde direct proporțional de 
prețul biletelor, iar la film orele 
(stabilite nu știu cum de regula
ment la două : ora 11 cînd noi 
avem cursuri și 14,30 cînd majo
ritatea dintre noi ne mai aflăm 
încă la masă) sînt total ne
potrivite.

Ligia R. — Foarte rar nî se 
dau bilete la premiere. In schimb 
vizionăm piese pe care le-am mai 
văzut, și nu o dată, în anii pre
cedenți Astfel cînd a fost progra
mată premiera la „Iancu Jianu" 
noi mai vedeam... „Apus de soa
re". Respectăm nevoile materiale 
ale acestor instituții, planul de în
casări trebuie îndeplinit, dar res
tul ? Biletele se trag la sorți în 
clasă, sau se plătesc în comun. 
Apar situații neverosimile, bilete 
vindute — sala goală. Avantajos, 
pentru cine ? Teatrul nu-și înde
plinește rolul sau social, iar noi 
sîntem privați de un act de cul
tură.

Tudose G. — Și apoi oare cîte 
sint spectacolele care ne intere
sează în mod direct ? Cîți autori 
dramatici și cîți scenariști sînt 
preocupați de viața noastră, de 
problemele noastre. Dar de ce 
viața de pe ecran sau de pe 
scenă nu seamănă cu viața noas
tră ?

Ovidiu G. — Auzim mereu : 
„o . să vedeți voi cît e de greu**, 
„o să vă izbiți voi de-atîtea 
și-atîtea greutăți". Vrem să știm 
care sînt aceste greutăți, cum le 
putem învinge. Nu ni se poate 
refuza dreptul la cunoaștere. Aș
teptăm să ni se acorde creditul; 
generația noastră fiind deo
sebită de cea de acum zece 
ani. Sîntem o generație avanta
jată de o rapidă asimilare a nou
lui. în condițiile acestui progres 
rapid și susținut ar trebui să se 
asigure (cum ?) și dezvoltarea 
sincronă a personalității.

Ligia R. — Și toate acestea 
sînt numai cîteva dintre proble
mele, din marele număr de pro
bleme, care ne frămîntă.
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PAG. 4 SClNTEIA TINERETULUI

O pagina a fetelor de la sate înseamnă 
de fapt o inițiativă echivalînd cu aceea prin 
care sufletul tînăr al satului își etalează va
lorise, întrebările, năzuințele.

Deci, fetele cu nume de floare de cîmp, 
cu nume în care vocalele și consoanele se 
îmbină într-un fel anume și de neconceput 
în mediul citadin, vor discuta și se vor gîndi 
asupra întrebărilor vîrstei lor. Un nou sta
tut al fetelor de la sate, o nouă concepție 
modernă despre viața noastră va fi scris de 
însăși vorbirea, comunicarea lor directă.

Satul, prin frumusețea lui eternă, acolo 
unde s-au născut pustiul și veșnicia, este ca 
matricea noastră primară, acolo s-au năs
cut strămoșii cărora le iubim amintirea ca 
și obiceiurile, acolo s-au ridicat tinerii de 
azi printre care se pregătesc să se impună 
străluciți intelectuali, oameni de artă, me
seriași și muncitori. PentrO tinere!? care abia 
acum iau cunoștință de ele însele, de viata

lor de tinere fete, evenimentul de a trăi la 
sat și nu la oraș este un lucru bine înțeles, 
dar încărcat de merit și rodnicie, așa cum 
sînt bine înțelese, rodnice și ritualurile 
muncii lor, natura unică, imensitatea și pu
ritatea pămîntului lărgit.

Deci, le invităm pe tinerele fete să ne 
scrie despre munca lor, despre viața lor 
intimă, despre neliniștile și speranțele lor. 
Facem această călduroasă invitație pentru 
ca, într-adevăr, tinerele să se cunoască mai 
mult între ele, de pretutindeni.

Viața satului, tinerețea satului românesc, 
rămîne în existența noastră pentru totdea
una ca un loc unic, primar, în care se nasc 
întîi sentimentele, iluziile, idei și, parafra- 
zîndu-l pe marele Lucian Blaga, „eu cred 
că veșnicia s-a născut la sat".

GABRIELA MELINESCU
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în țara noastră, în industrie 
cît și in agricultură, ca și in 
alte domenii s-au creat con
diții inexistente altădată pen 
tru afirmarea tot mai de
plină a entuziasmului și e- 
nergiei creatoare caracteristi
ce tineretului. Marile complexe 
zootehnice de tip industrial, 
cele 3 milioane ha pe care se 
vor extinde irigațiile pînă in 
1975, șantierele de hidroame
liorații din lunca Dunării care 
au scos de sub inundații sute 
de mii de hectare de teren, 
întreprinderile și fermele a.- 
gricole de stat sau cooperati
vele agricole însumează un 
cîmp vast de activitate și a- 
firmare pentru toți oamenii 
muncii din agricultură, dar 
mai ales pentru tineretul să
tesc. Din rindurile tinerilor și 
tinerelor se formează cadre de 
nădejde pentru toate sectoa
rele agriculturii. întrebarea 
care se pune este dacă băieții 
și fetele de la sate sînt îndru
mați și sprijiniți corespunză
tor pentru a-și alege și a se 
califica în diverse meserii po
trivite cu înclinația și puterea 
de muncă a fiecăruia. Se o- 
cupă în suficientă măsură 
dascălii, organizațiile de pio
nieri. de tineret, părinții, de 
pregătirea tineretului de la 
sate pentru a folosi din plin 
toate condițiile create de sta 
tul nostru pentru ca tine
rii să devină cadre de nă 
dejde bine calificate și 
ducate, 
societății noastre socialiste ?

Statul a creat condiții bune, 
egale pentru tot tineretul țări:. 
Este firesc ca o parte din tine
retul sătesc să asigure brațe 
de muncă bine calificate pen
tru industrie, pentru șantierele 
de construcții sau să se consa
cre profesiunilor intelectuale 
după cum e firesc ca mulți ti
neri să ramînă ori să Se întoar
că la sate după absolvirea șco
lilor.

Transformările socialiste ce 
au avut loc în viața satului, 
progresele evidente in dome
niul mecanizării agriculturii 
eliberează tineretul de la sate 
de o seamă de munci împo
vărătoare, care, în trecut au 
făcut ca cei de la sate să fie 
considerați , truditori ai pă- 
mîntului". Tn prezent, aplica
rea tehnicii și științei agricole 
moderne necesită tot mai 
multe cadre bine calificate. 
Tineretul de la sate și indeo-

e-
temelia de bază a

CASTELUL CELOR
DOUĂ INIMI

într-o anchetă întreprinsă 
prin vară am întreba*. 20 de 
fete dintr-un sat : „Căsnicia în
seamnă împlinirea și desăvârși
rea dragostei, ori stingerea ei ?** 
la care am primit următoarele 
răspunsuri : 9 au rostit cu șovă
ială și parcă indignate — „Nu 
știm, dar se pare c-o stinge"; 5 
n-au stat pe ginduri—„Sigur că 
înseamnă stingerea ei“; 4 au dat 
din cap, cu priviri ceva mai 
limpezi — „Nu, nu se stinge", 
iar 2 — au găsit un răspuns 
îngrijorător : — „Nu dragostea 
este luciul cel mai important 
într-o căsnicie". Și iată că in
tervine paradoxul : vrem să ne 
căsătorim pentru că iubim, dar 
căsnicia ne lipsește de dragoste. 
Să încercăm acum dezlegarea 
„misterului" care naște acest 
paradox. Pentru aceasta redăm 
o discuție avută curînd cu doi 
tineri căsătoriți din satul Plai, 
zvîrlit sus, în inima Țării mo
ților. îi cheamă Candin și Mă- 
rioara Rusu. Bănuiți, credem, 
că am vorbit cu fiecare între 
patru ochi. El are 22 de ani.

— 'De ce te-ai însurat cu 
Mărioanș și nu eu altă fată ?

— La noi vorbe mari nu se 
spun nici chiar în prag de 
nuntă. Vorbele urîțesc sau mic
șorează un simțămînt atît de 
mare șl de frumos. Dragostea 
se revarsă din om ca parfumul 
din floare. Dacă îl simți nu mai 
ai nevoie de întrebări. Dar mai 
cred că atunci cînd te căsăto
rești mai e nevoie și de alt
ceva. De pildă, e nevoie să-1 
cunoști toarte bine pe celă- 

sebi fetele aduc o contribuție 
însemnată fn toate sectoarele 
de activitate acolo unde este 
nevoie de o muncă perseve
rentă, de multă răbdare și pri
cepere. Foarte adesea tinerele 
fete dețin rezultate remarca
bile in meseriile care au drept 
scop mărirea producției de 
came., laote. legume etc. Mii și 
mii de tinere au dobindit sti
ma și încrederea binemeri
tată din partea colective
lor din care fac parte pen
tru activitctea rodnică depusă. 
La cooperativa agricolă din 
Chimogi. de pildă, lucrează 
in sectorul avicol o mul
țime de femei, ma^trizatea 
tinere, care au dovedit mul
tă tndeminare. pricepere, hăr
nicie și răbdare tn crește
rea păsărilor; cu fiecare 
an care trece ele dezvoltă 
continuu agricultura, se mm de 
producție in care obțin rezul
tate evidente. Jn acest an. din 
creșterea păsărilor, s-au obți
nut la Chimogi venizum de 
peste o rzimătete milion de lei. 
O contribuție însemnată o educ 
tinerele fete tn secțiile cneze 
de prelucrare care constituie 
un izvor de venituri pentru co
operatori. Cooperatorii din Cd- 
lugăreni obțin un venit anual 
de arca I -riiton de 
prelucrarea sorpu 
cultivarea florilor 
crează numai fi 
sint insă multe alte 
unde fetele aduc o conzmtrzme 
însemnată. Dar ezistâ in ace
lași timp o optică deformată, 
rău înțeleasă m promovarea 
tinerelor fete tn munci de răs
pundere. Deși in unele coope
rative agricole există brigăzi 
ft echipe formate nume: din 
femei fi fete, îndeosebi tn le- 
gumicuhură ți zootehnie, aces
tea sint conduse de bărbețL 
Sint multe cazuri dnd fetele 
trimise la școlile de calificare 
fi specializare după absc'.mm 
uită de obligație de a se re
întoarce la unitățile care au 
suportai cheltuielile de școla
rizare și se încadrează in alte 
unități economice, care nu eu 
nimic ccmun eu meseria pe 
care au invățat-o respectivele. 
Și intr-un caz fi-n celălalZ, h- 
cruriie nu se află pe um fă
gaș normal și se somează de 
cele mai multe ori cu conse
cințe negative aăt pentmt u- 
nitățile respective, di ți pentru 
cei in cauză

Este normal ți firesc ea ti- 

lalt Să-i știi gindurile, dorin
țele, ce vrea de la viață, can 
înțelege el să-și clădească vii
torul. Căci asta e familia, o 
construcție. Dragostea e teme
lia. Ce pui deasupra ? Cu ce 
elădești casa ? Doar cu visuri ? 
Și cu ele. dar muncind. Din 
greu și zilnic. Pînă apar pereții, 
acoperișul, ferestrele, florile. 
Adică bucuriile.

Mărioarei i-am relatat răs- 
.punsurile celor 20 de fete. S-a 
supărat.

— Au mințit. Și-au spus o 
teamă a lor, nu un adevăr. 
Dragostea, în căsnicie, se îm
plinește. în general fiecare vi-

• ACUM SE CERE ALTĂ ZESTRE t CĂSĂTORIA -SFIRȘIT

AL ASPIRAȚIILOR >
sează un bărbat perfect, 
bănuiește aceste calități 
băiatul drag. După căsătorie

noas- 
chiar

în 
_____ __ _   se
dovedește că are și el cusururile 
lui. Am greșit luîndu-1 de 
bărbat ? Nu n-am greșit, fiindcă 
important e ceea ce are omul 
bun în el, ceea ce am îndrăgit 
în el și ne-a convins că îm
preună o să durăm viața 
tră. Nici noi nu șîntem 
fără cusur.

Am stat de vorbă și cu 
tișcană, Maria Pătrui.

— Ce-ai să te faci dacă 
rul soț o să fie rău, dacă 
s© poarte urît ? 

o fe-
vîito- 
o să

nerele fete rf fie promovate 
eu mai mit curai in meseriile 
pentru care s-au pregătit, să 
se asigure condițiile necesare 
de muncă pentru ca eforturile 
să mu fie zadarnice. In același 
timp cei care se pregătesc în 
diverse meserii nu trebuie să 
uite de odl.Tapa pe care o au 
față de sodetste de colectivele 
din care fac parte.

Măsurile luate tn ultimul 
timp privind dezvoltarea a- 
gric^lturii. îmbunătățirea în- 
ățimintului de toate gradele 

vor iniensi*ica procesul de creș
tere și formare tehnică, intelec
tuali. culturală a tineretului 
ce :c sere. Tretnde numai ca 
aceste condiții să fie folosite 
din plin.

FLOREA CEAUSESCU • • • • © ©
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— Nu peri sâ mai ruteșri un 
astfel de oaz Dar. ea n-o si 
mă mărit nlcfaKiatS cu un 
flăcău car» să devină asa cum 
spuneți dumneavoastră. Pentru 
un mo; casa, familia, nevasta, 
sfat de mare preț. Sînt mindr.a 
lui.

Uimitor de tonică este cons
tatarea că tineretul satelor 
noastre. în marea lui majori
tate, a trecut de stadiul primar 
al concepțiilor despre familie 
și despre dragoste. Dragostea a 
fost și rămîne baza morală a

etc. La țară „huma,

dintr-o relație falsă :

căsniciei. Doar în socialism a 
căpătat însă existență reală, 
fiind eliberată de penitențele 
sale clasice : sărăcia, exploa
tarea, interesele de castă, aser
virea ~
mărita toanta". Iubirea n-avea 
spațiu acolo unde demnitatea 
venea 2LJ ’
pămînt=putere, frumusețe. Zes
trea devenea înlocuitorul sau 
..stimulatorul" dragostei. Acum 
fata și flăcăul au rămas în fața 
destinului '• cu calitățile lor 
reale, singure în star? să dea 
pregătirea lor pentru viață, 
gradul de conștiință socială,

(Urmare din pag. I)

cu măritișul. în unele comune 
nimeni nu caută să convingă fe
tele că și măritate pot face a- 
ceastă treabă, de care are nevoie 
nu numai țara toata, orașul, in
dustria, dar la urma-urmei chiar 
căminul lor. Și nu lipsesc nică
ieri, în nici un sat, în nici o co
mună exemple nu numai de răs
plată materială, dar și de pre
țuire și promovare a femeilor 
care continuă să muncească. La 
Borcea, de pildă, dintre cei 87 
de deputați, 36 sînt femei (după 
cum, de asemenea, sînt repre
zentate în biroul organizațiilor 
P.C.R., sindicale, U.T.C.) și dacă 
stai să te gîndești, la una dintre 
C.A.P., inginerul agronom e in
gineră, doctorul din comună e 
doctoriță, majoritatea profesori
lor $i învățătorilor sînt profesoa
re și învățătoare. Firește, toate 
măritate. E drept, prejudecata ră- 
mînerii exclusiv la vatra casnică 
mai funcționează aici doar la fe
tele care nu și-au însușit altă ca
lificare și lucrează la cooperati
vele agricole. Din fericire, aseme
nea concepție nu e generală, fiind
că: în definitiv pe țară, femeile 
alcătuiesc jumătate din numărul 
cooperatorilor agricoli, deci cam 
2 500 000 perechi de brațe de 
muncă, care activează solid în 
procesul de producție, spre cins
tea lor și în folosul unanim. Dar 
tendința semnalată mai sus exis
tă totuși, și, desigur, bine ar fi, 
în interesul general, 
deloc, nicăieri.

să nu existe

FETELOR
Deci, fetele

ÎNDELETNICIRILE 
RINĂ LA MĂRITIȘ, 
de la Borcea ar fi vrut aproape 
toate să facă altceva, adică, o 
altă profesie, calificată, direcțio- 
nată eventual către industrie ; 
dar dacă n-au reușit o dată la 
examenul de admitere în școli 
profesionale, nu mai perseverea
ză, lucrează de preferință la gră
dina cooperativei agricole (fără 
resemnare, însă, toate afirmă că 
acum n-ar mai schimba cu altă 
meserie) și... așteaptă să se mă
rite. Atît. Altceva nimic. își fac 
zestrea, merg la cîte un bal 
cînd dă dumnezeu să fie bal la 

căminul cultural), se plimbă pe 
stradă cu prietene, ascultă rar 
programele de radio (doar mu- 
zică populară și ușoară), mai rar 
se uită la televizor (niciodată la

de presti-
grixl pe care ș: l-au eipi'-i*. la 
locul de mixrri ri !u relaririe 
cu ceilalți, setea cu care firea 
lor ri-a deschis zăvoarele către 
cultură. Dar amintim
răspursurte : șur*., dar se
pare c-o stinge”, sau .^igur că 
riiseamnă sringerea ei*. Care 
sin*, aparentele ori adevăratele 
cauze ce nasc aceste îndoieli 
in legăv.iră ca viitorul ?

—După părerea mea, ne spu
nea Ghecrghe Neagu, secretar 
al ecmitetuhii U.T.C. al comu
nei Orlat. județul Sibiu, ar tre
bui subliniată nevoia unei in
tense si atractive munci de e

fiducație cu tineretul, spre a 
bine pregătit pentru căsătorie. 
Nu trebuie să uităm că mai e- 
xistă și fete care-și imaginează 
cam superficial viața în doi, ca 
pe un fel de bunăstare adusă de 
celălalt pe tavă, fără ca bucu
riile să fie rodul muncii ambilor 
soți. N-a dispărut total fuga 
după bărbați cu salarii maji, ori 
cu situație materială mai bună. 
Pentru multe fete căsătoria în
seamnă sfîrșitul ori ținta aspi
rațiilor lor. Or, familia trebuie 
să fie cadrul în care se de- 
săvîrșește și se împlinește un 
om. Cînd la baza unor căsnicii 

emisiunile pentru sate, nici la cele 
pentru tineret, doar la cele cu 
muzică populară), foarte rai 
merg la cinematograf și atît. Nu 
citesc aproape niciodată nimic; 
rar, foarte rar, cîte o carte sau 
ziarul județean, abonamentul 
fiind ridicat adeseori doar bilu
nar, în pachete nedesfăcute. Bi
bliotecara comunei afirmă că are 
920 de cititori permanenți — în 
majoritate intelectuali, sau alte 
profesii, extrem de rar coopera
tori agricoli și aproape niciodată 
fete sau femei care lucrează în 
C.A.P. Unica predilecție a fete
lor pentru timpul liber : balul. 
„Să ne distrăm și noi, cît sîntem 
fete, că pe urmă... — Pe urmă 
ce ? — Nu ne mai lasă nicăieri 
bărbatul, soacra" (Victoria Nea- 
gu, 18 ani, muncitoare la gră
dina C.A.P. „7 Noiembrie"). In
teres deosebit pentru altă înde
letnicire numai sporadic: „Aș 
asculta conferințe pe teme lite-

INJR-UN SAI DIN BĂRĂGAN
rare. — Dar citești ceva ? — Nu, 
de cînd am terminat școala n-am 
mai citit nici o carte" (Vasilica 
Marincea, 16 ani, cooperatoare la 
aceeași C.A.P.). însă neînchipuit 
de rar și extrem de puțini sînt 
cei ce se străduiesc — cu price
pere și consecvență — să stîmea- 
scă, să țină treaz un cît de inci
pient interes de ordin spiritual.

DAR CU CE SE ÎNDELETNI
CEȘTE ORGANIZAȚIA U.T.C.? 
în primul rînd, numără în rîn- 
durile ei 585 de tineri, dintre 
care 226 fete : din cei 21 membri 
care alcătuiesc biroul U.T.C., 5 
sînt fete. Utecistele din Borcea 
au însă o bizară particularitate : 
ele se consideră apartenențe ale 
organizației numai pînă la mări
tiș. Nici o zi mai mult. 
„Obiceiul" e atît de înrădăcinat, 
îneît chiar și activiștii U.T.C. lo
cali ori județeni îl privesc, dacă 
nu chiar aprobativ, în orice caz 
doar constatativ și, firește, ireme
diabil. Anomalia pornește de la 
atribuțiile asumate extrem de u- 
nilateral de multe organizații 
U.T.C. sătești, iar Borcea nu face 
excepție ; numai baluri și seri

ori

„piioni- este 
Iragostea* se 

stenge. ci riitervxn wobișnuin- 

eie nu -iatervca* după căsni
cie. ci au sta: la baza relațiilor 
dmtr» cei dou mascat 
clare, încă ce ia început.

Ce ne facem insă cu riș
te ? : JCu dragostea esse hî- 
crul cel mai imporzan: intr-o 
fi—iris*.

Ateste concepții sint rexuî- 
tarul unor drame împlinite fa 
timp și care revarsă veninul a- 
mar cupă care familia e numai 
datorie, nu contează pe cine ei. 
dacă te iubește ori nu, dacă te 
înțelegi cu el ori nu, dacă su
feri ori nu ? Important e să fie 
ca familia sâ existe, in aparen
ță, cu fațada intactă, de ochii 
lumii, indiferent ce suferințe o 
macină ? Sau asemenea răs
punsuri sînt consecința fugii de 
muncă și a căpătuielii cu orice 
preț ? Am încercat discutarea 
acestor lucruri la capătul Del
tei, în comuna Sfîntu Gheorg'ne. 
Interlocutoare, Emilia Bălan, 
nevasta de 18 ani a unui foarte 
prețuit pescar,

— Pe fetele acelea le de- 
plîng. Pot să jur, că dumnea
lor se gîndesc la niște bărbați 
cu salariu mai plinuț, iar dîn- 
seie să devină un fel de pen
sionare alintate La noi există 
într-adevăr o tradiție a familiei, 
întreținută mai mult de fe
meie, pentru că bărbatul e tot 
plecat pe ape. El duce însă în 
suflet imaginea casei, unde cresc 
copiii lui, unde îl așteaptă cu 
credință nevasta lui. Pentru un 
pescar nevasta înseamnă cămi
nul, înseamnă totul. Poate su
fletul purta o asemenea icoană 
fără dragoste ? Nu cred.

Căsnicia este castelul durat 
de două inimi. La temelia lui 
stau : răspundere, forța de a 
trece peste greutăți, tactul și 
putința de a destrăma necazu
rile și a te bucura de bucurii, 
obligația de a fi toată viața 
credincios celui cu care te-ai 
legat. Deci, dragostea.

VASILE TINCU 

distractive (adică, de fapt, ace
lași -lucru) — „acțiuni" la care, 
după viziunea sătească, nu mai 
au ce căuta cei ce s-au așezat 
la casa lor.

Președintele C.A.P. „7 Noiem
brie", Petre. Popescu, își aduce 
aminte cu nostalgie chiar, de 
vremea, deloc îndepărtată, cînd 
era utecist și se realizau o su
medenie de acțiuni interesante, 
care adunau tot satul, de ore și 
zile de voioasă muncă voluntară 
cînd au făcut stadionul, ori par
cul, de brigăzi culturale cu e- 
chipe de teatru, cor, serbări, ba 
chiar de adunări unde se discu
tau cu mare aprindere probleme 
care-i ardeau pe ei, pe tineri... 
Acum, nici măcar la „Ziua re
coltei" — și era o zi frumoasă 
de toamnă ! — cînd s-a orga
nizat în parc o expoziție cu tqate 
bogățiile de roade, nu s-a recitat 
măcar o poezie — spune, cu nă
duf, președintele rămas tot tî- 

năr — nu s-a cîntat un cîntec, 
nu s-a dansat o melodie, nimic.

ÎN SCHIMB, MARE DIVER
SITATE DE PĂRERI. Secretarul 
U.T.C., Anghel Constantin, vechi 
de peste opt ani în această func
ție, recunoaște și el că altădată 
se organizau tot felul de lucruri 
interesante, dar că acum, mai 
ales pe plan educativ-cultural, 
nu se mai realizează nimic. El 
găsește că toată pricina stă în 
lipsa de director la căminul cul
tural, lipsă ce se prelungește fa 
fapt de prin primăvară. Și mai 
găsește că, de pildă, cadrele di
dactice care, de altfel, sînt plă
tite să presteze săptămînal 6 ore 
de muncă, obștească, ar trebui 
să dea o mai solidă mînă de a- 
jutor la inițierea și organizarea 
unor acțiuni cu adevărat instruc
tive, educative, pentru tineret. 
Cadrele didactice — adevărat, în 
număr de cîteva zeci la Borcea 
— află însă cu surprindere de 
acest transfer al atribuțiilor or
ganizației U.T.C. ; ele afirmă că, 
într-adevăr, ar putea, ar trebui 
chiar să aibă inițiative de ordin 
educativ, cultural, dar că au în
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Frumuseți folclorice

cetat să aibă, fiindcă biroul 
U.T.C. din comună realizează 
totdeauna o descurajator- ti©^la
bă mobilizare
ghina Ludă).’ ‘cadrele

. didactice,..,fac ech^p^rasiistioe — 
cqr, 'iruisuii,. ':i vțc. -.îu.să 
iwimarcafhinul 
cultural/ i^țide/ae pildă, nici 
ambianța-nu e prea civilizată și 
nici cine știe ce interesată. Dar 
pentru inocularea unor elemente 
de civilizație, în ce privește, să 
zicem, comportarea, ori a unui 
coeficient de interes de ordin 
spiritual, nici cadrele didactice, 
nici U.T.C. nu întreprind în fapt 
nimic. Așa că, de pildă, din „Joia 
tineretului" n-a mai' rămas decît 
obiceiul de a veni la căminul 
cultural, care le prezintă însă o 
dușmănoasă ușă încuiată.

Cine să-i învețe pe tineri să se 
poarte ? Cine să-i învețe să de
prindă obișnuința cititului ? (Li

brăria acestei comune cu zeci de 
mii locuitori vinde lunar cărți în 
valoare de 600 lei, iar „bufetul", 
băutură în valoare de 120 000 
lei !). Cine să-i pregătească pen
tru o viață civilizată, orînduită 
pe alte norme decît ale satului 
de acum 50 de ani ? Cine să le 
învețe pe fete 
pentru o viață 
tive moderne ? 
te pe tinerele 
mame, pentru 
de familie ?

să se pregătească 
cu reale perspec- 
Cine le pregăteș- 
sătence, soții și 
o viață sănătoasă

ÎNTREBĂRI LA CARE S-A RĂS
PUNS SI ÎNTREBĂRI LA CARE 
NU S-A RĂSPUNS ÎNCĂ. 
Deci, din păcate biroul U.T.C. 
al Borcei, deocamdată, sla
bă nădejde să răspundă efi
cient acestor întrebări. Pentru 
viitorul apropiat (dar numai con
diționat de găsirea, însfîrșit, a 
unui director la căminul cultu
ral), biroul U.T.C,, la impulsio
narea instructorului județean, își 
propune să se întrunească cu ca
drele didactice în scopul inițierii 
unor acțiuni comune pe timpul 
iernii. Ceea ce n-ar fi rău, dacă 

Toți ne socotim sau aspirăm să fim moderni. Pentru că Ia 
polul celălalt stă conformismul, prejudecata, conservatorismul. 
Dar numai buletinul de identitate, ori croiala hainelor nu-ți 
dau „din oficiu» calificativul de om modern. A fi modern, 
o știm cu toții» înseamnă în primul rînd a avea conștiința 
adevărurilor epotii tale, a ți le însuși, a trăi și acționa înlăuntrul 
lor. Deci ține de spiritul înaintat al timpului și nu de aspecte 
formale sau de anumite „curente", „mode" exterioare, care 
uneori sînt o proastă sau falsă înțelegere a modernității.

Indiferent însă de cei izolați, înapoiați, conservatori, care nu 
acceptă sau nu înțeleg modernul, el există ca atare, e o rea
litate, e valența care pătrunde pretutindeni În Viața noastră 
și pentru care luptăm. Văzute prin această prismă, cum ne 
apar fetele satului contemporan ?

Prima trambulină carp plasează fetele pe orbita modernului 
este școala : ele învață 8 ciase elementare si în viitorul apro- 
p*a? .10>. Tăranc» deceniului nostru capătă astfel o îndrep
tățită încredere în forțele sale, se mișcă bine si sigur în 
angrenajul social și cultural. Cartea șj marea cantitate de 
informații cultural-științifice care o asaltează prin radio și 
televizor, prin căminul cultural, îi deschide orizontul, o cheamă 
spre cunoașterea și însușirea unor valori, o determină la 
cunoașterea sa, a timpului, a cerințelor enocii și Ia auto- 
depășire. Fata de 20 ani, brigadier la C.A.P., tînăra șefă de 
echipă, operatoarele de Ia incubatoare, care-ți vorbesc în 
termeni științifici despre munca lor, nu mai miră astăzi pe 
nimeni. Da, într-adevăr, iată ele reprezintă modernul. Multe, 
foarte multe fete, după terminarea celor 8 clase iau drumul 

ce Înseamnă să fii c?

tATA
MODERNA?

liceelor, școlilor tehnice și profesionale, al facultăților, iar o 
parte dintre ele se întorc intelectuale în - - 
însușirea și asimilarea modernului de către

Un element modern prin care pătrunde 
la sate e cinematograful, asaltat ca și la 
munele pînă Ia măruntele cătune. Setea 
cinema — fără diferențe, fete și băieți — 
și în mai toate satele noastre sînt săli de cinematograf și 
caravane. Sau un alt fapt, o nouă realitate : tinerele sătence 
urcă cu naturalețe scenele artiștilor amatori, își intuiesc ta
lentul, și-I cultivă, mai ales acolo unde găsesc o îndrumare 
de calitate.

Fetele satului dansează modern. Dansează, chiar dacă cel 
mai vîrstnici sau etnografii sînt sau nu de acord. Știu și 
hora și sîrba și „Ca la Breaza", dar nu pot rămîne în afara 
dansului tineretului contemporan. E bine sau rău ? E bine 
numai dacă dansează decent, corect, dacă nu uită și nu alte
rează jocul tradițional. Fiindcă pornind de Ia dans există 
multe elemente de penetrație orășenească, elemente de ordin 
exterior, cum subliniam la început, care în numele modernului 
pătrund în sat cu piciorul sting, sau care sînt însușite cu 
stîngăcie. Stridențele din îmbrăcăminte, pieptănătură, aran
jarea și mobilarea locuințelor sînt uneori preluate fără atent 
disccrnămînt și adaptate fără să se potrivească specificului 
sătesc.

Fetele satului se îndrăgostesc și iubesc ca întotdeauna. 
Fuga spre „oraș", cu orice preț prin căsătorii care adesea 
n-au nici o altă bază decît „fuga de sat", graba către nunți 
prea timpurii, rămîn, de asemenea, concepții în afara mo- 
drmului.

Desigur, nu-i ușor să fii modern. Iți cere, în primul rînd, 
un efort de a învăța. Capacitatea de a asimila noul autentic 
și de a respinge tot ceea ce e înapoiat, depășit, tot ceea ce 
rămîne departe de civilizație. Dacă v-ați gîndi la dumnea
voastră. fâcînd o întrebare din fiecare punct sugerat de aceste 
idei, cum ați răspunde întrebarea : „Sînteți o fată
modernă ?

ar fi7"iBrmâY™aîes dacă conținutul 
lor ar fi îndreptat, într-adevăr, 

/spre ridicarea culturală, educati- 
■ va și, în general, spirituală a ti

nerilor săteni și sătence. In ca
drul planului .de conferințe al in
telectualilor satului, doctorii își 
propun să vorbească pe teme 
medicale, inginerii pe teme agri- 

. cele, profesorii pe teme istorice, 
cultural-patriotice» Așa se afirmă 
că s-a făcut — extrem de rar, 
dar s-a mai făcut — și așa se 
promite că se. va continua. învă
țătoarea Maria Moleșag, respon
sabila pentru munca cu femeile 
în biroul P.C.R. pe comună, ne 
asigură că acum, venind toam- . 
na, se vor relua vechile acțiuni 
educative (vechi și cam învechi
te ca formă, credem, ca să mai 
țină treaz interesul femeilor), la 
care vor invita și neveste mai ti
nere ; cercuri/ de citit, gospodă
rești, sfaturi medicale, igienice 
etc., etc. Sînt, așadar, cîteva pro
iecte care, realizate — dar reali
zate cu pricepere, cu inimă, cu 
devotament real — ar putea con
stitui un început de răspuns la 
întrebările de mai sus. Dar nu
mai un început, fiindcă întrebă
rile își vor păstra multă vreme 
greutatea, actualitatea și numai o 
mare neîntreruptă stăruință Ic va 
putea epuiza în viitor obiectul.

Poate că cititorii noștri, tineri 
săteni și sătence din alte comu
ne, își vor pune și ei asemenea 
întrebări sau poate altele. Poate 
că în satele lor sînt altfe năzuinți 
sau alte împliniri. De aceea, zia
rul nostru invită pe tinerii și ti
nerele de la sate să ne trimită 
în scris părerile, sugestiile lor 
privind următoarele : © Cum vă 
apar schimbările petrecute in sat 
în ultimii ani ? • Cum răspunde 
tineretul acestor schimbări ? o E 
bine ca fetele și băieții să plece 
în școli la orașe ? • îi aprobați 
pe cei care nu se mai întorc sd 
lucreze în satul lor ? • Cine ac
tivează cu precădere în organi
zația U.T.C. din care faceți 
parte.: băieții sau fetele ? n în 
organizația dumneavoastră U.T.C. 
s-au organizat acțiuni dedicate 
specipl tinerelor fete P • Ce con
ținut ar trebui să aibă aceste 
acțiuni, pentru a fi cu adevărat 
folositoare ? U Ce credeți că tre
buie întreprins, în primul rînd, 
pentru ridicarea satului dumnea
voastră și, desigur, a sătenilor, la 
un nivel mai înalt de civilizație ?

satul lor, grăbind 
noile generații.
cultura, instrucția 

orașe în toate co- 
tineretului pentru 

aparține secolului ;
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Sosirea unei delegații „ZILELE
de activiști ai Uniunii CULTURII

Comuniștilor din Iugoslavia SOVIETICE"

SERILE

MEIULUI

La 29 octombrie a sosit în Ca
pitală o delegație de activițti ai 
U.C.I. condusă de Lev Modlț, 
membru al Comitetului Executiv

al U. C. din Slovenia, 
invitația C.C. al P.C.R.,

a
Adunări Naționale

al C.C.
care, la____ __ ___ __  _____ ,
va face o vizită de schimb de ex
periență în Republica Socialistă 
România.

La Gara de Nord, delegația a 
fost salutată de Ilie Rădulescu, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de fața Iakșa Petrici, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Marți dimineața, delegația de 
cineaști sovietici, care se află în 
țara noastră cu prilejul Festivalu
lui filmului sovietic, organizat în 
cadrul „Zilelor culturii sovietice", 
a făcut o vizită la Studioul cine
matografic București.

După vizitarea complexului de 
la Buftea, cineaștii sovietici au 
avut o discuție, cu conducerea 
studioului, privind unele proble
me legate ae munca creatorilor 
de film și a actorilor.

în continuare, membrii delega
ției au vizionat un program de 
filme românești.

Valeria Moldovan și Adrien Caracaș, interpretînd fantezia muzical- 
coregrafică „Steaua fără nume"

• AȘTEPTĂM RĂSPUNSUL

La Palatul Marii Adunări 
Naționale au fost reluate de 
către Comisia juridică, sub 
președinția tovarășului prof, 
univ. Traian Ionașcu, lucrările 
privind Proiectul Codului de 
procedură penală al Republicii 
Socialiste România.

în urma expunerii prezen
tate de tovarășul Adrian Dimi
triu, ministrul justiției, au 
avut loc discuții, în cadrul că
rora membrii comisiei au pri
mit explicații la întrebările 
formulate.

De asemenea, Comisia juri
dică a început studierea proiec
tului de lege pentru punerea 
în aplicare a Codului Penal 
al Repubicii Socialiste Româ
nia din 21 iunie 1968 și a pro
iectului de lege pentru pune
rea în aplicare a Codului de 
procedură penală al Republi
cii Socialiste România, care 
urmează a fi supus apropia
tei sesiuni a Marii Adunări 
Naționale spre dezbatere și 
ajutare.
■^țucrările Comisiei juridice 
continuă.

DECORĂRI LA AMBASADA
R. S. CEHOSLOVACE

(Agerpres)

La Ambasada R. S. Cehos
lovace din București a avut 
loc marți solemnitatea înmî- 
nării medaliei „Participant 
la răscoala antirăzboinică din 
1918", acordată de Comitetul 
Central al Federației Comba
tanților Antifasciști din 
R.S. Cehoslovacă unui număr 
de șapte cetățeni români care 
s-au distins în timpul insu
recției antimilitariste din anul 
1918 de la Praga. Aceștia sînt 
veteranii Vasile Neguț, Alexan
dru Albu, Arsenie Puiu, Emi- 
lian Bivoda, Simion Turcu, 
Victor Peteam, Nicolae Ba
boie.

Inmînînd medaliile, amba
sadorul R.S. Cehoslovace, 
Karel Kurka, și-a exprimat 
bucuria de a se putea întîlni 
cu veteranii români din pri
mul război mondial, care au 
fost alături de poporul ceho
slovac la înființarea republicii. 
Subliniind contribuția activă a

acestora la răscoala antirăz
boinică din 1918, de la Praga, 
vorbitorul a spus : Ca cetățeni 
ai țării românești, ați fost de 
partea națiunii noastre care a 
luptat pentru independență și 
libertate pentru a putea trăi în 
propriul ei stat. Prin activi
tatea dv. ați înscris o pagină 
foarte importantă în relațiile 
de prietenie dintre țările noas
tre, o pagină care va fi pen
tru noi o învățătură și un în
demn.

în numele celor distinși, 
Nicolae Baboie a mulțumit 
pentru distincțiile acordate.

La solemnitate au luat parte 
Vasile Șandru, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ge
neral-colonel în rezervă Du
mitru Dămăceanu, vicepre
ședinte al Comitetului organi
zatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist, și alte per
soane oficiale.

Moda, acest etern subiect
Ac5.—h Cătălina Pint iile, Dana Comnea, Ioana Bulcă și Florian 

Pitiș, in plină desfășurare a recitalului de poezie

Purtînd amprente autumnale, ediția a Vl-a a „serilor* zia
rului, intitulată „PASTEL DE TOAMNĂ*, a reunit și de data 
aceasta în program prezențe valoroase. Participanții la „searâ* 
au urmărit cu interes colocviul pe tema generozității și egoismu
lui în dragoste, au aplaudat recitalurile de poezie și dans ofe- 
r te de cu-oscuti actori și bolerini ai scenelor bucureștene, au 
luat cunoștință de ultimele noutăti ale modei de toamna și iarnă, 
cu tresări* Ic acordurile energice ale formațiilor de muzică 
ușoara *ate sau cu vibrat la tonul elegiac al romanțelor.

îr, ru-erele viitoare ele ziarului vom reveni cu relatări asupra 
desfășurării celei de a Vl-a ediții a serilor „Scînteii tinere-

De cîtva timp muncitorii U.C.M.M.A. din 
orașul Bocșa, județul Caraș-Severin sînt 
martorii unor scene puțin obișnuite. La in
trarea în schimbul III (ora 23,00) în poarta 
uzinei este văzută din ce în ce mai des plîn- 
gînd o fetiță firavă. Are 5 ani și o cheamă 
Lenuța Farcaș. își așteaptă tatăl ce lucrea
ză Ia secția pregătire-transport. întrebată 
odată de portar cine are grijă de ea a răs
puns printre lacrimi „Mămica a murit și 
acum tăticul are grijă de mine“. Despre 
„grija tăticului" nici nu merită să mai dis
cutăm... într-o seară a fost găsită pe calea 
ferată. Nu mîncase nimic toată ziua.

Lenuța nu poate ști că există instituții 
special înființate pentru ajutorarea mino
rilor lipsiți de ocrotire. I)e aceea, adresăm 
în numele ei, aceste rînduri autorității tu
telare a orașului. Lenuța are însă nevoie 
de un răspuns urgent.

• PENTR-UN CAL Șl O
...CĂRUȚĂ

• MARȚI DIMINEAȚĂ, Aurel 
Moga, ministrul sănătății, a avut 
O întrevedere cu Israel Barzilai, 
ministrul sănătății din Israel, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, .care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat membri ai conducerii Mi
nisterului Sănătății, precum și 
Eliezer Doron, ministrul Israelu
lui la București.

• CU PRILEJUL sărbătorii 
naționale a Turciei — Ziua 
proclamării Republicii — am
basadorul acostai țări la Bu
curești, Kamuran Gurun, a 

oferit marți după-amiază o 
^Icepție.

Printre 
Alexandru 
petrolului, 
ministrul 
Macovescu, 
ministrului 
deputați în 
Națională, 
cerii unor 
Oameni da
• ••••••••• •

generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Erau prezenți șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
în România, alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Ambasadorul Republicii Turcia 

la București, Kamuran Gurun, 
a rostit marți seara la posturile 
noastre de radio și televiziune 
o cuvîntare ocazionată de sărbă
toarea națională a țării sale.

invitați se aflau 
Boabă, 
Adrian 
justiției,
prim-adjunct al 

afacerilor externe, 
Marea Adunare 

membri ai condu- 
instituții centrale, 
știință și cultură,

ministrul 
Dimitriu, 

George

• CU PRILEJUL împlinirii a 
40 de ani de la moartea mare
lui om de știință Vasile Pîrvan, 
în sala „Vasile Alecsandri" din 
orașul Roman a fost deschisă o 
expoziție cuprinzînd numeroase 
mărturii despre viața și opera 
savantului. Sînt reconstituite, 
documentar, diferitele etape ale 
muncii de creație a lui Vasile 
Pîrvan, precum și activitatea sa 
de propagator al istoriei patriei 
peste granițele țării. Expoziția 
mai cuprinde fotografii, texte și 
lucrări consacrate marelui isto
ric.

• CONTINUÎNDU-SI TUR
NEUL în țara noastră, violonis
ta poloneză Wanda Wilkomlrska 
a susținut, marți, un concert în 
sala clubului Uzinei „Progre
sul" din Brăila, cu acompania
mentul orchestrei simfonice din 
Galați. Sub bagheta dirijorului 
Silviu Zavulovici au fost inter
pretate : Trei dansuri de Teo
dor Rogalsky, Concertul nr. 1 
pentru vioară și orchestră de 
Szimanowsky și Simfonia a V-a 
(„Din lumea nouă“) de Dvorak.

• ÎN SĂLILE de artă ale 
Muzeului județean din Piatra 
Neamț a avut loc, marți, primul 
vernisaj de artă din cadrul Sa
lonului de toamnă, în care sînt 
grupate un mare număr de lu
crări ale artiștilor plastici din 
județul Neamț. Prima expoziție 
a „Salonului de toamnă" reu
nește peste 150 de lucrări sem
nate de 20 de tinere talente. 
Astfel de saloane se organizează 
la Piatra Neamț de două ori pe 
an : primăvara și toamna.

ȘCOLARII DIN OLTENI-TELEORMAN
LA OINĂCAMPIONI

Timp de trei zile, la Man
galia. s-a desfășurat finala 
campionatului școlilor gene
rale de oină, cu participarea 
a 15 echipe, campioane ju
dețene.

Finaliștii au reușit în bu
nă parte, jocuri spectaculoa
se. Campioana, echipa școlii 
generale din Olteni, județul 
Teleorman a fost de departe 
cea mai bine pregătită, și a

(Urmare din pag. I)

în-biectiv al unității politice a 
tregii noastre națiuni.

Acest fenomen social nou 
istoria societății este determinat, 
totodată, de faptul că socialismul 
a lichidat definitiv în țara noastră 
Antagonismele de clasă, locul lor 
ltiîndu-1 raporturile de colaborare 
și ajutor reciproc între membrii 
societății. Orînduirea capitalistă, 
profund măcinată de contradicții 
ireductibile, era terenul unor a- 
cute conflicte sociale. Lichidarea 
exploatării omului de către om, 
lichidarea asupririi naționale, fac 
posibilă o coeziune socială și na
țională superioară. Această coezi
une își găsește expresia în alianța 
dintre muncitori și țărani — a- 
lianță care chezășuiește toate 
transformările revoluționare din 
țara noastră — în activa partici
pare a intelectualității, a cărei 
pondere crește continuu în an
samblul societății și a cărei în
semnătate este tot mai mare în 
viața economică și spirituală a 
țării.

Unitatea socialistă a națiunii 
este chezășuită de rolul Condu
cător al clasei muncitoare în în
treaga viață socială. Clasa mun
citoare s-a situat în fruntea for
țelor sociale progresiste și demo
cratice care au militat pentru eli
berare socială și națională, au a- 
părat suveranitatea și indepen
dența țării. Sub conducerea Par
tidului Comunist Român, clasa 
muncitoare a desfășurat mari bă
tălii sociale împotriva exploatato
rilor autohtoni și străini, a ridi
cat brațul său înarmat pentru 
victoria insurecției antifasciste ; 
în decursul revoluției populare și 
al construcției socialiste, munci
torimea a manifestat înaltele sale 
calități morale, politice, luptînd 
cu abnegație, îndurînd mari pri
vațiuni, înfruntînd dificultăți u- 
riașe pentru a ridica România în 
rîndurile țărilor cu o economie 
dezvoltată și cu o civilizație la 
nivelul posibilităților oferite de 
știința si cultura contemporana. 
Prin lupta sa ea și-a cucerit sti
ma și încrederea tuturor celor
lalte categorii sociale, care văd în 
clasa muncitoare clasa chemată 
să ducă mai departe steagul so
cialismului și comunismului.

în

Coeziunea societății noastre es
te stimulată, alături de factori 
materiali și politici, de factori 
de natură ideologică, de caracte
rul dominant al concepției mar- 
xist-leniniste,' promovată cu con
secvență de partidul comunist 
Teoria materialist-dialectică și is
torică este ghidul verificat al ma
rilor transformări revoluționare 
din patria noastră, ea a devenit 
bunul spiritual al celor mai largi 
mase, instrumentul metodologic 
și conceptual al intelectualității 
creatoare. Aprofundarea de către 
noua generație, care mîine va pre
lua ștafeta conducerii acestei 
țări, a teoriei marxist-leniniste, 
constituie una din sarcinile cele 
mai de seamă ale educației co
muniste a tineretului.

Unitatea socialistă a națiunii,

(Agerpres)• • • • • ®
muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, care, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, militează cu pasiune și 
abnegație pentru traducerea în 
viață a principiilor marxism-leni- 
nismului.

Permanenta preocupare a parti
dului și statului nostru pentru 
asigurarea egalității în drepturi, 
pentru dezvoltarea democratismu
lui socialist, își găsește expresia 
în hotărîiea adoptată de Plenara 
C.C. al P.C.R. de a crea consiliile 
naționalităților conlocuitoare, or
gane reprezentative ale oamenilor 
muncii maghiari, germani și de 
alte naționalități, menite a face 
și mai activă contribuția acestor 
naționalități, alături de oamenii 
muncii români, la întreaga viață 
politică, economică și culturală

Comisîa pentru fotbal a- 
mator din cadrul F.I.F.A. a 
anunțat luarea unor măsuri 
disciplinare împotriva jucă
torilor eliminați de pe teren 
în timpul disputării finalei 
turneului olimpic de fotbal. 
Jucătorul bulgar Atanas Hri- 
stov a fost suspendat pe timp 
de un an de la toate meciu
rile internaționale pentru 
comportare nesportivă față 
de arbitru. Jucătorii Țvetan 
Dimitrov, Kiril Ivkov (Bul
garia) și Istvan Iuhasz (Un
garia) au fost suspendați pen
tru cîte două meciuri inter
naționale.

★
Au fost fixate datele și 

locurile de desfășurare ale 
meciului dintre echipele 
Leeds United și F.C. Napoli,

„Prin activitatea sa — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în expunerea cu privire la unele 
măsuri organizatorice pentru în
tărirea continuă a unității moral- 
politice a poporului muncitor, a 
frăției dintre oamenii muncii ro
mâni și ai naționalităților conlo
cuitoare, a coeziunii națiunii 
noastre socialiste — Frontul U- 
nității Socialiste va contribui la 
întărirea coeziunii clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, 
a tuturor oamenilor muncii, indi
ferent de naționalitate, în jurul 
Partidului Comunist Român, la 
afirmarea mai activă a organiza
țiilor de masă și obștești în via
ța politică și socială, la întărirea 
și adincirea prieteniei și unității 
dintre poporul român și naționa
litățile conlocuitoare, la promova-

UNITATEA SOCIALISTĂ
coeziunea sa de nezdruncinat, își 
au o sursă deosebit de puternică 
în politica națională dusă de Par
tidul Comunist Român, în rezol
varea marxist-leninistă a proble
mei naționale în țara noastră. 
Desființînd inegalitatea pe plan 
economic și social, socialismul a 
înlăturat, totodată, discriminat ea 
bazată pe apartenența națională, 
creînd cadrul cel mai propice 
pentru o reala egalitate în drep
turi a tuturor cetățenilor, fără de
osebire de naționalitate. Rezolva
rea problemei naționale pe baza 
politicii marxist-leninște a parti
dului nostru constituie una din 
cele mai remarcabile mutații re
voluționare înfăptuite în perioa
da construcției socialiste în Româ
nia și constituie, totodată, un 
puternic factor propulsor al pro
gresului societății noastre.

Edificarea socialismului este re
zultatul strădaniilor comune ale 
oamenilor muncii români și cei ai 
naționalităților conlocuitoare, care 
transpun în practică, cu elan pa
triotic, politica științifică a parti
dului, închinată bunăstării întregu
lui popor. în toate domeniile de 
activitate se vădește aportul cre
ator, entuziast, al oamenilor

a țării. Aceste consilii vor parti
cipa nemijlocit la activitatea de 
conducere pe plan național și lo
cal, vor sprijini organele de par
tid, de stat și obștești, la exami
narea problemelor specifice ale 
populației respective, cu scopul 
de a găsi cele mai bune soluții, 
în concordanță cu interesele ge
nerale ale societății și ale cetă
țenilor din rîndurile acestor na
ționalități.

Pe baza noilor cuceriri dobîn- 
dite de poporul nostru, reflec
tate în întărirea unității și coezi
unii națiunii noastre socialiste, 
ținînd seama de necesitatea în- 
mănunebierii și coordonării în- 
tr-un tot a activității politice a 
întregii populații, Plenara C.C. 
al P.C.R. a hotărît — ca o exi
gență a dezvoltării continue a 
democrației socialiste — crearea 
Frontului Unității Socialiste, me
nit sa asigure cadrul organiza
toric cel mai adecvat pentru 
participarea tot mai intensă a în
tregului popor Ia viața socială și 
politică, la conducerea econo
miei, a activității obștești, asi- 
gurînd astfel ridicarea țării noas
tre pe trepte tot mai înalte ale 
progresului și civilizației.

rea intereselor comune politice, 
economice și sociale ale tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii 
la mobilizarea acestora pentru 
realizarea programului de desă
vîrșire a societății socialiste".

Frontul Unității Socialiste, ca 
organism politic cu activitate per
manentă, va cuprinde Partidul 
Comunist Român, forța condu
cătoare a societății noastre, toate 
organizațiile obștești de masă și 
profesionale, consiliile naționali
tăților conlocuitoare, avînd astfel 
un puternic caracter reprezenta
tiv pentru structura orînduirii 
socialiste pe deplin biruitoare în 
țara noastră.

Prin activitatea sa, Frontul U- 
nității Socialiste va contribui la 
ridicarea pe o nouă treaptă a 
coeziunii clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii în jurul parti
dului comunist, la întărirea și a- 
dîncirea prieteniei dintre poporul 
român și naționalitățile conlocui
toare, la promovarea intereselor 
comune, politice, economice și 
sociale, ale tuturor categoriilor 
de cetățeni, pentru realizarea 
programului de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

contfnd pentrtntcni! II al 
competiției europene de fot
bal ..Cupa orașelor linguri-. 
Primul joc se va disputa la 
13 noiembrie la Leeds, ur- 
mînd ca returul să aibă loc 
la Napoli la 27 noiembrie.

★
Gimnastul italian Franco 

Menichelli, medaliat cu aur 
în pseba de sol la J.O. de la 
Tokio, a fost supus la Roma 
unei intervenții chirurgicale, 
în cursul căreia i-a fost 
transplantat un nou tendon al 
lui Achile la piciorul sting. 
Menichelli și-a rupt tendonul 
lui Achille în timpul con
cursului olimpic de gimnas
tică de la Ciudad de Mexico. 
Medicii afirmă că sportivul 
italian își va putea relua an
trenamentele în primăvară.

»•••••
Unitatea socialistă a națiunii 

noastre este o puternică temelie 
pentru suveranitatea națională, 
pentru manifestarea plenară a a- 
tributelor unui popor liber și in
dependent. Construcția socialis
mului, impulsionînd puternic a- 
vîntul forțelor materiale și spi
rituale ale poporului român, a 
stimulat, totodată, afirmarea pre
rogativelor firești ale națiunii 
noastre pe plan intern și inter
național. Partidul Comunist Ro
mân, exponent al intereselor na
ționale vitale ale poporului, pro
movează în arena internațională 
principiile egalității în drepturi a 
tuturor națiunilor, ale respectu
lui suveranității și independenței, 
ale neamestecului în treburile 
interne, ale dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta.

.Dezvoltarea democrației, pro
ces organic legat de întreaga e- 
voluție a societății noastre so
cialiste, creează cele mai pro
pice condiții pentru ca unitatea 
socialistă a poporului să se mani
feste tot mai puternic ca o forța 
motrice principală a progresului 
societății noastre. Această coeziu
ne socială indestructibilă, sinteza 
tuturor marilor prefaceri sociale, 
economice, politice, spirituale 
din țara noastră, garantează vii
toarele noastre biruințe pe dra
mul socialismului și comunismu
lui, transformînd în realitate as
pirațiile seculare ale maselor 
populare, ale celor mai buni fii 
ai poporului român și naționali
tăților conlocuitoare.

Hotărîrile recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. vor contribui la 
accelerarea progresului societății 
noastre, vor spori tot mai mult 
rolul conducător al partidului în 
întreaga operă de desăvîrșire a 
construcției socialiste, vor întări 
continuu frăția dintre poporul 
român și naționalitățile conlocui
toare, vor consolida unitatea în
tregului popor muncitor în junii 
Partidului Comunist Român. Ală
turi de întregul nostru popor, tî
năra generație a României socia
liste își exprimă, în aceste zile, 
totala sa adeziune la hotărîrile 
plenarei partidului, angajîndu-se 
să-și dămiască și mai departe 
toate eforturile măreței opere de 
ridicare a patriei pe înalte piscuri 
ale civilizației și progresului.

cîștigat toate meciurile la 
scoruri destul de mari, iar 
în compania școlii generale 
din Turnu Roșu, județul Si
biu a furnizat cel mai fru
mos joc, cîștigînd cu 4—0, 
după ce la pauză scorul era 
alb. Și echipele școlilor ge
nerale din Turnu Roșu-Sibiu 
și Avrămeni, județul Boto
șani, au dovedit o bună pre
gătire tehnico-tactică reușind 
să obțină rezultate foarte 
bune în jocurile din serii și 
mai ales în finală, clasîn- 
du-se pe locurile doi și res
pectiv trei.

La această competiție s-au 
afirmat mulți copil talentați, 
cu deosebite însușiri pentru 
oină. Ar fi de dorit ca pro
fesorii de educație fizică și 
sport să se ocupe în mod te
meinic de pregătirea lor, 
pentru că în viitor aceștia 
pot deveni jucători de bază 
în echipele de seniori ale co
munelor respective. De aceea, 
inițiativa Ministerului învă- 
țămîntului și a Federației 
Române de Oină de a orga
niza acest campionat al șco
lilor generale, a fost bine 
venită.

Pentru stimularea echipe
lor participante la această 
competiție, Ministerul învă- 
țămîntului. Consiliul Națio
nal al Pionierilor și Fede
rația Română de Oină, au 
decernat cupe și premii în 
echipament sportiv primelor 
trei echipe clasate în finală.

GHEORGHE CLIBA 
membru al F. R. Oină

Cînd aproape de miezul nopții bucureș- 
teanul Petre Enache a ieșit din restaurantul 
„Dezrobirea", picioarele refuzau să-1 mai 
asculte. A pornit-o totuși spre casă. în 
drum, pe strada Serg. Turturea, un camion 
hipo părea fără stăpîn. Enache nu stă pe 
gînduri. Se urcă, dă bice calului și... „mină 
birjar". Se oprește din plimbarea nocturnă 
în comuna Călugăreni unde se decide să 
vindă cele furate. Deschide Ia întîmplare 
o poartă, a gospodarului Dumitru Nica, că
ruia ii propune tîrgul.

Nica n-a dat cu piciorul norocului ce-i 
intra în bătătură. Și așa, cu 200 lei (calul 
și căruța valorează aproximativ 8000 Ici), 
devine proprietar. Pentru puțin timp însă. 
Epilogul se consumă acum la judecătoria 
sectorului 6 București. Petre Enache știe 
ce-I așteaptă. Cit despre amatorul de chi
lipir — dureri de cap, drumuri Ia Bucu
rești, timp pierdut și o speranță : poate-și 
recapătă banii.

• AMNEZIE SANCȚIONATĂ
De aproape lipani șoferul Dumitru Mu- 

șoiu din comuna Drajna de Sus, județul 
Prahova a uitat cu desăvîrșire de copilul 
său, căruia îi este dator sprijin moral și 
material. A uitat, de asemenea, și de hotă- 
rîrea judecătorească, pronunțată in 1957, 
prin care era obligat să plătească o pensie 
de întreținere lunară în valoare de 200 lei. 
Dc curind i s-a reamintit însă. Pentru ne- 
respectarea cu rea credință a îndatoririlor 
părintești, judecătoria din Vălenii de Mun
te a aplicai cu hotărire legea : un an în
chisoare corecțională și plata debitului res
tant ajuns la suma de 13.100 lei.

• DAR NUMAI TlLHĂRIE ?
Faptul petrecut pe una din străzile mu

nicipiului Hunedoara a devenit public prin 
judecarea procesului. în banca acuzaților 
un lînăr hunedorean, Toader Săpălugă, in 
vîrstă de 23 ani. Iată motivul:

In timp ce se întorcea de la serviciu, Ia 
o oră nu prea tîrzie, tînâra l.G. este acosta
tă de un individ. Era el, Toader Săpălugă. 
Huliganul o lovește cu brutalitate. Apro
pierea cîtorva cetățeni îi zădărnicește însă 
intențiile. Vrea totuși să aibă o amintire 
de la victimă și-i înșfacă geanta. Prins, 
este condamnat numai pentru infracțiune 
de tîihărie. Tentativa de viol nu a fost 
reținută de organele de anchetă. Nu înțe
legem de ce ?
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Comunicatul
româno-chilianSesiunea

BERLINUL OCCIDENTAL. 
— Demonstrație studențeas
că împotriva războiului 

din Vietnam

□ s □

în cadrul lucrărilor Comitetu
lui pentru teritoriile sub tutela 
și neautonome, care sînt consa
crate examinării modului în care 
este îndeplinită Declarația cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale, a fost prezentat un nou 
proiect de rezoluție în legă
tură cu problema rhodesiană. 
în acest document — elaborat 
de 41 de state, în cea mai mare 
parte afro-asiatice — se exprimă 
îngrijorarea în legătură cu si
tuația din Rhodesia de sud, 
care s-a agravat continuu ca 
urmare a acțiunilor represive și 
execuțiilor puse la cale de re
gimul ilegal rasist împotriva 
populației africane și în legătură 
cu prezența în acest teritoriu a 
trupelor Africii de Sud, ceea 
ce constituie o amenințare la 
adresa suveranității și integrită
ții teritoriale a statelor africane 
independente din această re
giune.

Proiectul de rezoluție reafirmă 
dreptul poporului Zimbabwe la 
libertate și independență și 
cere guvernului Marii Britanii 
„să pună neîntîrziat capăt re
gimului ilegal din Rhodesia de 
sud“.

în Comitetul pentru proble
mele economice și financiare au 
continuat marți dimineața dez
baterile în legătură cu raportul 
de activitate al Institutului Na
țiunilor Unite pentru formare 
și cercetare (UNITAR)). Au 
luat cuvîntul reprezentanții 
R.A.U., Danemarcei, Irakului, 
Canadei, Nigeriei și ai altor 
țări. Reprezentantul României, 
Constantin Niță, a relevat ten
dințele pozitive manifestate în 
ultimul timp în cele două do
menii fundamentale care fac o- 
biectul preocupărilor UNITAR : 
formarea de cadre și cercetarea. 
El a subliniat că preocupările 
Institutului sînt parte integrantă 
a acțiunilor largi întreprinse de 
O.N.U. în legătură cu coopera
rea tehnico-științifică, punerea 
în valoare și utilizarea resurselor 
umane în folosul dezvoltă
rii, acțiuni ce au făcut obiectul 
unor rezoluții inițiate de Ro
mânia, împreună cu alte țări, 
în Adunarea Generală, Consiliul 
Economic și Social și în alte 
organisme ale O.N.U.

La 29 octombrie s-a încheiat 
vizita ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România în Republica Chile. în 
comunicatul comun dat publici
tății cu acest prilej, se arată că 
în timpul vizitei sale, ministrul 
român a fost primit de președin
tele Republicii Chile, Eduardo 
Frei, și de alte persoane oficiale 
și a avut convorbiri cu ministrul 
relațiilor externe al Republicii 
Chile, Gabriel Valdes. în cursul 
întrevederilor cu ministrul rela
țiilor externe al Republicii Chile 
s-a exprimat satisfacția pentru 
stadiul favorabil al relațiilor 
româno-chiliene, pentru acordu
rile încheiate pe plan economic, 
cultural, științific și în alte do
menii, între cele două țări. Cei 
doi miniștri au subliniat tot
odată existența unor posibilități 
de dezvoltare a colaborării din
tre România și Chile, precum și 
voința ambelor părți de a ex
plora împreună noi căi în ve
derea extinderii și diversificării 
relațiilor.

In numele guvernelor celor 
două țări, Corneliu Mănescu și 
Gabriel Valdes au semnat un a- 
cord de colaborare culturală și 
științifică.

Părțile și-au exprimat convin
gerea că acest acord va contribui 
îa intensificarea legăturilor ro
mâno-chiliene în domeniul cul
tural și științific, la întărirea 
prieteniei dintre cele două țări 
și popoare.

în cursul convorbirilor au 
fost examinate și unele probleme 
ale situației internaționale ac
tuale. evidențiindu-se necesita
tea de a se depune eforturi în 
continuare în vederea îmbună
tățirii relațiilor dintre state, a 
dezvoltării cooperării dintre ele, 
a asigurării păcii și securității 
în întreaga lume-

In cursul convorbirilor, cei 
doi miniștri au subliniat impor
tanța sprijinului care trebuie a- 
cordat respectării principiilor 
Cartei O.N.U. pentru înfăptui
rea destinderii și asigurării păcii, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
a cooperării dintre națiuni.

Ministrul afacerilor externe 
Republicii Socialiste România 
invitat pe ministrul relațiilor ex
terne al Republicii Chile. Ga
briel Valdes, de a face o vizită 
oficială în România. Invitația a

fost acceptată cu • plăcere, data 
vizitei urmînd să fie stabilită 
ulterior.

★
Vizita lui Corneliu Mănescu, 

ministrul afacerilor externe al 
României, s-a bucurat de o caldă 
primire din partea guvernului 
chilian, a opiniei publice repre- 
zentînd cele mai diferite curente 
politice, a presei.

în semn de omagiu pentru 
lupta de eliberare națională a 
poporului chilian, Corneliu Mă
nescu a depus o coroană de flori 
la monumentul lui Bernardo 
O’Higgins, eroul național al 
Chile.

De o primire călduroasă s-a 
bucurat delegația română și la 
frumoasa 
del Mar, 
cificului.
Andueza,
cinstea oaspeților.

Presa chiliană a acordat spa
ții largi vizitei, publicînd mate
rialele sub titluri mari, precum 
și fotografii.

stațiune balneară Vina 
denumită și Perla Pa- 
Primarul orașului, Juan 
a oferit un dejun în

Sărbătorirea 
semicentena
rului U.T.C.L 

(Comsomo-
MOSCOVA 29 — Cores

pondentul Agerpres, N. Cris- 
toloveanu. transmite : împli
nirea a 50 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist (Comso- 
mol) a fost sărbătorită la 
29 octombrie în Uniunea 
Sovietică prin numeroase fes
tivități.

La Moscova, în Piața Roșie, 
a avut loc un mare miting 
al tineretului, la care au par
ticipat conducători de partid 
și de stat ai Uniunii Sovie
tice, membrii conducerii Com
somolului. reprezentanți ai 
unor organizații internațio
nale și naționale de tineret.

Din Republica Socialistă 
România a luat parte dele
gația Uniunii Tineretului Co
munist condusă de tovarășul 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretu
lui.

La miting a rostit o cu- 
vîntare E. M. Tiajelnikov, 
prim-secretar al CC. al 
Comsomolului.

Seara, la Moscova, în capi
talele republicilor unionale și 
în orașele-erou au fost trase 
50 de salve de artilerie în 
cinstea aniversării semicente
narului U.T.C.L.

★
Sărbătorirea jubileului 

Comsomolului a fost marcată 
în zilele precedente prin nu
meroase manifestări festive, 
Ia care au asistat și oaspeți 
de peste hotare, sosiți în U- 
niunea Sovietică la invitația 
C.C. al Comsomolului.

La plenara festivă a C.C. 
al U.T.C.L. din Lituania, 
care a avut loc la Vilnius, a 
luat parte delegația Uniunii 
Tineretului Comunist din 
România. Tovarășul Ion 
Iiiescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, con
ducătorul delegației, a rostit 
în cadrul plenarei un scurt 
salut, transmițînd comso- 
moliștilor lituanieni calde 
salutări și urări de noi suc
cese din partea tineretului din 
Republica Socialistă Româ-

Intilnire a delegațiilor sindicale
din România și Iugoslavia

BELGRAD 29 (Agerpres). — 
în zilele de 28 și 29 octombrie 
a.c. a avut loc, la Vîrșeț, o întîl- 
nire a unei delegații a Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, condusă de tovarășul 
ConstantirT Drăgan, prim-vice- 
președinte al Consiliului Central 
și o delegație a Uniunii Sindi
catelor din Iugoslavia condusă 
de tovarășul Vajo Skendzici, vi
cepreședinte al Consiliului Uniu
nii Sindicatelor din Iugoslavia.

Cu prilejul întîlnirii a fost e- 
fectuat un schimb de păreri pri
vind sarcinile sindicatelor din cele 
doua țări, și cu privire la situația 
actuală din mișcarea sindicală 
internațională, subliniindu-se ne
cesitatea aplicării consecvente a

principiilor democrației muncito
rești, egalității în drepturi, res
pectului reciproc, neamestecului 
în treburile interne, condiție e- 
sențială pentru dezvoltarea liber 
ră, independentă a organizațiilor 
sindicale, potrivit condițiilor con
crete din fiecare țaiă.

Constatînd cu satisfacție că le
găturile de prietenie frățească 
între sindicatele și oamenii mun
cii din cele două țări s-au dez
voltat continuu, delegațiile au 
reafirmat hotărîrea centralelor lor 
de a lărgi și diversifica relațiile 
multilaterale de colaborare și 
bună vecinătate, în interesul oa
menilor muncii din Republica 
Socialistă România și R. S. F. 
Iugoslavia, al păcii și socialismu
lui.

Evoluția navei cosmice

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
Marți la orele 19,03 (ora Mos
covei) nava cosmică sovietică 
„Soiuz-3“ efectuase 54 de rota
ții în jurul Pămîntului. Pilotul 
cosmonaut Beregovoi a îndepli
nit în cursul zilei întregul pro
gram de experimente și cerce
tări tehnico-științifice.

★
Analiza datelor medico-bio- 

logice a arătat că cosmonau
tul și-a păstrat la un înalt 
grad capacitatea de muncă și 
posibilitatea de adaptare ra
pidă la condițiile zborului 
cosmic.

Toate sistemele de asigurare 
a vieții cosmonautului func
ționează normal, astfel îneît 
temperatura în cabină oscilea
ză între 17 și 21 grade Celsius, 
iar presiunea este de aproxi
mativ 800 milimetri.

Deși în perioada zborului 
observatoarele astrofizice și 
stațiile geofizice din U.R.S.S. 
au înregistrat o creștere a ac
tivității solare, nivelul radia
ției solare în compartimen
tele navei „Soiuz—3“ a conti
nuat; să corespundă nivelului

calculat și nu depășește doza 
inofensivă pentru cosmonaut.

Pilotul Beregovoi se simte 
foarte bine, este în plină ca
pacitate de lucru și continuă 
să îndeplinească programul 
de cercetări, menținînd în 
permanență legătura prin ra
dio cu Pămîntul.

★
La orele 18,08 (ora Moscovei) 

nava cosmică „Soiuz-3“ a ieșit 
din zona de radiovizibilitate a 
teritoriului Uniunii Sovietice. 
Cosmonautul Beregovoi a părăsit 
cabina, pentru a trece în com
partimentul de pe navă, amena
jat special pentru odihnă.

Patriots indone

ziem executați

Văzut de pe Volga, orașul nu atrage atenția. De vină este 
malul înalt care se cațără aici deasupra fluviului, lăsînd privirii 
o priveliște deloc impresionantă. In schimb, privită din orașL de 
pe bulevardul Noua Veneție, Volga se înfățișează într-o măre
ție cu totul aparte.

Orașul poartă amprenta noului. Lungi bulevarde dominate de 
pereții clădirilor ridicate în ultimii ani se oglindesc în peluzele 
de verdeață așternute cu dărnicie la rădăcina acestora. Case cu 
•mai multe etaje, blocuri de locuințe și instituții, conturează ima
ginea perioadei din urmă a existenței orașului. Dar odată ajuns 
aici ești intrucîtva obligat să ignori această vîrstă a Ulianovskului. 
Nimic derutant în această afirmație. Pentru că ceea ce s-a înălțat 
recent va servi în viitorul apropiat doar ca axă de orientare aiurii 
urbanistice pe care o va avea orașul lui Lenin în anii care ur
mează, viitorul și trecutul său constituind cei doi poli de greutate.

Simbirskul de altădată, orașul de naștere al lui Vladimir Ulia
nov, întâmpină vizitatorul cu amintirea neatinsă a celui ce și-a 
petrecut primii ani de viață aici. Vremea copilăriei și adoles
cenței sale se degajă din parfumul străzilor vechi, susținute pe 
ambele părți de căsuțe modeste, sub culoarea maro ce acoperă 
ziduri și garduri în prelungire.

Intr-una din aceste căsuțe, pe strada care-i poartă astăzi nu
mele, este amenajat începînd din 1929. muzeul Lenin. Este una 
din casele în care a locuit familia Ulianov, înaintea stabilirii 
definitive la Kazan. Casa in care s-a născut Lenin nu se mai 
păstrează. S-a conservat în schimb intactă amintirea acelor zile, 
tradusă în grija cu care este amenajat muzeul, în detaliile cu 
care ghidul însoțește fiecare nou sosit în camerele arătînd acum 
ca și cu aproape o sută de ani în urmă. Dincolo de viața mo
destă, atmosfera caldă de familie, se detașează din ambianța 
muzeului, din explicațiile primite, coordonatele sănătoase pe care 
s-a desfășurat educația celui care avea să devină mai tîrziu 
conducătorul proletariatului rus.

La Liceul nr. 1 al orașului, ne servește drept ghid o elevă din

din țările
s&cicdiste

ULIANOVSK-1980

DJAKARTA 29 (Agerpres). — 
Marți dimineața autoritățile in
doneziene au executat pe Sudis- 
man, membru al Biroului Politic, 
șeful Secretariatului C.C. al P.C. 
din Indonezia, Njono, membru 
al Biroului Politic al CC. al P.C. 
din Indonezia, președinte al Or
ganizației centrale a sindicatelor 
din Indonezia (Sobsi) și Wirjomar- 
tono. secretarul Organizației din 
Djodjacarta (Java) a P. C. din In
donezia.

Organizații democrate, cercuri 
progresiste din întreaga lume au 
condamnat cu vehemență și au 
exprimat indignarea profundă 
față de această sentință împo
triva fiilor poporului indonezian, 
care și-au închinat viața luptei 
pentru libertatea și suveranitatea 
Indoneziei, pentru pace, colabo
rare și prietenie între popoare. 
Condamnarea la moarte sub acu
zația de a fi implicați în eveni
mentele. de la 30 septembrie 
1965 a fost apreciată de opinia 
publică drept o violare a celor 
mai elementare drepturi ale 
omului.

După cum anunță 
den tul din Djakarta 
Reuter a fost, de 
executat generalul 
Supardjo, condamnat
în baza aceleiași acuzații.

corespon- 
al agenției 
asemenea, 

indonezian 
la moarte

clasa a VIII-a, Lena Krilova. Cil ajutorul ei pătrundem prin 
coridoarele îmbătrînite ale clădirii, adăpostind gimnaziul fondat 
în 1809. Pe un perete, galeria elevilor de onoare ai școlii, între 
ei cei trei frați Ulianov. Există obiceiul ca în ziua de 1 sep
tembrie, inaugurală pentru anul școlar, elevii clasei I să depun*? 
flori la monumentul lui Lenin. Este gestul premergător priiflBjk 
ore de școală.

La etaj, clasa-muzeu așa cum se prezenta, în anii de școală ai 
lui Lenin. O clasă cu bănci pe trei rînduri. în ultima bancă a 
stat, în gimnaziu, elevul Vladimir Ulianov. Nu departe, tot Ia etaj, 
amfiteatrul în care și-a prezentat examenul de terminare a gim
naziului în 1887. Era momentul hotărîtor pentru acea distincție 
unică, medalia de aur, care venea să confirme talentul ieșit din 
obișnuință al absolventului.

Oriunde la Ulianovsk, amintirea lui Lenin te urmărește pas cu 
pas, evocată de monumentele existente, de numele prezent pe 
denumiri diverse. Ceea ce se preconizează însă în vederea apro
piatului centenar al nașterii Iui Lenîn va veni să consolideze, per- 
petuînd, amintirea marelui conducător pe aria localității sale 
natale.

Ulianovsk, oraș vechi de peste 300 de ani, este legat de existența 
unor nume ilustre. Au activat aici Pugaciov, Razin, Goncearov, 
Filatov. Aici, funcționează trei institute de învățămînt superior 
și 11 școli tehnice. Produsele industriei locale — puternic dezvol
tate — ajung în 60 de țări ale lumii. Proiectul de reconstrucție 
al orașului determinat de apropiata aniversare redă în întreaga 
amploare ambiția localnicilor de a înfățișa viziunii anilor viitori 
un oraș pe măsura renumelui lui Vladimir Ilici. In primă etapă 
se are în vedere amenajarea centrului memorial al orașului care 
își va sprijini o latură pe malul Volgăi. Ideea de bază care a 
guvernat lucrările de proiectare a fost eternizarea memoriei Iui- 
Lenin. Centrul memorial va depăși dimensiunile actualului cei 
tru istoric tocmai pentru a îngloba locurile legate de prezența 
acestuia în Simbirsk.

O clădire uriașă cu latura de peste o sută de metri va fi pla
sată în centru, ridicată pe stîlpi pentru a permite vederea case
lor unde au locuit Ulianovii. Va fi aici adusă filiala muzeului 
Lenîn, o sală de concerte și conferințe, o galerie de tablouri — 
cele mai importante înfățișîndu-1 pe Lenîn în diferite perioade 
ale activității sale.

Piața Lenin va fi centrul administrativ. In această zonă nu vor 
exista case de locuit. Pe strada unde se află în prezent muzeul o 
porțiune de stradă va fi pavată în lemn și amenajată în decorul 
ultimelor decenii ale secolului trecut. Mai multe clădiri-turn vor 
asigura perspective spre Volga.

Pentru anul 1980. cînd se estimează un număr de un milion de 
locuitori, întregul proiect al orașului, prezent astăzi în stadiu de 
machetă, va fi tradus la scara 1/1. Un hotel cu șase etaje, un palat 
al culturii și un altul al pionierilor, casa comerțului și alte con
strucții își vor oglindi profilul în oglinda Volgăi.

Deocamdată, tineri veniți din întreaga țară lucrează pe șan
tierul centrului memorial, care — început cu trei ani în urmă — 
va trebui să fie gata în pragul aniversării centenare. Un început 
de drum consacrat prefacerilor spectaculoase pe care Ie va par
curge orașul Ulianovsk în deceniul următor.

luu -

ita

N. UDROIU
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Vechiul „vis" al le

gării insulelor bri
tanice de continen
tul european a luat 
contururi precise, o 
dată cu acceptarea 
unei anumite va
riante de către auto
ritățile engleze și 
franceze și a stabili
rii modalităților de 
finanțare a lucrări
lor. Ce va însemna 
oare „străpungerea 
submarină'1 a Cana
lului Mînecii? Tune
lul va avea o lungi
me de 53 de kilome
tri, dintre care 38 km 
sub apă și va intra 
în funcțiune la mij
locul deceniului vii
tor. Se prevede ca în 
primul an de func
ționare — 1976 — sa 
treacă prin el două 
milioane de automo
bile și aproape zece 
milioane de călă
tori. Costul total al 
construcției va fi de 
750 milioane de do
lari, dintre care ceva 
mai mult de jumătate 
pentru străpungerea 
propriu-zisă a tune
lului. Prețul, oricît 
de exorbitant apare 
la prima vedere, este 
în realitate relativ 
modest: ziarele franj 
ceze au remarcat că 
centura de autostra
dă care înconjoară 
Parisul, construită 

sub imperiul necesi
tății de a degaja cit 
de cit circulația din 
„orașul lumină", nu 
este cu mult mai ief
tină.

Aranjamentul fi
nanciar stabilit de 
ministerele transpor
turilor englez și fran
cez prevede ca 40 la 

TUNELUL

sută din capital să 
fie acoperit de par
tea engleză, 40 la su
tă — de partea fran
ceză, iar 20 la sută 
să fie realizat prin a- 
tragerea unor inves
tiții străine. Deoare
ce există un anumit 
risc inevitabil în 
construcții de o ase
menea amploare se 
preconizează crearea 
unei societăți ale că
rei acțiuni urmează 
să fie vîndute publi
cului, cu garanția 
statelor constructoa
re. Pe de altă parte, 
se are în vedere ca 

beneficiile să nu fie 
acordate sub formă 
de dividente. ei prin 
acordarea unui pro
centaj din rețetele 
realizate. Se înțele
ge. deci, că trecerea 
prin tunelul subma
rin din Franța in 
.Inglia și invers nu 
va fi gratuită ; doar

acum o asemenea că
lătorie presupune 
compararea unui bi
let de avion, de va
por sau de tren care 
trece Canalul cu 
fery-boat. iar dacă 
vrei să ai și automo
bilul cu tine trebuie 
să plătești suplimen
tar transportul lui. 
Așadar, apare firesc 
să se procedeze la în
casarea unei anumite 
taxe pentru folosi
rea tunelului. Depin
de însă cit de grăbită 
va fi societatea ex
ploatatoare a tunelu
lui să acopere chel

tuielile construcției, 
atunci cind va fi sta
bilit tarifai—

S-a conveni: ea 
societatea construc
toare să remită lu
crarea finisată unei 
societăți de exploa
tare. care va răspun
de pentru gestiunea 
tunelului in fiu au
torităților britanice 
și franceze. Societa
tea respectivă va 
păstra controlul a- 
supra traficului ruti
er și va încredința 
transportul pe calea 
ferată companiilor 
celor două state 
British Railways șj 
Societe National des 
Chemi ns de Fer.

Stabilirea amănun
telor circulației vii
toare dintre Franța 
și Anglia confirmă 
progresul înregistrat 
in pregătirea proiec
tului, dar miniștrii 
transporturilor din 
cele două țări au a- 
nunțat că mai rămin 
de pus la punct unele 
detalii de ordin teh
nic. Iar pentru cău
tarea unor soluții op
time au precizat că 
valorificarea ideilor 
cele mai îndrăznețe 
va fi făcută pe ba
ză de concurs.

Z. F.

VIZITA DELEGAȚIEI P. C R. 
ÎN AUSTRIA

LUNI. Franz Mnhri. pre
ședintele P.C. din Austrii, a 
•ferit • masă ia cinstea de
legației Partidului Comunist 
Român. condusă dț tovarășul 
Gheorghe Apostol. membra 
a! Comitetului Exeeativ, al 
Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.CJU președintele 
Consiliului Central al
U.G-S-R- care, la invitația 
C-C. al P.C. din Austria, face 
• vizită in această țară.

Ai laat parte Alfred Rus- 
ehitzka. Friedl Furn berg. 
Franz West. Maria Urban. 
Robert Du bo wk y. membri ai 
Biroului Politic al C.C. ai 
P.C. din Austria. Heinrich 
Fritz, membra al C.C. al P.C. 
din Austria, șef al secției 
internaționale a C.C.

MARTI seara. Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe ai României, condu
cătorul delegației guvernamen
tale române la cea de-a 15-a 
sesiune a Conferinței Generale 
a L’.N’JLS.C.O.. a oferit o re
cepție în saloanele Ambasadei 
române din Paris.

SUBCOMISIA de educație a 
Comisiei programului din ca
drul U.N’.E.S.C.O. a aprobat in 
unanimitate propunerea prezen
tată de delegația României, ca 
în anul 1969 să aibă loc în țara 
noastră o reuniune a rectorilor 
universităților din Europa. Reu
niunea urmează să examineze 
problemele tineretulai universi
tar din țările respective, precum 
și modalitățile de dezvoltare a

pe s o Id rH-t
colaborării interuniversitare eu
ropene.

Intilnirea va fi organizată de 
autoritățile românești, sub aus
piciile și cu sprijinul internațio
nal al U.N.E.S.C.O. și al Aso
ciației internaționale a univer
sităților.

PRIMUL congres al celor 
două partide — socialist și so
cial-democrat unificate s-a în
cheiat fără sâ fi adus clarificări 
pe plan politic și fără să fi reu
șit să adopte o platformă cu 
care să fie de acord majoritatea 
membrilor.

S-a convenit numai asupra 
titulaturii partidului (care va 
fi : Partidul Socialist Italian —
Secție a Internaționalei Socia
liste) și asupra repartizării ce
lor 121 de locuri in 
tul Centrat

Problemele politice 
trebuia să le rezolve 

Comite-
pe care 
actualul

congres urmează să fie dezbătu
te din nou de Comitetul Cen
tral și de Direcțiunea pe care o 
va alege acesta.

ÎN TURCIA s-a sărbătorit 
marți aniversarea republicii. Cu 45 
de ani în urmă, Marea Adunare 
Națională a proclamat Republica 
Turca și l-a ales pe conducătorul 
luptei de eliberare națională a 
poporului turc. Mustafa Kema! 
Ataturk, ca primul președinte al 
Republicii.

PREȘEDINTELE de Gaulle 
și-a încheiat vizita în Turcia, ur
mînd să plece la Paris miercuri 
dimineața. El a rostit, marți sea
ra, Ia posturile de radio și tele
viziune turce, o cuvântare în care 

ZAMBIA. Imagine din Lusaka

exprimă mulțumiri pentru ospi
talitatea ce i-a fost acordată în 
timpul șederii sale în Turcia. El 
a subliniat importanța dezvoltării 
cooperării dintre Franța și Tur
cia în toate domeniile. Acest lu

cru este cu atît mai posibil — 
a declarat președintele —• cu cit 
nimic nu opune cele două țări, 
interesul comun fiind echilibrul 
și pacea și dorința lor fiind în 
toate cazurile menținerea inde
pendenței lor.

Tot marți, a avut Ioc, la An
kara, semnarea unui acord cu 
privire la statutul juridic al ex- 
perților francezi în Turcia. Acor
dul a fost semnat de miniștri de 
externe ai celor două țări.

DUPĂ cum transmite agenția 
V.N.A., la 28 octombrie, unități 
ale forțelor armate nord-vietna- 
meze au doborît un avion ameri
can deasupra provinciei Vinh 
Linh. Potrivit unor date supli
mentare, alte trei avioane ale 
S.U.A. au fost doborîte în ulti
mele zile deasupra provinciilor 
Quang Binh și Ha Tinh. Astfel, 
numărul total al avioanelor ame
ricane doborîte deasupra terito
riului R. D. Vietnam se ridică 
la 3 238.

COLISEUMUL, Arcul lui Con
stantin și alte ruine romane 
din capitala Italiei amenințate 
cu distrugerea în urma răstur
nării unei cisterne de petrol cu 
o capacitate de 28 000 litri, au 
fost salvate marți. Pompierii și 
forțele ^speciale de poliție au 
luat măsuri de limitare a zonei 
de răspîndire a combustibilului, 
pentru a preveni izbucnirea u- 
nui incendiu care ar putea 
avea consecințe catastrofale 
pentru cele două monumente 
arhitectonice.
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