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jKLA CREȘTEREA RESPONSABILITĂȚII ÎNTREGULUI NOSTRU TINERET

IN SECTOARELE CHEIE ALE PRODUCȚIEI AGRICOLE

TINERII —
O PREZENTA 

REALĂ, ACTIVĂ!
La ancheta redacției „Citi tineri lucrează în sectoarele cheie ale producției agricole ?** în

treprinsă în primele zile ale lunii ianuarie, Co mitetul judetean Doij al UTC răspundea: 
„deocamdată 4160, dar pma la finele anului vor lucra te 9000„4 Angajamentul organizatiei 

i răS?U^ Un°r Cenn!e forr"ulate de înseși prevederile de dezvoltare a pro- 
SrLs m d- ’ ,ar l“lt*?tlva eramentoneA trecut de atunci a e un an j dorind să 
i” en?t TdoTj. expenența com,tetu,UI 3ude»ean a1 U.T.C., să relevăm metodele folosite, am

Acceptînd din principiu că o 
dată angajamentul formulat, în- 
tr-o măsură mai mică, sau mai 
mare, după un an de zile 
a și devenit realitate și pen
tru că — așa cum afirma unul 
dintre participanții la ancheta 
din ianuarie — „uneori cifrele 
nu spun totul", locurile de pro
ducție unde se așteaptă prezen
ța tinerilor fiind cele mai în 
măsură să ne edifice, am mers 
direct într-una din unitățile re
prezentative din acest punct de 
vedere în agricultura județului 
Dolj, la Gighera.

Cooperativa dispune acum, 
de un sector zootehnic destul de 
dezvoltat care numără 860 tau
rine, 1360 porci, 1300 păsări 
matcă. O dezvoltare însemnată 
au cunoscut și alte ramuri 
de producție. Legumicultura 
va dispune în anul 1970 de 100 
hectare teren, viticultura se în
tinde pe 30 hectare plus o pe-

NICOLAE COȘOVEANU

(Continuare în pag. a lV-a)

SĂLAJ
Se observă o tot mal vizi

bilă mutație a accentului 
principal în domeniul cultu
rii de masă : de la acti
vitățile exterioare și adesea 
improvizate se trece cu tot 
mai mulți sorți de izbîndă la 
o sistematizare a tezauru
lui acestei culturi. înregis
trarea și ordonarea tradi
țiilor locale face parte din 
acest proces.

Că „interesul pentru 
cultură" nu este o vorbă 
goală, dobîndim zilnic 
dovezi împotriva cărora nici 
un soi de scepticism n-are 
cum se situa* Cînd aceste 
dovezi vin din locuri despre 
care pînă nu de mult nu se 
știa prea mare lucru, din a- 
cele colțuri de provincie

SCRISORI
DIN PROVINCIE

românească ce doar păreau 
amuțite fiind în fond crea
toare de cultură și istorie, 
de mari personalități de o- 
pere cu multiple semnifica
ții intre care în primul rînd 
patriotice — cînd, deci, ast
fel de dovezi ne sosesc din 
locuri despre care, cu toată 
tradiția, nu știm mare lucru, 
este evident că procesul în
registrării tezaurului cultural 
traditional este viu și ge
neralizat. O concepție cam 
„feudalistă" asupra izvoare
lor culturii, concepție potri
vit căreia operele memora
bile se fac la centru și de 
aici se „răspîndesc", ca ra
zele soarelui, in cele patru 
puncte cardinale, o astfel de 
concepție falimentară teoretic 
dar cu ciudate rezistențe 
practice, primește o bună 
porție de exploziv constituit 
din aceste particule sistema
tizate „pe plan local" din 
cultura tuturor zonelor ță
rii. Oameni și opere me
morabile, oameni și opere de 
care toți locuitorii acestor 
pămînturi au avut o nevoie

MIHAI COSTEA

(Continuare în pag. a II-a)
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In așteptarea betonului.LA PORȚILE DE FIER
CONTINUASUCCESELE
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D. MATALĂ
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Interviu cu GHEORGHE ICHIM,
prim secretar al Comitetului județean Ialomița al U.T.C.
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Convorbire cu

prof. dr. docent

P. IONESCU-STOIAN

și dr. GABRIEL VASILIU

Acum, cînd întrecerea lansată Ia începutul 
anului între toate organizațile U.T.C. din țară, 
ca răspuns la chemarea celor din Prahova și 
Teleorman, se află în preajma orei de bilanț, 
este firesc ca totalul general, să fie precedat de 
altele tăcute cu o săptămînă, 
mai înainte. Așa am aflat, de

cu două, cu trei 
__  ______ ...______  , pildă, de rezulta
tele obținute în întrecere de organizația jude
țeană U.T.C. Ialomița pînă la data de 1 decem
brie.

Angajamentele economice ale fiecărei organi
zații erau deja, la data aceea, nu numai înde
plinite. Suprafața hectarelor amenajate pentru 
irigat se ridicase la 400. fără a aduna aici și lu
crările efectuate pe cele două șantiere național» 
din agricultură. La împăduriri, suprafața de 
150 hectare la care se angajaseră l-a începutul 
anului a fost lăsată și ea în urmă. In afară de 
acestea peste 16 000 de pomi ornamentali și a- 
proape 7 000 pomi fructiferi au apărut în anul 
acesta in satele și orașele județului. Și, în ciuda 
specificului agricol al județului, cele 2 200 de 
tone metale vechi propuse în angajamentele ini
țiale au devenit acum 2 750.

Colectivul șantierului Por
țile de Fier, al întreprinderii 
energomontaj București, a 
raportat marți un succes de
osebit. El a efectuat cu bune 
rezultate operația de lansare 
în puț a rotorului turbinci 
nr. 1. Acest rotor are o greu
tate de 340 tone și se situ
ează printre cele mai mari, 
de tipul Kaplan, montate 
pînă în prezent în centrale- 

hidroelectrlce. Această

turbină va pune în mișcare 
un gigant generator sincron 
cu puterea de 190 mva.

Intr-un ritm susținut se 
desfășoară operațiile de con
strucție și montaj și la cele
lalte 5 hidroagregate. La 
turbina nr. 2, de exemplu, 
au fost încheiate operațiile 
de protecție anticorozivă, ur- 
mînd ca în curînd să încea
pă montajul aparatului di
rector al hidroagregatului.

■
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Se discută mult despre 
alimentația optimă, des
pre medicamente, despre 
vindecări spectaculoase 
etc., domenii în care ma
rele public capătă tot > 
mai multe noțiuni teore
tice și practice. Cu toate 
acestea, lipsește încă a- 
plicarea propriu-zisă, în 
viața fiecăruia, a acestor 
adevăruri științifice, legă
tura dintre sfera cunoș
tințelor și propria exis
tență. Abia cînd ne îm
bolnăvim, uneori din ne- 
respectarea sau neaplica- 
rea principiilor pe care ni 
le-am însușit doar la mo
dul teoretic, realizăm 
greșeala făcută. Ne îm
bolnăvim, deci, cu pro- ■ 
priul nostru „concuss".

Pentru a furniza citito- ( 
rilor o serie de amănun- ’ 
te utile, „avizate", pe 
tema „rețetelor sănătă- ; 
ții", am invitat la un dia
log pe prof. dr. P. IO- I 
NESCU-STOIAN, directo
rul Institutului de cerce- l 
tari farmaceutice și con- ! 
trolu! medicamentului și 1 
dr. GABRIEL VASILIU, șe
ful secției de pediatrie a ț 
Spitalului C.F.R. nr. 2.

— Credeți că se poate 
vorbi astăzi de un „mod 
de alimentație contempo
ran", de un sistem de a te 
hrăni propriu epocii noas
tre ?

B u z e a 
la anii săi 

unul 
cu 

res- 
fur- 

pe

TERENUL
Inginerul 
Oancea, 
este, poate, 
dintre oamenii 
cele mai mari 
ponsabilitățl : 
nalele gălățene _ 
care le conduce re
prezintă, ca valoare, 
peste 2 miliarde de 
lei. O avere care 
trebuie păstrată și 

dezvoltată prin 
muncă...

Foto : I. CUCU

EXPERIENȚEI 
CREATOARE

Nu __________ . . . . ..
teoreticianului în științe peda
gogice care „știe tot", dar care, 
în materie de educație practică, 
la catedră, e complet afon. 
Dacă voi spune: „tineri absol-

doresc să apar în postura TEOFIL BUȘECAN
pil, încălțat cu opinci mari de 
gumă, cînd am venit aici, la li
ceu. De atunci toată viața și

n

HI

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

E RUȘINE
S4 MUNCEȘTI?

«

I

întrebarea poate părea nefi
rească. Desigur, vor zice foar
te mulți, a munci nu numai 
că nu este o rușine, dar este — 
cu deosebire în condițiile soci
etății noastre — o îndatorire su
perior umană. Rușine este, dim
potrivă, SĂ NU MUNCEȘTI, să 
trîndăvești, să duci viața vistului 
parazit, crescător pe trunchiul 
stejarului a cărui frumoasă 
coroană se ridică prin demni
tatea unei profunde așezări pe 
pămîntul pe care s-a născut.

Miile, sutele de mii de tineri 
ai țării noastre înțeleg cu exac-

titate cuvintele omului înțe
lept care a fost Engels și care 
sounea că munca este nu nu
mai izvorul oricărei bogății, dar 
că ea este, pentru om, infinit 
mai mult decît atît —, prima 
condiție de bază a vieții ome
nești în genere. Ei gîndesc, ca 
și alte personalități recunoscu
te, că „omul cel mai fericit este 
acela care . muncește" (Saint- 
Simon) că „pe viitor va fi loo 
în societate numai pentru cei 
ce muncesc" (Anatol Fran
ce), că „progresul este o operă 
esențială colectivă" (Petru PoT 
ni). Dovada acestei înțelegeri

adinei și organice, a legăturii 
dintre omul tînăr, omul în for
mare, și pasul spre viață pe 
care și-l începe prin învățătura 
al cărei scop este utilizarea 
capacităților și talentelor sale 
în folosul lui și al tuturora, o 
aflăm în deplinătatea ei stră- 
bătînd în lung și lat teritoriul 
României de azi: e cineva pe 
care să nu-1 bucure explozia 
de valori care a clădit monu
mente de noblețe țării și locu
itorilor ei? De douăzeci și 
cinci de ani tinerețea merge 
cu fruntea sus, alături de cele
lalte generații, afirmînd prin

fapte că munca, făcînd parte 
dintre esențele umane, dintre 
caracteristicile primordiale ale 
omului adevărat, devine o în
datorire egală cu cinstea și o- 
noarea, așa cum a învăța este 
un drept, dar și o datorie tot
odată...

Și totuși, după cum se va ve
dea mai jos, întrebarea pusă 
în titlul acestei anchete nu este 
nejustificată...

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 111-a)

venți, nu vă lăsați amăgiți de 
„mirajul" unui București, plecați 
în orașele ori satele țării acolo, 
credeți-mă pe cuvînt, veți găsi 
un teren fertil de manifestare a 
personalității voastre!“ mă gîn- 
desc să recurg imediat la un e- 
xemplu, la unul din multele pe 
care le-am putea da, pentru a 
convinge că „omul sfințește lo
cul" și nu invers.

La cinematograful „Dacia" din 
Baia Mare, tînărul pictor (și 
poet) Mihai Olos e în faza de 
finisare a unei lucrări de deco
rare a holului. Mulți artiști plas
tici, chiar din București, ar pu
tea invidia „terenul" de expe
riență creatoare, oferit de splen
didul hol al numitului cinemato
graf. Ca o paranteză : explozia 
urbanistică a orașului de reșe
dință a Maramureșului a reliefat 
o splendidă conlucrare a arhitec- 
ților cu artiștii plastici. Frescele, 
decorațiunile de la hotelul 
„București", din holul teatrului, 
chiar cele executate pe frontis
piciile marilor clădiri, apoi sculp
turile din piețe, din parcuri, in
dică rezultatul acestei demne de 
apreciat conlucrări. Casa de cul
tură, aflată în construcție avan
sată, Palatul administrativ, pre
cum și alte obiective urbanistice, 
deschid noi perspective dome
niului creator. Nimic nu s-ar fi 
realizat dacă în acest oraș, evi
dent cu anumite tradiții, nu s-ar 
fi stabilit un important și va
loros grup de tineri artiști plas
tici, din rîndul cărora face parte 
și Mihai Olos.

— Eu am o foarte mare stimă 
pentru orașul Baia Mare. Se îm
plinesc optsprezece ani de cînd 
l-am văzut întîia dată. Eram co-

(Continuare în pag. a V-a)

P. I.-Stoian — Da, si aceasta 
din mai multe cauze. în primul 
rînd datorită ritmului impus de 
exigențele vieții contemporane, 
apoi din cauza metodelor indus
triale, absolut noi, de prelucrare 
și realizare a alimentelor (în ca
drul cărora o pondere tot mai 
însemnată o ocupă cele ,,nena
turale", înseși conservele ofe- . 
rind un asemenea exemplu), în 
sfîrșit datorită varietății, une
ori derutabile, pentru consuma
torul neavizat, a „speciilor" de 
medicamente. Cercetări recente 
în domeniul dieteticii au dus la 
concluzia că supraalimentarea, 
abuzul de dulciuri, caiduri, vi
tamine, duce — contrar opinii
lor încetățenite — pe lingă pier
derea poftei de mîncare, la tul
burări digestive, stări ncuro- 
psihice proaste, scăderea trep
tată a agilității intelectuale. Me-

ANDREI BÎRSAN

(Continuare în pag. a V-a)

TINERETUL ?i CULTURA
..D®. "lu,lte ori » auzim pe alții sau sîntem noi înșine puși în 

situația de a aprecia un ms ca fiind cult, ori, vai, incult. Semn 
al unei maxime deprecieri, „incult" se confundă adesea cu o 
injurie_și n-aș putea crede că aceia care folosesc cuvîntul a-’ 
cesta smt pe deplin conștienți de gravitatea sa. De obicei o 
exprimare gramatical eronată atrage automat descalificarea 
insului prin a-1 declara „incult", aiteori lipsa unor informații 
pe care le considerăm noi indispensabile. Astfel, un lingvist 
poate considera ca incultură necunoașterea unor reguli' de 
limba nu neapărat elementare : un scriitor, necunoașterea unor 
autori nu neaparat însemnați ; un inginer, necunoașterea unor 
principii fizice nu neapărat simple. Și așa mai departe Ce se

CULTUL
ȘI INCULTUL

întimpia atunci? Fiecare dintre noi, adăpostiți ermetic în 
specialitate, îi poate declara oricînd pe ceilalți străini de 
aceasta „inculți", rămînînd ca și el față de altă spe
cialitate sa fie apreciat absolut Ia fel. Poziția aceasta, obiș
nuita in schimbul de invective, este f ndamental greșită Pen
tru ca a fi cult nu înseamnă nici ne departe a ști bine, ori 
foarte bine un singur lucru, a te fi specializat într-nn singur 
domeniu. După cum a fi cult, nu înseamnă neapărat a te 
ocupa de diferitele discipline artistice. De cite ori nu mi s-a îri- 
tîmplat să observ această enormă confuzie în re om 1 cult si 
omul artist. De cite ori nu am auzit confidențele unora care 
vroiau să fie culți doar prin simplă ocupație artistică. S-a în
rădăcinat această prejudecată a culturii exprimate numai prin 
preocupări de artă.

(Continuare în pag. a II-a)

de IULIAN NEACȘU



ALBA. Printre acțiunile orga
nizate cit prilejul sărbătoririi ti
nerilor majori din Ocna Mureș, 
sectorul de turism a inițiat, pen
tru 30 de tineri de ia Uzinele 
sodice, o excursie la Cluj, unde 
vor viziona fi un spectacol. Alți 
30 de tineri, din' același oraș, 
care lucrează în construcții, vot 
vizita expoziția „Realizări în con
strucții", deschisă la Cluj. In a- . 
celași timp, salina Ocna Mureș 
va primi vizita a o sută de elevi 
din școlile profesionale din ju
deț. In serii eșalonate pe toată 
săptămîna, 800 de tineri din 
județ vor vizita Întreprinderile

metalurgice Aiud. Tinerii din o- 
rașul Blaj vor debuta, între 18—19 
decembrie, în concursul „Să ne 
cunoaștem județul". In orașul 
Alba Iulia se pregătește expo
ziția „Turism ’69". Expunerea 
„Pe urmele Ivi Bălcescu prin 
Munții Apuseni" va fi realizată 
de tinerii din orașul Cîmpeni. Și 
pentru că ne aflăm în plin ano
timp alb, 40 de tineri de la Uzi
na mecanică Cugir vor face o 
excursie pe schiuri în munți, 
la cabana Prislop.

Prahovei, în timp ce 40 de elevi 
din comuna C. A. Rosetti vor 
face o vizită in Capitală.

MUREȘ. 220 de elevi vor fi în- 
cîntați de farmecul poeziei coș- 
buciene în însăși casa poetului. 
80 de tineri salariați pornesc mii- 
ne in „Turul Transilvaniei". La 
centrul de județ va avea loc, 
simbătă, concursul pentru „Cel 
mai frumos colț turistic", dotat 
cu premii în materiale turistice.

CITITORII... CRONICATEATRALĂ

BUZĂU. 80 de salariați vor fi 
oaspeții stațiunilor de pe Valea

URMELE UNOR AȘEZĂRI

CONSTANȚA. Duminică, 24 
de elevi vor pleca în tabăra de 
la Săcele-Brașov. Intre 18—21 
decembrie, 48 de elevi și cadre 
didactice de la Liceul agricol 
din Poarta Albă, vor face o ex
cursie în Bulgaria, de unde s-au 
întors recent alți 35 tineri din 
comuna Negru Vodă.

...noștri sînt stăpînii noștri, spunea un personaj din i „Zia
riștii" lui Mirodan (am citat din memorie). Acest sănătos 
principiu de presă, valabil nu numai pentru ziariștii de pe scenă, 
ne face să luăm în foarte serios orice reclamație privind defec
țiuni survenite în buna relație între gazetă și cititori, chiar 

. dacă. stăpînul-reclamant este, ca în cazul de față, un foarte, 
foarte tînăr elev și chiar dacă ziarul nu are nici o vină în defec- 

L’.țiuneâ respectivă. .
Este vorba de elevul Țuicu Mircea din clasa a VIII-a C a 

Școlii generate nr. 21 din Craiova care ne-a declarat. în termeni 
foarte politicoși, că ațît el cît și colegii lui au de gînd să nu-și 
mai reînnoiască abonamentele la „Scînteia tineretului", prefe
rind s-o cumpere de la chioșcuri Motivul ? Pe luna noiembrie, 
la respectiva școală ziarul n-a fost adus decît începînd cu data 
de 16. A fost nevoie de reclamații repetate, de o nepoliticoasă

A.

Iată o piesă care începe prin- 
A tr-un final. După o lungă „ab- 

sență" din' viața universitară, 
urmare a unei, erori care nu-i 

• aparține, profesorul Marcu.
Onofrei este repus în drep
turi și-și va relua locul la 
catedră. Justiția triumfă în 0 chip elocvent și lucrurile par 
a-și relua mersul pe făgașul 
normal. Iosif Naghiu are însă A curiozitatea și răbdarea de a 
încerca să observe ce se petre
ce dincolo de clipa festivă a 

• acestei rezolvări. Și ne trezim
dintr-o dată în plină dramă, în
tr-o dramă mai intensă și mai 

• profundă decît aceea a luptei
pentru reabilitare, căci ea nu 
se mai petrece pe terenul ex~. 

__ terior si spectaculos al faptelor
ci pe acela a) rigorilor morale, 
al dilemelor de conștiință. 

e consecințelor asumate.
în obsesia efortului său pen

tru redobîndirea dreptății, pro-

al

DIN SECOLELE VIII -X e.n
LA BĂRSÂUȚI

MEHEDINȚI. 40 de tineri 
dunăreni, de la șantierul Baraj 
al Porților de Fier fac o excursie 
pe Valea Oltului.

I. ANDREIȚĂ

Săpăturile arheo
logice, efectuate în 
raza satului Băf- 
săuți, din județul 
Neamț, au scos la 
iveală urmele unoi 
așezări din secolele 
VIIl—X e.n. și o 
bogată colecție de 
ceramică — vesti
gii aparținînd cul
turii Dridu. Inter-

pretarea materialu
lui arheologic duce 

'.. la concluzia că cul- 
.'turalocuitorilor a- 
. tESÎSiLzW:' este de 

origine. . romanico- 
bizantină, ’ care a- 
-operea în acea pe
rioadă întreaga arie 
de la nord de Du
năre,- în spațiul 
Moldovei, Transil
vaniei de sud-est și

Munteniei pînă la 
Olt. Deasupra aces
tor straturi arheolo
gice au mai fost 
descoperite o serie 
de locuințe din se
colele XIV și XV și 
un cimitir feudal 
moldav, ceea ce de
monstrează conti
nuitatea etnică a 
locuitorilor din zona 
Moldovei.

© In zilele de 13 și 14 de
cembrie la Institutul de medi
cină și farmacie din Tg. Mu
reș a avut Ioc cea de a Vil-a 
sesiune științifică, la care au 
participat cadre didactice, me
dici din policlinici și spitale, 
numeroși studenți, precum și 
invitați de la institute simila
re din țară. Cu acest prilej a 
fost inaugurată noua secție de 
„Filozofie științifică, sociolo
gia educației, sociologia medi
cală, istoria medicine! și far
maciei". In cadrul sesiunii în 
cele 10 secții s-au prezentat 320 
de comunicări care au abordat 
teme de actualitate din dome
niile cardio-vascular, reuma
tologie. oncologie, chirurgie, 
ftizlatrle, pediatrie, stomatolo
gie șl altele.

C. POGĂCEANU

purtare pe drumuri — de către Oficiul poștal nr. 5 — a respon
sabilei cu propaganda în Comitetul U.T.C. pe școală și chiar de 
o ședință Specială a Comitetului de părinți pentru ca, în sfîrșit, 
onor Difuzarea presei din localitate să-și îndeplinească obli
gațiile. Dar... „Dar. ne-a spus tîfiărul nostru interlocutor, în 
școala noastră vin mai totdeauna mai puține ziare decît nu
mărul _ abonamentelor. Ni se spune ba că s-au rătăcit, ba că 
s-au pierdut unele chitanțe, ba că poștașii încurcă adresele. Cine 
va avea amabilitatea să ne garanteze că nu se vor întîmpla și 
pe viitor asemenea defecțiuni ?"

Iar noi răspundem î Aici. nu. «ste vorba de nici o „amabilita
te", dragă Mircea. E vorba, pur și simplu, de o obligație profe
sională și juridică a Difuzării presei. Garanția pe care o ceri 
trebuie să «e subînțeleagă încă din clipa cînd ai solicitat, cu 
banii-n mină, un abonament. Așa gîndim noi, care te socotim, în 
accepția cea mai nobilă a ideii de- cititor, unul din stăpînii noș
tri — și la fel trebuie să învețe să gîndească și Difuzarea Presei.

Altfel, vorba unui alt personaj din „Ziariștii", întoarcem foaia

nu declanșa o altă nedreptate, 
. personajul își refuză numirea, 

împotriva propriului obicei, 
și cu toate riscurile de simpli
ficare pe care le presupune o 
atare operație, am „povestit" 
piesa, căci fie și numai dintr-un 
enunț schematic Se poate căpă
ta o sugestie asupra ardoarei 
responsabile și lucide a scriito
rului în apărarea unor valori 
fundamentale ale societății noas
tre. Acestei ardori, dramaturgul 
îi adaugă o. remarcabilă matu
ritate a compoziției teatrale : 
ideile se încorporează cu lim
pezime în caractere dramatice 
memorabile, conflictele — deși 
se încheagă îptr-o acțiune res- 
trînsă la. cîteva elemente esen
țiale — au vigoare și continui
tate, dialogul este mai peste tot 
de o excelentă calitate literară. 
La Iosif Naghiu, autor dramatic 
aproape debutant (i s-a mai re
prezentat doar o piesă într-un 
act, Celuloid, la Studioul Tea-

„ABSENTA
de IOSIF NAGHIU

LA TEATRUL GIULEȘTI

D. INSU
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DOINA SFĂTARU
Am întîlnit-o pe Doina Spătaru 

într-o ambiantă care mi-a spul
berat de la bun început între
bările plănuite. Mai precis, dis
cuția noastră a avut loc în bi
blioteca Facultății de limbă și li
teratură română, unde Doina, stu
dentă în anul II, conspecta un 
volum. De aceea, pentru început, 
am improvizat o întrebare de cir
cumstanță : De ce urmezi aceas
tă facultate ,și nu conservatorul, 
de exemplu.?

— Pentru că nu am voce.
— ? !
— Pentru că nu am voce 

„bel canto" și., apoi pentru 
pasiunea mea adevărată 
rămîne literatura.

— Și muzica ușoară ?
— O interpretez cu 

'doar în măsura în care 
posibilitatea de a transmite oa
menilor ceea ce cred că i-ar pu
tea apropia, unindu-i: tandrețea, 
bunătatea și, mai ales, bucuria 
de a trăi orice clipă în limpezi
mea ei adevărată, chiar dacă 
uneori pare puțin tulburată de 
necazuri trecătoare.

•— Ai vreun necaz acum ?
— Necaz, nu. Am însă destule 

emoții.
— Dacă nu e o indiscreție, le 

poți numi ?
— Mai întîi, emoțiile produse 

de vestea că am fost propusă în 
lotul din care se vor selecționa 
cei doi concurenți pentru „Cer
bul de aur". Și, apoi, cea mai 
mare emoție — apropiata apari
ție a primului meu disc (îm
preună cu Fl. B ogar do, pe muzica 
lui A. Giroveanu), disc care nu 
știu cum va fi primit de public.

— Anul acesta, după cîte se 
pâre, a fost bogat în succese pen
tru dumneata. Cum le-ai primit ?

— Am fost, nu știu dacă mă 
crezi, pur și simplu speriată. Me
reu am impresia că nu despre 
mine e vorba, ci despre altcine
va, căci eu, așa cum mă știu, 
mai am încă multe, foarte multe 
lucruri de învățat. Și aceasta, 
deoarece nu cred în succesul ve
nit din senin. Gîndindu-mă bine, 
nu cred nici măcar în succes.

Cred numai în faptul că munca 
intensă, cinstită, făcută cu pa
siune și, de ce nu, cu sacrificii 
pe măsura scopului propus, nu 
va fi niciodată inutilă și nici
odată nu va întîrzia în a-și arăta 
roadele.

IO AN LĂCUSTĂ

• DIN BRAȘOV, directorul 
fabricii de șuruburi ing. Va- 
sile Trifu șl secretarul comite
tului de partid, Mircea COjan, 
ne informează prlntr-o tele
gramă. că întreprinderea lor 
și-a realizat sarcinile de plan 
pe anul curent, cu 18 zile mai 
devreme. Ei raportează, de 
asemenea, obținerea unor eco
nomii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 561 009 
lei precum și a unor beneficii 
care depășesc cifra de 5 985 OM 
Iei „Pînă Ia sfirșitul anului, 
se precizează în telegramă, 
colectivul nostru este hotărît 
să-și sporească șl mai mult e- 
forturile pentru realizarea unei 
producții suplimentare ,1a cel 
puțin 10 milioane lei".

• ÎN CURTEA LICEULUI 
DIN COMUNA DĂNEȘTI, ju
dețul Harghita, s-a dat în folo- 
sițiță un teren de hochei pe 
gheață prevăzut cu mantinelă, 
instalații de aducțiune a apei și 
o tribună acoperită.

Terenul de hochei intră în 
componență complexului spor
tiv în ansamblul căruia au mai 
fost amenajate spații pentru 
volei, baschet și handbal. Con
tribuția voluntară a elevilor și 
părinților lor din comuna Dă- 
nești ridică valoarea amenajări
lor prestate aici la 200 000 lei. 
(P. Cornel).

oameni de seamă care au trăit 
și lucrat la Caracal. Recent a 
fost organizată o masă rotundă 
privind „Dicționarul de etică 
pentru tineret". Prilej cu cam 
medicul Constantin Mirtoiu a 
vorbit despre adolescență. Mo
rala vieții cotidiene a fo.st înfă
țișată de judecătorul Paul Vale. 
Ce va fi nou în luna aceasta ? 
Concursul „Cine știe, cîștigă" pe 
tema „Bălcescu în literatura lui 
Camil Petrescu". (C. Neagoe).

9 fesorul Onofrei a pierdut pe 
drum ceea ce era mai impor
tant : conținutul acestei drep- A tăți. Mulțumindu-se să-și cla- 
meze nevinovăția, el s-a auto- 
exclus din cursul neîntrerupt al 

• vieții. Este o altfel de „ab
sență", lăuntrică, a cărei răs
pundere nu mai poate reveni 

• exclusiv împrejurărilor exte^ 
rioare. Autorul inventează aici 
o metaforă poate cu un aer ușor 

• fabricat, dar, oricum, grăitoa
re : aceea a amneziei persona
jului față de tot ceea ce con
stituia obiectul activității sale A anterioare. De fapt, amnezia 
este o altă înfățișare a fricii : 
refuzîndu-și cu încăpățînare,

•
 vreme de ani contactul cu viața, 
profesorul Onofrei și-a pierdut 1 o « rl 9 rs —WCi î rnv 11 F o

vie a acestui teatru la afirma
rea unor momente importante 
ale dramaturgiei noastre de as
tăzi) oferă încă o probă con
cludentă a virtuților sale — al
tă dată greu de întrevăzut — în 
domeniul teatrului de idei. El 
a conferit confruntărilor _ piesei 
o mare rigoare, o emoționai^ 
puritate, o complexitate ct. 
este a vieții, dar prin care 
intenția dominantă se discerne 
cu limpezime. Regizorul n-a 
putut, desigur, anula golurile 
piesei, dar â construit deasupra 
lor punți elegante, de-a lungul 
cărora conștiința spectatorului 
își poate păstra echilibrul. Sce
nografia Sandei Mușatescu a 
folosit cu talent extraordinare
le posibilități tehnice ale sce
nei : decorul este redus la cî
teva elemente de mobilier — al 
căror stil este admirabil acor
dat de atmosfera spectacolului 
— puse în valoare printr-o sa
vantă iluminație. Soluția in
trărilor și ieșirilor personajelor 
dintr-un și într-un fel de rteant, 
care poate fi al memoriei sau 
al conștiinței, este, mai cu sea- ( 
mă, impresionantă.

în rolul principal, G. lonescu- 
Gion găsește o sugestivă 
transcripție a frămîntărilor per
sonajului, dovedindu-se din nou 
unul dintre rarii și admirabilii . 
actori-intelectuali ai teatrului • 
românesc. Marga Anghelescu și 
Ion Vîlcu traduc celelalte par
tituri mari ale piesei în două 
evoluții remarcabile: cea din
ții are numeroase momente de 
excepție în registrul durerii 
înăbușite, exprimate prin semi
tonuri și nuanțe, iar cel de-al 
doilea susține, pe alocuri aproa
pe de la egal la egal ou prota
gonistul, cîteva puternice înfrun
tări de idei. Intr-o apariție 
episodică, Corado țjegreanu es
te impresionant atîta vreme cît 
nu „compune" excesiv, iar Cor- 1 
neliu Dumitraș și Atena Deme- 
triad izbutesc să adauge puți
nă materie unor personaje cart'»'} 
anemice.

trului „Nottara"). o asemenea 
maturitate este surprinzătoare 
numai în aparență. De fapt, el 
a venit în dramaturgie după o 
temeinică experiență poetică, 
iar Absenței î-au precedat cî
teva piese într-un act prin care 
devenirea sa ca dramaturg a 
dobîndit calitatea unei acumu
lări serioase. răbdătoare și 
Consistente- în privința Absen
ței i_aș reproșa — pe lîngă 
naivitatea simbolurilor de care 
am amintit — o anume ,.îm- 
blînzire" a tonului în partea a 
doua a piesei, unde multe din 
cîștigurile primei părți se anu
lează prin renunțare, în fa
voarea cîtorva coincidențe spec
taculoase și inutile. Există, apoi, 
în piesă un nod conflictual 
care ar fi putut deveni extrem 

. de generos, dacă autorul nu s-ar 
fi mulțumit să-1 schițeze și să-1 
părăsească : acela al raporturi
lor dintre Onofrei și copiii săi, 
pentru care elanul autojusti- 
țiar al profesorului apare, 
dintru bun început, la dimensiu
nile sale reale, ca o frumoasă 
zbatere în gol. Aș fi voit ca 
in continuare, copiii să nu ră- 
mînă niște prezențe accidenta
le, în marginea unor alte 
conflicte.

Regizorul Dinu Cernescu, au
torul montării de la Teatrul 
Giuleștj (să salutăm încă o dată 
contribuția din ce în ce mai

SEBASTIAN COSTIN

(Urmare din pag. 7)
încrederea intimă în posibilita- 

_ tea refacerii acestui contact.
Privită astfel, dilema persona
jului capătă trăsăturile unui 
apel dramatic în favoarea cu- 

A rajului esențial, care nu se 
poate manifesta decît în chip 
activ și permanent.

•
 Tema morală a piesei este du
să'pînă la ultimele sale impli
cații : de Ia catedra unde a 

—. fost numit Onofrei va fi înde- 0 părtat un alt profesor .(acesta 
se numește tot Onofrei — iată 

A încă un simbo] cam naiv), un 
savant devotat cu pasiune ex- 

. clusivistă muncii sale. Spre a 
t '

I 
egală, la fel de mare oriun. 
de, s-au născut acolo unde 
istoria, care nu tine seamă . 
de centre convenționale, a ■ 
marcat cu valurile ei o al
bie, un curs, un făgaș adine.

Iată pricini pentru care 
în aparent modestele contri
buții editoriale și tipografice 
venind din provincie spre 
„centru" trebuie să avem lu* 
ciditatea de a vedea acte de 
cultură și, totodată, de pree
minență civică. Ele, cît de 
modeste ar părea, nu fac alt
ceva decît să dea viață, în fe
lul lor, unor înalte direcții de 
politică culturală, exprimate 
în cuvintările sale de secre
tarul general al partidului./ 
Iată una dintre acestea i 
„Pentru totdeauna vor rămî» 
ne în istoria poporului ro
mân, în inima lui, cei care 
pe Cimpia Libertății, ca 
și în alte locuri s-au ri- . 
dicat Ia luptă pentru cau- ’
za și înfăptuirea aspirații
lor sale. In Transilvania, în 
fruntea luptei revoluționare 
se găseau Simion Bărnuțiu, 
Timotei Cipariu, Papiu Ila
rian, Ioan Buteanu, Avram 
Iancu, Gheorghe Barițiu, 
Aron Pumnul, Șaguna și atî- 
ția alții".

Din Sălaj, unuTdjn’tre cele 
mai tinere județe din țară, 
vechi centru de intersectare 
a unor acțiuni și oameni po
litici și de cultură, primim O' 
lucrare intitulată „Omagiu 
lui Alexandru Papiu Ilarian", 
rod al muncii modeste dar 
perseverente a cîtorva acti
viști culturali.

Datorită neobositului lor 
efort (să-i cităm pe Eugen

• CINECLUBUL STUDEN
ȚESC DIN CLUJ și-a reluat ac
tivitatea. La festivitate au fost 
invitați actorii George Motoi de 
la Teatrul Național și Nagy 
Râka care au prezentat cîteva 
dintre rolurile interpretate în 
filme. în continuare a fost vi- 

■ zionat filmul românesc ,,Răută
ciosul adolescent". (N. Benone).

(Urmare din pag. 1)

la Pronoexpres și Loto

din 1 și 2 ianuarie 1970, atribuie

in număr nelimitat

plăcere 
îmi dă

Tragerea Revelionului

CULTUL ȘI INCULTUL

EDITURA POLITICA

Munca

Flacăra

la Arta

MIERCURI, 17 DECEMBRIE 19S9

pentru procurarea biletelor.
Opera Română : POVESTIRILE 

LUI HOFFMANN — ora 19,30 ; 
Teatrul National ..I. L. Caragiale" 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 19,30 ; Teatrul de Co
medie : DISPARIȚIA LUI GALY 
GAY — ora 20 ; Teatrul ..Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : NEPOTUL LUI RAMEAU

9; 11; 
(orele 

Gloria 
18,15; 
11,15;

de fotbal 1970) ; Japonia (Expo 70) ; Italia, 
„Turul Bulgariei" și „Nisipurile de aur" ; Auto- 
bani.

«> 1 500 DE TINERI DIN ORA
ȘUL CARACAL SÎNT CITI
TORI PERMANENȚI AI BI
BLIOTECII. Alte cîteva mii au 
participat la multiplele con
cursuri organizate în acest an. 
Succesul este doar un pas. Tre
buie căutate noi forme care să 
suscite interesul. De la această 
necesitate s-a născut ideea or
ganizării unei cercetări sociolo
gice în rîndul tinerilor cititori 
ai bibliotecii orășenești. Primele 
rezultate : s-a extins sistemul 
informational al bibliotecii prin 
două fișiere : unul de recenzii și 
referințe literare și celălalt cu 
materiale referitoare la trecu
tul și prezentul orașului. Se lu
crează la un fișier cuprinzînd

LIBRĂRII

Lucrețlu Pătrășcanu : „Un 
veac de frămîntări sociale 
1821—1907", lei 14,00.

EDITURA TINERETULUI
Petre Popa : „Iarba", lei 
75; * • » ; „Urechi de urs", 

lei 2,00.

EDITURA ȘTIINȚIFICA
H. Georg Bandl : „Originea 

eschimoșilor", lei 19.06.
EDITURA TEHNICA

Virgil Stănolu : „Auto
A.B.C.", lei 8,00

EDITURA MUZICALA
Elly Roman : „Tu semeni eu 

mine", lei 3,00; Noru Deme- 
triad : „De necuprins", lei 2,00; 
Richard Baltzer : „Am alun
gat un gind", lei 2,00; Mișu 
Iancu : „îmi place să mă 
pltng", lei 2,00; Adalbert Win
kler : „Nu rni-ar fi necaz", lei 
3,00; Radu Șerban : „Cafeaua 
cu lapte de adio", lei 4.

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21), 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,45; 21,15), Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează Ia Republica (orele 9;

• 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.15).
WINNETOU IN VALEA MORTU: 

rulează la Luceafărul (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), București
(orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 17; 
19; 21), Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern (ore
le 9.15; 11.30: 13,45; 16; 18,15; 20.30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Capitol (orele 9;, 12,30; 16,15).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulează 
la Capitol (orele 19; 21).

BALADA PENTRU MARIUCA ; 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

RĂZBOIUL DOMNITELOR > 
rulează la Central (orele

- 13; 15; 17; 19; 21), Feroviar 
8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21), 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
20,30), Flamura (orele 9, 
13,30; 16: 18,15; 20,30).

SA TRĂIM PINA LUNI : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45;

‘ 16; 18,15; 20,30 ; Program pentru
copil : 9—10 dimineața.

MONDO CANE : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9,15—15 în.con
tinuare); Program de- filme docu- 
țnentare (orele 15,15—21).

VA PLACE BRAHMS? : rulează 
la Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 
15; J8,30; 2.1), Floreasca (orele 9,30; 
12; 1-1,30, 17,30, 20), Aurora (orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Cinema
teca (Sala Union) (orele 9.30; 12; 
14.30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : (ru
lează la Grivița (orele 9—13,30 în 
continuare ; 15.45: 18,15; 20,30)

ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la înfrățirea Intre popoare 
(orele 15,15; 17.45; 20).

MINA CU BRILIANTE ! rulează 
Ia Buzești (orele 15,30; 18: 20.30), Vi- 
tan (orele 15.30; 18: 20.30).

NOAPTEA GENERALILOR : 
rulează la Dacia (orele 8.15—20 în 
continuare).

IN imparatia leului de 
ARGINT : rulează la Bucegi ta
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9—15,45 în continua
re : 18: 20.15).

BALTAGUL : rulează la Unirea 
(orele 15.30: 18; 20.15).

LA NORD PRIN NQRD VEST 1 
rulează la Lira (orele 15,30: 19).

CÎND SE AUD CLOPOTELE I 
rulează la Drumul Sării (orele 15; 
17.30; 20).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează Ia Mo
șilor (orele 15,30; 18: 20.30). Giulești 
(orele 15.30; 18; 20,30).

PĂPUȘĂ : rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 19).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează Ia Crîngași (o-' 
rele 15,30; 18; 20,30).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Volga (o- 
rele 9,30—16 în continuare ; 18,15) 
20,30),

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la Popular (orele 15,15; 19).

V1RIDIANA: rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18: 20.30).

BLOW-UP : rulează la Miorița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45).

LUPII ALBI : rulează la
(orele 16; 18; 20).

CALD URA : rulează la
(orele 15,30; 18; 20,30).

SEZON MORT : rulează _______
(orele 10—16 în continuare ; 19,30)

MORTU RAMIN TINERI : ru
lează la Rahova (orele 15,30: 18: 
20.15).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Progresul (orele 15,30; 19).

RĂNI VECHI : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15)

RĂZBOI ȘI PACE (Seria I și 
II) : rulează la Pacea (orele 15; 
19,30).

TIGRUL: rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ZORBA GRECUL : rulează la 
Lumina (orele 9,30—17 tn conti
nuare : 20,15).

— ora 20 ; (Sala Studio) : PURICE- 
LE IN URECHE — ora 20 ; Teatrul 
Mic : PREȚUL — ora 20 ; Teatrul 
Giulești : ULISE ȘI COINCIDEN
ȚELE — ora 19,30 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : 
OTHELLO — ora 19,30 ; Teatrul 
„I Vasilescu" : ACUL CUMETRE! 
GURTON — ora 19,30 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : RĂZBUNAREA 
SUFLERULUI — ora 16 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : NĂZDRĂVĂNIILE 
LUI PĂCALĂ — ora 16 ; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : AVEN
TURILE LUI PLUM-PLUM — ora 
17 ; Circul de Stat : RAPSODIA 
SUEDEZA — orele 16 și 19.30.

MIERCURI, 17 DECEMBRIE 1969

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Liceenii". „Note despre note" (II) 
Prezintă Constantin Păunescu.
• 18,30 „Un flăcău își cîntă do
rul". Din ciclul „Nuntă la Ro
mâni" • 19,00 Telejurnalul de 
seară © 19,20 Interpreți de muzică 
ușoară. Soliști : Doina Badea, 
Constantin Drăghlci, Luigi Iones- 
cu și orchestra Al. Abramovici
• 19,35 Anchetă socială. „Bătrîne- 
țe“ • 20,15 Tele-cinemateca : „De 
partea cealaltă a pădurii" © 22,00 
Telejurnalul de noapte a 22,20 
Festivalul național de teatru — 
faza finală © 22,35 Salonul literar 
al Televiziunii.

„Mă cultivez" ajunge să fie 
același lucru, cu „scriu ver
suri", „pictez", „joc teatru" 
etc., ceea ce altfel ar fi, dacă 
ne îngăduim să chinuim cu- 
vintul, „mă artisticizez". E- 
roarea aparține aparenței cu- 
vîntului cultură și nu face 
altceva decît să-i restrîngă 
acestuia înțelesul. Cultura 
are un sens mult mai cuDrin- 
zător, neputîndu-se nicioda
tă confunda numai cu o sin
gură cale a cunoașterii. Un 
ont cult nu trebuie neapărat 
să însemne un om artist, pen
tru că în acest caz arta s-ar 
opune noțional culturii anu- 
lind-o pe aceasta din urmă. 
După cum nici o altă specia
lizare propriu-zisă nu acordă 
aprioric unui ins calificativul 
de cult. Cine poate pretinde 
atotCunoașțerea ? Ce creier 
poate fi programat în așa fel 
incit să răspundă cu exacti-

tate și in amănunt tuturor 
disciplinelor inventate sau 
pe cale de a fi inventate? 
Mi se pare a fi o imposibili
tate, deocamdată, chiar și 
pentru creierele electronice. 
Atunci ? Dorința serioasă de 
a te informa pe cît ți-e po
sibil in toate domeniile cit și 
de a depăși simpla informație 
prin aprofundarea sensuri
lor și semnificațiilor desco
perite. de a cunoaște în 
ansamblu cît mai multe 
discipline, de a avea no
țiuni de artă, de isto
rie, de geografie, de filozo
fie, de științe, fără a concu
ra neapărat artiștii, istoricii, 
geografii, filozofii sau savan- 
ții, pare a fi cea mai bună 
cale de urmat în a deveni 
„cult". Spun a deveni, pentru 
că această dorință de cultu
ră trebuie permanentizată, 
întovărășindu-ne pînă în ul
timii ani de viață. Nicăieri 
nu a fost declarată o virstă

limită după care poți fi cult 
sau nu. Cultura nu se poate 
măsura cu nimic, ea aparți
ne trecutului, prezentului și 
viitorului. Sigur că pentru 
a ne satisface dorința de cul
tură sînt atît de necesare 
mijloacele de informare. In
formatorii. In acest sens ra
dioul, televiziunea, presa, 
librăria, casele de cultură 
ș.a.m,d ar trebui sS fie mult 
mai preocupate de lărgirea 
sferei de informație, de ti
pul de comunicare. Eforturi
le făcute sînt evidente. Per
sistă însă, mai ales in ceea 
ce privește casele de cultu
ră (ce nume impresionant !) 
ale tineretului, formulele 
șablonarde, se repetă adesea 
aceleași conferințe înghețate, 
didactice, aceleași întîlniri 
grăbite, improvizate cu oa
menii de cultură și atîtea al
tele, despre care ne propu
nem să scriem în continuare 
la această rubrică. SALAJ

japonia 
-osaka

Excursii în Mexic (Campionatul Mondial
Turul Austriei" ; Belgrad-Budapesta-Sofia ;

turisme la alegerea participanților ; Premii în
Amănunte la agențiile Loto-Pronosoort.
Miercuri 31 DECEMBRIE 1969, ULTIMA ZI
Biletele pentru pronoexpres: 3 lei, 6 lei și 15 lei, varianta.
Biletele pentru loto : 2 lei, 5 lei si 15 lei varianta.

Bulugea, Ștefan Goanță, Ale
xandru Oniț ș.a.) sprijinit de 
competența îndrumătoare a 
prof. univ. Ștefan Pascu din 
Cluj, personalitatea Iul Pa- 
piu Ilarian, născut în această 
parte a țării, ^luptător pentru 
Progresul tinarului stat na
țional român după Unirea 
principatelor, a constituit o 
„prezență" în climatul cultu
ral al județului în ultima pe
rioadă, prezență culminînd cu 
scoaterea acestei schițe bio
grafice patronată de foru
rile culturale ale tinarului 
județ. Este semnificativ că 
activiști și cercetători din 
partea locului au adunat cu o 
pasiune demnă de toată lau
da mărturii de diverse feluri 
despre Papiu Ilarian, j-au 
făcut larg cunoscute scrierile, 
„îndrăznind" chiar să facă 
să circule pasaje impresio
nante din discursurile și lu
crările acestuia.

Pasiunea de colecționari 
sensibili a celor cîțiva lu
crători culturali ai județu
lui (Comitetul pentru cultură 
și artă, Casa creației popu
lare) se mai vădește și alt
fel : aceiași oameni fac o în
cercare de sistematizare și 
prezentare a artei populare 
din Sălaj, reprezentată mai 
exact de cusături, broderie 
pe pinză, sculpturi în lemn 
și piatră, ceramică. Sculptu
ra în lemn de pe porți este 
cu deosebire remarcabilă 
chiar dacă condițiile grafi
ce de reproducere nu sînt 
dintre cele mai fericite. 
Simțul nuanțelor, fantezia 
decorativă, sobrietateta por
tului sînt oricum dove
dite, toate acestea ca și 
preocupările legate de istoria 
ținutului, de cultura și obice
iurile sale vorbesc despre e- 
forturile unui județ de a se 
face cunoscut și de a spulbe
ra, alături de celelalte, pre
judecata provinciei cenușăre- 
se. La rîndu-ne, se cuvine să 
aducem un omagiu muncii 
acestor popularizatori sensi. 
bill care, în felul lor, săvîtu 
șese un demn și necesar pio
nierat
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De unde apăru boieria?
La Direcția județeană pentru 

problemele de muncă și ocrotiri 
sociale din Rîmnicu Vîlcea am 
r'*7-,tat, cu cîteva zile în urmă, 
la*o discuție care, după cum va 
înțelege, desigur, cititorul nu 
putea să nu rețină atenția. O 
tînără de douăzeci de ani, năs
cută într-o comună a județului, 
solicita un plasament în pro
ducție. Amabil, funcționarul o- 
ficiului a întrebat-o ce pregă
tire are, unde a mai lucrat, și 
i-a propus un post de munci
toare (aeocamdată necalificată); 
la întreprinderea de conserve 
Rîureni. Vezi . dacă-ți place 
munca, fabrica, colectivul. Cîș- 
tigul? In medie 900 lei lunar, 
dacă te ții de treabă...

Iată, ne gîndeam o rezolvare 
rapidă. Era foarte tînără, n-a 
mai lucrat, n-are familie. Abia 
intrase pe ușa Oficiului, locul 
de muncă i se oferise... Făceam 
această remarcă la o întîmplare 
extrem de ODișnuită poate și 
datorită faptului că, ziarist fi
ind, am avut prilejul să vizi
tez și să cunosc îndeaproape 
mai multe țări străine, dintre 
care unele socotite pe primele 
locuri în ierarhia civilizației, și 
știam cu ce greutate, uneori, 
se răspunde favorabil la o a- 
semenea cerere, mai ales cînd 
este vorba de cineva fără o me
serie.

Spre surpriza, însă, a tutu
rora celor cîți eram de față, 
solicitanta nu numai că nu s-a 
simțit satisfăcută de promptitu
dinea. si. la urma urmei, de 
corectitudinea propunerii. Dim
potrivă. Omul care, evident, 
n-avea o obligație deosebită 
față de ea. s-a trezit de-a drep
tul bruscat. „La o fabrică ae 
conserve, eu? Fir-ar a dracu
lui de fabrică!", s-a pornit ea 
.„•odată să strîmbe din nas. 
„Domnișoară, i-a replicat func
ționarul, dar dumneata n-ai 
absolvit decît 7 clase elementa
re... Ce putem să-ți oferim alt
ceva la o asemenea calificare?". 
li vorbea de parcă s-ar fi scu
zat, și eram gata să susțin în 
fața acestei fete bunăvoința cu 
care este tratată, dacă nu mi-aș 
fi aruncat din nou privirea pe 
fața ei : se uita la dînsul ca la 
un nimic. Ca la un om care o 
jignise de moarte făcîndu-i o 
asemenea propunere „fabrica 
aia, eu?").

Dar cine și ce era ea, această 
tînără de douăzeci de ani, în- 
cît între propria-i persoană și 
o întreprindere în care de ani 
de zile lucrează sute, poate mii 
de oameni, dumneaei arunca 
vălul superiorității, al disprețu
lui, se comporta boierește? I-am 
cercetat din curiozitate fișa bi
ografică: absolvise 7 clase cu 
note mediocre, acum cîtiva ani; 
treouse de un examen de admi- 

cuJ mai 
și încă 
rămăsese 
de mi- 

iscălitură);

tere la o școală 
puțini candidați 
din primul an 
repetentă (nu e 
rare, judecind după

se întorsese în comună, dar pe 
la cooperativa agricolă de pro
ducție abia dacă trecuse din 
cînd în cînd (cînd era timp 
frumos, pentru lucrări care să 
nu-i murdărească mîinile), adu- 
nînd 10—12 zile-muncă într-un 
an. Pînă la 20 de ani, deci, nu 
produsese aproape nimic: o în
treținuseră părinții, săteni din 
tată-n fiu; era îmbrăcată foar
te bine, afișa chiar aere de Oră- 
șeancă; .' '
gratuit, în școală, tot statul îi 
oferea _  L. ... .1. ~
față de toate astea ea spunea: 
„eu?“, „pentru mine?". Și nu 
este un singur caz.

Tovarășul Paul Marian, șeful 
Direcției județene, ne-a prezen
tat statisticile și fișele sale : la 
1 decembrie a.c., 257 de cereri de 
tineri așteptau de multe luni 
funcții „de birou". Cităm cîteva 
dintre cele mai solicitate : ofi
ciant poștă, telefonistă, arhivar, 
contabil, administrator de imo
bil, oficiant C.E.C... Numai func
ții așa-zis „curate". Unii vor să 
lucreze și ca muncitori, dar la 
cofetăria din centru, sau, dacă se 
poate, ca dactilografi. O parte 
sînt absolvenți de liceu, dintre 
cei nereușiți la examenele de fa
cultate, iar alții, exact ca și tî
năra mai sus amintită, n-au ab
solvit decît școala elementară. 
Iat-o pe Voicu I. Elena, de 25 de 
ani (Rm, Vîlcea str. Meiță E- 
nescu nr. 37), cu 4 clase. Din 1966 
a lucrat în total cîteva luni, dar 
a refuzat între timp 5 locuri de 
muncă (O.R.V.L.F., I.G.O., I.S. 
Rîureni, Șantierul 8). Ințelege- 
ți-ne, ne explica șeful Oficiului, 
către ce alte munci putem s-o 
îndrumăm, azi, cînd se cere a- 
tîta pregătire ? Mihai Gr. Florea, 
7 clase (str. Buna Vestire, 40) a 
refuzat 5 oferte de muncă. „Lo
cuiește cu părinții”. Adică tră
iește la 22 de ani — ca întreți
nută a familiei ; Arvinte Gheor- 
ghița, 7 clase, 19 ani, comuna O- 
lănești, cere serviciu la oraș, 
deși există cooperativă agricolă 
de producție în sat, unde nu vrea 
să muncească. Crețu C. Gheor- 
ghița, 18 ani. Ocnele Mari. Oferit 
loc în aceeași fabrică din Rîu
reni. Refuză : este prea departe 
de casă (4 km., n.n.) Ghencea Gh. 
Elena, 19 ani (Rm. Vîlcea, str. 
Poenari 34) refuză loc de muncă 
(„se lucrează în ture")...

Am citat atîtea nume de tineri, 
fiindcă de la cazul unei fete por
nisem, dar și pentru că în fișele 
Oficiului numărul refuzurilor lor 
este majoritar. Nu puțini sînt 
însă și băieții care „stau acasă", 
numiți în oraș „feciorii cafe-ba- 
rului".

Desigur, cazuri și cazuri. Ca și 
în întîmplarea povestită la înce
put, alarmante ni se par preten
țiile, nefondate, credința că ei 
nu s-au născut pentru „orice", 
lipsa de pudoare de a trăi din 
munca altora, fie ei părinții, fie 
societatea. E o rușine să mun
cești ? De unde această boierie ?

o întreținuse statul,
un loc de muncă. Iar

nam școala aici, acum 15—20 ani, 
— și care eram în egală măsură 
legați de sat, cu ei lucrurile nu 
se mai întîmplă așa, privirile u- 
nora nu mai sînt întoarse spre 
acei care-i subvenționează din 
munca lor, unii nu mai au nici 
o legătură cu munca.".

Pe seama cui trebuie pusă a- 
ceastă despărțire de muncă ? 
l-am întrebat în continuare. „Pe 
seama tuturor : familie, școală, 
societate. Toți acești factori au 
făcut, după opinia mea, într-o 
perioadă cînd țara își deschidea 
larg porțile spre avîntul con
structiv care a urmat Eliberării, 
o greșeală : întregul sistem de 
pregătire s-a orientat numai de 
posibilitatea urcării unor trepte 
profesionale care necesită o pre
gătire superioară (facultate). Ani 
de zile am „văzut" numai ingi
neri, profesori, medici, fizicieni, 
atomiști... Să le dăm totul, ne-am 
zis, acestor copii, să ajungă a- 
colo... Dacă nu învățau îi admo
nestam : „la țară rămîi, cu notele 
tale !“, „strungar ajungi", „mun
citor la lopată"... Boieria despre 
care amintiți este, între altele, 
rezultatul unei erori pedagogice : 
deși vorbeam la clasă copiilor

despre omul care muncește, des
pre exemplul părinților care sînt 
pe cîmp, sau la fabrică, unii din
tre noi au uitat că este absolut 
necesar ca o parte dintre copiii 
aflați în bănci să lucreze la ră
saduri, la varză, la cartofi, la 
vite, fiindcă nu este om care să 
nu aibă nevoie de legume, de 
pîine, de carne și lapte...

Și iată rezultatul : din seria de 
26 absolvenți ai școlii generale 
de 8 ani din comuna Mateești 
(promoția 1969) 11 au intrat la 
școlile profesionale, ,6 la licee, 1 
a plecat „la oraș", iar 8 au ră
mas în comună (care numără 3 
sate, cu 3 cooperative agricole de 
producție). Deocamdată nu s-au 
prezentat nici ei la muncă, sînt 
cu ochii în altă parte. (Trebuie 
menționat și faptul că în ultimii 
ani, întrucît familiile de care 
aparțin sînt înscrise în coopera
tive, se pierde din vedere ca ti
nerii ajunși la vîrsta muncii să 
se înscrie la rîndul lor în rîndul 
cooperatorilor, ceea ce le lasă 
convingerea înșelătoare că, nea- 
vînd nici un angajament cu ob
ștea satului, n-au nici obligații 
față de ea și chiar nici obligație 
de a munci).

...Dar și un fapt care cere

o deosebită atenție

Un paradox tineri care

cer „serviciu", in timp

ce pe șantiere lipsesc
T3T

7/
brațe de muncă"

Să ne înțelegem : alarma nu 
provine din stabilirea unui pro
centaj general, care ar fi în fa
voarea leneșilor, a cuconilor 
crescuți pe banii statului. Nu. 
Aci, la Vîlcea, se construiește 
marea hidrocentrală Lotru, s-a 
construit o uzină de sodă, iar 
lîngă ea un Combinat chimic a 
cărui investiție egalează suma 
necesară ridicării unui oraș cu 
250 000 de locuitori, lucrările fi
ind în curs de masivă extindere. 
In județ au apărut cîmpurile de 
sonde, iar în munți se extrage 
lemnul pentru un mare combinat 
existent la Rîmnic. S-a recon
struit centrul orașului, iar două 
cartiere noi — „1 Mai" și „Crăs- 
naru" — fac mîndria Vîlcii de azi. 
S-au amenajat stațiunile balneo
climaterice și se construiesc sta
țiuni turistice noi. Majoritatea 
caselor în toate satele sînt ridi
cate în acești ani. S-au construit 
numeroase școli noi. Ultima nou
tate : șantierele altor hidrocen
trale își încep lucrările pe Olt 
(s-a trecut deja la faza organi
zării de șantier). La toate aces
tea au lucrat, lucrează și vor 
lucra zeci de mii de tineri.

Alarma — și este într-adevăr 
o alarmă — provine din altă 
parte. Ea este produsul unui sen
timent egal cu acela al părinte
lui care poate să aibă și 20 de 
copii, dar dacă unul singur nu 
merge pe un drum drept, el nu 
poate avea liniște. în timp ce la 
6 dimineața, așa cum îi stă bine 

.?-■ omului harnic, pe majoritatea ti- 
(nerilor apți de muncă îi întîl- 
nești la stațiile de autobuze care 
duc spre Combinat, alții, la ore 
mult mai tîrzii, lenevesc în pa
turi. în timp ce, atunci cînd ră
sare soarele, majoritatea săteni
lor — asa cum fac de cînd se știu 
— se află pe cîmp, ca să prindă 
timpul bun de lucru, pe unii ti
neri îi vezi grăbindu-se încet, pe 
la ora nouă... (dacă nu cumva 
este nevoie să vină brigadierul 
să-i poftească, la treabă, uneori 
primit chiar cu refuz de domni
șoara ascunsă după perdea). Nu, 
nu sînt majoritatea, dar putem

să nu ne neliniștim cînd vedem 
că tocmai la vîrsta cînd se însu
șesc principalele deprinderi de 
muncă, atunci cînd se pot crea 
cele mai bune lucruri, asemenea 
tineri rămîn în afara muncii — 
din lene, din boierie, chipurile 
din „rușinea" de a nu fi socotiți 
în urma altora, niște nereușiți 
etc. ? Tovarășul Nicolae Ionescu, 
secretar al Comitetului județean 
de partid Vîlcea, ne relata un a- 
mănunt : în unele sate soțiile, 
fiicele și chiar fiii președinților 
de C.A.P.-uri, ca și ai unor 
membri ai consiliilor de condu
cere, nu mai merg la muncă, so
cotită, pentru dumnealor, o dez
onoare. Dacă nu reușeesc „să 
plece" (și fac pentru asta orice), 
atunci... stau acasă.

Cum să nu te alarmeze . — 
chiar dacă nu e un fenomen — 

. apariția spiritului de cuconie în 
asemenea familii, mai ales că 
influența lor asupra celorlalți ti
neri este extrem de importantă? 
Cum să nu-ți pui semne de în
trebare aflînd că. deși cereri de 
„servicii" există cu sutele la O- 
ficiul repartizării brațelor de 
muncă, pe șantierele de con
strucții de locuințe, deci acolo 
unde se clădesc cu banii statu
lui casele tuturor necesare, la în
ceputul lunii decembrie în Vîlcea 
se constata o rămînere în urmă 
la îndeplinirea planului de in
vestiții cu ...23 000 000 lei, în spe
cial — după cum nota ziarul lo
cal, „Orizont" — din „lipsa bra
țelor de muncă" ?

Poate să te lase impasibil fap
tul că, între meseriile bărbătești, 
care deschid tinerilor perspec
tive de realizare a unor lucruri 
durabile, și micul post călduț — 
cum s-a văzut mai sus — unii a- 
leg ceea ce e mai comod, iar dacă 
nu găsesc o meserie „liniștită" 
preferă banii lui tata ?

Punem întrebările fiindcă tre
buie căutată, în măsură egală, o 
explicație, dar trebuiesc între
prinse și măsuri energice pentru 
a nu lăsa să se irosească forțele 
nici unui tînăr.

Totuși, îi spuneam directorului 
de la Școala Mateești, cifrele pe 
care ni le-ați dat sînt bune, arată 
că tinerii, în majoritatea lor, 
s-au dus spre muncă și. învăță
tură (11 la școli profesionale și 6 
la liceu). Este adevărat, ni s-a 
răspuns, dacă n-ar mai fi de dat 
o explicație. Firesc agricultura 
modernă eliberează o bună parte 
dintre brațele de muncă de care 
avea nevoie satul înainte. Tot 
așa de firesc este ca tinerii să 
caute să învețe și alte meserii. 
Unii profesori dintre cei care lu
crează la sat de atîta vreme 
s-au întrebat, totuși, dacă dorința 
de însușire a unei meserii, ori a 
ut mării cu orice preț a unei 
școli postgenerale nu-și găsește 
explicația și în tendința unor 
părinți de a-i scoate din sat pe 
proprii copii, convingerii lor că 
numai așa le pot asigura viitorul 
Majoritatea cadrelor didactice 
cu care am stat de vorbă înclină 
spre această explicație.

în perioada examenelor de ad
mitere mulți vin să-i consulte pe 
profesorii din sat nu asupra apti
tudinilor copiilor lor, cum ar fi 
firesc, ci să-i întrebe unde sînt 
mai puțini candidați pe un loc... 
O mamă ai cărei 2 băieți se află 
la școala profesională era foarte 
necăjită fiindcă fiica i-a rămas 
acasă, „la pămînt", și o spunea 
pe un ton de parcă atunci i s-ar 
fi anunțat că fata are cancer, 
întrebarea, dusă mai departe, 

țeste. însă de ce s-a ajuns la a- 
ceasta : femeia respectivă și băr
batul sînt agricultori de cînd se 
știu și nu se gîndesc nici măcar 
prin absurd la părăsirea vetrei 
satului. De ce, atunci, își îmbol
desc copiii să facă invers ? Din 
snobism ? Poate, într-o măsură 
(există, în Vîlcea, azi, și o pre
judecată „nouă" : aceea că e mai 
greu să-ți măriți fata dacă a ră
mas să muncească în sat, iar 
dacă apelezi la cineva să-și lase 
fiica aflată fără treabă să-ți a- 
jute la creșterea unui copil, de 
pildă, măcar o lună,^ este ca și 
cum i-ai propune să-1 blasfe- 
mezi : nici cea mai bună reco- 
mandație n-o mai poate salva, 
cred unii părinți, de această „în
josire"). „Vreau, a explicat însă 
mama citată, să dau copiilor o 
meserje sigură. Este, ni se pare, 
un amănunt la care se cere a fi. 
cu deosebire atenți : în psiholo
gia unor săteni, azi, a asigura 
viitorul copiilor înseamnă a le 
oferi „o diplomă", indiferent 
care ar fi ea. Combinată cu do
rința, explicabilă omenește, ca 
fiul sau fiica „să n-o ducă greu 
în viață", iată că ajungem la i- 
dealul unor părinți de a-și ve
dea odraslele îmbrăcate în hala
tul de la cofetărie, purtînd o 
cască la telefoane, ori mînecuțe 
într-un birou C.E.C. Iar cînd 
le aduci aminte despre 
ceste adevăruri, au 
argumente „justificative" ;
ce, sînt eu mai prost, ca să-mi 
las copiii la sapă ? Și fiindcă se 
știe că examenele la școli supe
rioare cer știință bună, ultima 
descoperire salvatoare a unor a- 
semenea părinți din Vîlcea, ca 
și din alte părți, sînt școlile de 
șoferi și surori medicale, des
pre ale căror căi folosite la ad
mitere circulă tot felul de zvo
nuri („cutare a intrat, fiindcă a 
dat 5 000 lei"). Față de aceste zvo
nuri s-ar impune o cercetare și, 

orice caz. o mai demonstra-

a-
o mie de

dar

viitorul copiilor 
lega de sat, da

0 scrisoare

bilă imparțialitate la concursu
rile de admitere viitoare, deși 
le-am văzut nemulțumite de in
succes și acuzînd favoritismele 
chiar pe unele tinere care, ase
menea celei întîlnită la Direcția 
pentru problemele de muncă, 
abia știu să se iscălească.

Mulți sînt, de asemenea, de 
părere că efortul îmbunătățirii 
activității în unele cooperative 
agricole de producție, absolut 
necesar, va fi un argument ho- 
tărîtor pentru ca părinții să se 
convingă că 
lor se poate 
muncă, pentru ca aceștia Ia rîn- 
dul lor să-și poată întemeia fa
milii și naște copii pe care să-i

Rușine de muncă ? Acești oameni de la serviciile de întreținere a orașului lucrează în puterea nopții pentru ca dimineața, noi toți, 
să găsim apă rece, căldură în case, ori străzi curate... Meserii nu prea „curate", dar absolut necesare, demne de prețuire. Prefer să 

respect pe " ... - .. . . •fiul unui hamal care muncește, decît pe acela al unui rege trîndav, zicea Moiiere...
Foto ION CUCU

în

Dezordine

0 eroare pedagogică...
Tovarășul Ion Diaconu, direc

torul școlii generale de 8 ani din 
comuna Mateești-Vîlcea, care s-a 
născut în sat, a plecat la specia
lizare, iar apoi s-a întors și lu
crează de la început în comuna 
natală, și-a început explicațiile 
.exact așa ; „Trăiesc prea bine".

/
Dar ce se înțelege prin asta ? 
Niciodată, i-ain spus, omul nu 
trăiește „prea bine", totdeauna 
există încă ceva care poate să-i 
îmbogățească viața. „Adică au 
tot ce le trebuie, a completat 
dînsul, dar spre deosebire de se
riile noastre, ale celor ce termi-

Jll "

lege pentru o viață de activită
țile agricole.

Faptul, însă, că mica boierie 
se întîlnește aproape în _ egală 
măsură și la unii tineri care 
provin din mediul urban, ne 
demonstrează că explicațiile 
sînt mult mai complexe. Ne-am 
opri, în primul rînd, la idealu
rile de viață ale unor tineri. 
Unde, cînd și cum se formează 
ele?

în viață?

Idealuri în dezordiife...
La Miliția Municipiului Bucu

rești am întîlnit zilele trecute 
un tînăr de 17 ani, de fel din 
Ploiești, de pe str. Mimiului 
nr. 19, care a fost observat că 
hoinărește fără rost, adus la 
cercetare din hoțul cinematogra
fului „Feroviar". Nicolae Ciri
clia pusese pe masă o legitima
ție eliberată de Grupul 2 Șan
tiere cu sediul pe str. Icoanei. 
Lucrase temporar în echipa 
„Domnului Costel", zugrav-șef, 
la repararea unei biserici pe 
Colentina, timp în care, avînd 
15 zile vechime, se „însurase" 
cu Stoica Georgeta, de 16 ani, 
fără profesie, str. Furtuna 141. 
Gelos, se certase cu „soția", 
care îl alungase ajutată de pă
rinți. Dar, dezordinea exterioa
ră, vizibilă, din viața zilnică nici 
nu se compara cu nebulozitățile 
existente în capul lui : viața — 
își declara el idealurile — o re
prezintă „banii și femeile". Are 
17 ani ! — De citit „nu obișnu
iește". Cu însurătoarea, după 
părerea sa, „bărbatu’ e dator 
să-ncerce", iar dacă se însoară 
acum sau mai tîrziu „tot dracu’ 
ăla e, numai să nimerească bine 
la loterie".

Născut „fără tată", cu mama 
în serviciul edilitar Ploiești, e 
greu ca să îi pui ideile, crește
rea în seama părinților. Ne-am 
dus cu gîndul spre școală (Școa-

la generală nr. 19, de pe str. Mi
miului, din Ploiești), ne-am gîn
dit la aceia care i-au fost în
vățători și profesori. Dar Cij-i- 
clia și-a adus extrem de greu 
aminte numele unui dascăl 
(pînă la urmă a citat-o pe to
varășa învățătoare Ionescu...). 
De ce nu mai muncește ? S-a 
terminat treaba pe care o avu
seseră și domnu’ Costel le-a 
zis „să mai treacă". De ce nu 
s-a dus să se angajeze Ia un 
alt șantier ? „Vedeți, tovarășe, 
noi nu sîntem din ăia de la șan
tiere...".

Sfînta boierie răsărea și-n 
concepțiile lui, ca șarpele. El, 
cu 1 leu și șaizeci și cinci de 
bănuți în buzunar, vagabond 
prin București, nu se „compară", 
chipurile, cu „ăia", de pe șan
tiere, adică băieții de pe schele, 
cei care au reconstruit Ploieș- 
tiul, care au construit Balta 
Albă, Grivița, Floreasca, Ma
gistrala, Drumul Taberei, Piatra 
Neamțul ori Galații... Nu, el se 
credea... superior !

Să nu-ți vină să-1 iei de 
urechi și să-1 scuturi bine, să-1 
pui să se spele pe față și să-1 
obligi să privească cu ochii des
chiși ce lasă în urma lui „băieții 
de pe șantiere" și ce rămîne în 
urma hoinărelilor sale, să facă 
comparație ?

Dar nu, nu l-a luat și nu-1

apucat de tîlhărie". Iar Iorda- 
che Elena, din București, fostă 
muncitoare la „Flacăra roșie" 
(secția 1), deși avea o angajare 
definitivă, ca și mama ei, sala
riată a aceleiași întreprinderi, 
după ce a făcut rost de ceva 
bani a fugit „la mare", „la 
plajă", apoi la Brăila și Galați, 
unde a devenit prada unor așa- 
ziși „băieți de centru", care o 
vindeau cu ora... Am întrebat-o 
de ce a plecat din fabrică... 
Fiindcă la „Flacăra roșie" „mi
rosea a soluție" și dumneaei
„nu suporta" !...

Asupra unor asemenea ca
zuri vom reveni cu mai multe 
amănunte, care sînt instructive 
pentru tineri, pentru părinți, 
profesori și activiștii U.T.C. Fapt 
este însă că interpretările greșite, 
așa-zisa „rușihe" de a munci, 
mofturile, pretențiile, dreptul 
de a alege (fie meseria, fie lo
cul de mțj.ncă) îi fac pe unii să 
scapete complet, să apuce calea 
unei vieți cu totul nedemnă sau, 
în unele cazuri ca acela pe ca- 
re-1 vom povesti mai jos, să-i 
ducă la starea de debusolare 
completă.

care ne-a pus pe ginduri

va lua nimeni de urechi. împre
ună cu tovarășul colonel Gh. O- 
băgilă, am reflectat la rolul pe 
care ar fi trebuit să-1 aibă în
vățătoarea Ionescu, dacă așa se 
cheamă învățătoarea sa, în viața 
unui copil ca Nicolae Ciriclia. 
Ne-am gîndit la organizația 
U.Ț.C. a orașuluiț cu care nu 
s-a întîlnit niciodată la Ploiești, 
nici în școală, nici în cartier, 
nici mai apoi la șantierul bucu- 
reștean). Ne-am gîndit la acel 
tovarăș Costel, care în loc să-1 
apuce de pulpană, să-1 îndemne, 
și nu numai să-1 îndemne, să-1 
ducă personal la un loc de 
muncă, i-a zis „să mai treacă".

Și am reținut cuvintele colone
lului de miliție, om în virstă, 
care a cunoscut multe în viață : 
„Tovarășe reporter, băieții aceș
tia. odată ce i-am cunoscut, tre
buie să se îngrijească cineva de 

' ei, îndeaproape, fiindcă altfel 
se pierd. Să nu-i sfătuim numai, 
căci ei sînt de tipul „plecai 
mamă, să muncesc, dă doamne 
să nu găsesc". Lor trebuie să li 
se facă 
trebuie să fie 
aproape cum se 
cînd dovedeso 
gata să fugă, să

, nou cu fața spre

cunoștință cu munca, 
urmăriți înde- 
comportă, 
slăbiciune 
fie întorși 
ea...".

iar 
și-s 
din

„Cînd m-am lăsat

de școală, m-am apucat

de tîlhărie.^"
Urmările acestor stări de lu

cruri, care ne determină a pu
ne în discuție acele cazuri care 
se abat de la regula generației 
noastre tinere, pot fi numeroase 
și, în unele situații, grave. La 
Galați. 12 tineri între 18—23 ani, 
se află în prezent în stare de 
arest pentru vina de a fi lovit 
și.. jefuit cetățeni pașnici, 
cători pe stradă. Cercetați 
cu caz, ei arată că doreau 
obțină astfel „bani pentru 
tracții" pe care părinții nu 
iau să li-i ofere întrucît
vedeau pericolul și pe care refu
zau să-i obțină prin muncă cin
stită. Emanoil Horoșov, Vasile 
Mocanu, Gheorghe Dan și alții 
au fugit de la școală ori de la 
locurile de muncă. „Cînd m-am

lăsat de școală, explică Gheor- 
ghe Dan, fost elev al clasei a 
Xl-a C de la liceul nr. 6, m-am

Se numește Mariana Titel și 
-locuiește în Zarani, județul Ti
mișoara. A absolvit liceul și 
conform unei dorințe personale 
a dorit să lucreze la întreprin
derea „Tricodava" din Bucu
rești. A scris o scrisoare redac
ției noastre să fie ajutată în a- 
cest sens. întreprinderea a răs
puns că este de acord, dar tre
buie îndeplinită, între altele, și 
cerința de a avea domiciliul sta
bil în Capitală. Față de acestea, 
tînăra ne-a trimis o a doua scri
soare prin care dovedește că nu 
înțelege absolut deloc realitățile 
vieții, faptul că sînt necesare 
niște reguli pentru a face ca 
țara întreagă să se dezvolte în 
măsură egală, și nu numai un 
oraș sau altul. Ce concluzii 
trage ea din această necesitate ? 
Că acela care a avut „nenoroci
rea" să se nască la țară „12 cla
se = zero", că „ruraliștii" au 
venit pe lume „fără noroc". Și 
sfîrșește prin aceea că avusese 
încredere în ideile privind grija 
față de tineret, dar că acum „se 
îndoiește de tot", că este obli
gată să apeleze la metode nele
gale pentru a se muta în oraș, 
apelînd la persoane care o pot 
sprijini „altfel" etc.

Iată cu ce grabă își dărîmă ea 
niște încrederi. Dar o face în- 
tr-adevăr justificat ? Este o lo-

gică elementara în grija statu
lui, a partidului ca agricultura 
să se dezvolte în egală măsură 
cu industria, cu știința și cul
tura. O știm cu toții, și o știe 
foarte bine și tînăra din Zarani. 
Din generația tînără o bună 
parte va trebui să fie antrenată 
an după an în economia agrară, 
cine nu-și dă seama de aceasta ? 
Dar este, oare, adevărat că toți 
tinerii născuți la sat sînt „obli
gați" să rămînă acolo ? Oare 
n-au toți tinerii țării porțile 
școlilor profesionale, ale licee
lor, ale școlilor tehnice, ale fa
cultăților deschise în egală 
măsură ? Este greu să pui la 
îndoială bunele intenții ale unei 
tinere ca Mariana Titel, să-i 
admonestezi visurile. Nu ne pu
tem permite nici măcar să sus
ținem — în cazul ei — ceea ce 
ne demonstra profesorul din 
comuna Mateești, și anume că 
nu toți cei care doresc să plece 
„la o meserie", o fac fiindcă 
și-ar fi descoperit o chemare 
specială. De ce trebuie, însă, ca 
într-un asemenea caz, să uităm 
că trăim într-o societate și că 
visurile noastre, ca membri ai 
acestei, societăți, trebuie să țină 
seama de nevoile reale, com
plexe și complete, ale noastre, 
ale tuturor ?

faci parte din marea majori-

tre- 
caz 
să 

dis- 
vo- 

pre-

Prietene cititor, tînăr sau mai puțin tînăr. Dumneata, care i 
tate a colectivității noastre, a oamenilor care știu că nimic din ceea ce constituie valoare nu 
se poate obține decît prin muncă ; noi toți, cei care am ajuns la concluzia, absolut firească, 
că nici o muncă nu este de disprețuit, întrucît pînă la zborul fastuos al rachetelor trebuie 
create șuruburile, piesele, oricît de mărunte, hai de să-i ajutăm pe acești băieți și pe aceste fete 
care — deși excepții în masa largă a tineretu lui nostru — prind din zbor idei care nu le ser
vesc și nu tie servesc, socotesc că este „dreptul lor" la trînaăvie, ori la muncă făcută cu ju
mătate de efort.

Paginile „Scînteii tineretului" vă stau la dispoziție să vă expuneți opiniile, să oferiți 
exemple, să aduceți argumente. Deși drumurile noastre, ale celor mai mulți, duc cu grăbire 
spre fabrici, spre uzine, spre șantiere, spre cla se și amfiteatre, spre ogoare și laboratoare, 
fiindcă sîntem cu toții preocupați de bunul mers al treburilor la locurile noastre de muncă, 
tocmai în numele acestei responsabilități demonstrate să ne oprim și asupra acelora care 
trebuie să meargă în pas cu noi și deocamdată n-o fac, indiferent daca sînt niște simpli naivi, 
ca tînăra de la care am pornit relatările noastre, sau tineri cu carte multă, specializați, dar 
nedeprinși încă să răspundă cu energia pe care o dețin apelului social ce li se adresează.

ESTE TNTR-ADEVAR, RUȘINE SĂ! MUNCEȘTI?
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TINERII
O PREZENȚĂ

A într-una din secțiile Uzinei 
„Balanța" din Sibiu a fost 
montată, în urmă cu cîteva 

A luni, o mașină de șprițat mase 
w plastice cu program, adu

să din import. E un utilaj cu 
A 0 înaltă tehnicitate și im

plicit o ----
perioară.

A află

REALĂ, ACTIVĂ!
(Urmare din pag. I)

pinieră de viță altoită de 10 hec
tare, 110 hectare sînt cultivate 
cu orez. O unitate, prin urmare 
cu o activitate complexă, care o- 
feră un cîmp larg de manifestare 
hărniciei și elanului tineri
lor, oare solicită prezența tineri
lor în toate sectoarele de pro
ducție. Cum au răspuns organi
zația U.T.C., tinerii din comună 
acestor solicitări ?

Ne-am oprit mai întîi în sec
torul zootehnic, a cărui activitate 
permanentă oferă posibilitatea 
de-a cunoaște direct și la dimen
siunile reale aportul tineretului. 
Prima constatare: producțiile
se situează cu mult sub nivelul 
planului, al așteptărilor și con
dițiilor de care unitatea dispune. 
Discuțiile ne duc spre cauze. 
O furajare rațională și o îngri
jire atentă a animalelor lotizate 
pe randamente, o asistență teh
nică de specialitate competentă, 
ar spori substanțial producțiile. 
Ca să realizezi aceste condiții 
trebuie să dispui de oameni bine 
pregătiți, dornici să muncească 
în zootehnie. Care este aportul 
tinerilor ? Nu namai că nu ni 
s-a putut da un răspuns, dar în
trebarea părea nelalocul ei. în 
zootehnie, din 56 de îngrijitori, 
tineri sînt doar 4. Nevoie de oa
meni permanenți, care să depună 
un efort mai mare; care să lucre
ze cu responsabilitatea ce o pre
supune munca de îngrijitor de • 

. animale, este. în loc de 12 vaci 
cu lapte, îngrijitorilor li s-a dat 
în primire cîte 14. Numai că... 
„De zootehnie tinerii se feresc 
•— avea să ne explice Andrei Ne
grită, președintele cooperativei 
agricole. Numai cînd nu cîștigă 
într-un fel mai ușor, prin alte 
părți, trec și pe aici".

Că munca în sectorul zooteh
nie nu este la fel de ufoară ca 
în alte ramuri ale producției a- 
gricole este știut. Aici este ne
voie de o prezență permanentă 
a lucrătorului, o încadrare strictă 
în program, o cunoaștere 
nunțită a animalelor, 
tența în acest sector a 
oameni harnici, devotați, 
cepuți care să depună un 
de muncă mai mare este,
mult decît în oricare altă parte, 
secretul producțiilor ridicate.

Tocmai aceste lucruri le-a avut 
în vedere și angajamentul 
de a recomanda un număr cît 
mai mare de tineri care să lu
creze în zootehnie.

— în acest sens, ce ne puteți 
spune ? — am întrebat pe cîți- 
va din membrii comitetului co
munal U.T.C. A luat vreodată 
organizația în discuție probleme
le ce le ridică producția în sec
torul zootehnic ?

— Nu.
— Un alt sector unde se aș

tepta sporirea contribuției tine
rilor, legumicultura, este și el 
descoperit cu peste 30 de oa
meni. Anul trecut în legumicul
tura au lucrat 7 tineri, în anul 
acesta lucrează numai 3. Coope
rativa a calificat în acest an 33 
altoitori de 
care o parte 
pare că mai 
zatia U.T.C.

întrebarea 
nou- Faptul _ . ... 
toitori sint tineri este o realita-

cu- 
lu-

amă-
Exis- 
unor 
pri- 

efort 
mai

te incontestabilă. Evident, însă, 
că acest lucru este în exclu
sivitate efectul muncii membri
lor consiliului de conducere, a 
brigadierilor și a șefilor de echi 
pe, este — dacă vreți — răspun
sul tinerilor la un apel, nu al or
ganizației U.T.C., ci al condu
cerii cooperativei.

— Comitetul județean U.T.C. 
v-a solicitat, probabil să infor
mați despre numărul tinerilor 
din sectoarele cheie ale produc
ției agricole,

— Da, ne-a răspuns Titu 
huț, secretarul comitetului 
munal U.T.C.

— Informarea presupune o 
noaștere. Știți cîți și unde
crează, care este necesarul coo
perativei ?

— Datele ce le-am comunicat 
nu le mai rețin, le-am luat apro
ximativ de h contabilitatea coo
perativei. Ei nu au o evidență pe 
tineri și vîrstnici.

Serviciul contabilității nu are 
o evidență pe tineri și vîrstnici... 
E de pretins acest lucru ? Să 
știe alții unde lucrează membrii 
organizației de tineret, unde este 
mai multă nevoie de prezența lor 
iar reprezentanții săi nu ?

Gighera, ne-am zis atunci, 
este în județul Dolj, dar Gighe
ra nu înseamnă județul Dolj. 
S-ar putea să fie un caz izolat. 
Și am venit la comitetul jude
țean U.T.C. „Efectul acțiunii nu 
îl știm cu precizie acum. Cifra 
care reprezintă numărul tineri
lor atrași în sectoarele cheie pe 
întregul județ v-o putem da 
peste cîteva zile". Și am revenit 
peste cîteva zile nu atît pentru 
a afla cifra exactă, ci pentru că 
vroiam ca prin nominalizarea cî- 
torva unități unde s-a întreprins 
ceva,‘ vizitîndu-le, să ne formăm 
o imagine cît mai conformă cu 
realitatea. „La nivelul județului, 
ni s-a spus, lucrează în prezent 
în sectoarele cheie ale producției 
agricole 7 914 tineri față de nu
mai 4 160 cîți lucrau la începutul 

angaja- 
realiză-

viță de vie — din 
sint tineri — și se 
are nevoie. Organi- 
știe aceste lucruri ? 
a descumpănit din 
că o parte din al

apului". Ne interesăm de 
mentele pe organizații și 
rile acestora. Dar...

— Cîți au existat. în 
unitate la începutul anului, cîți 
s-a angajat a recomanda fiecare 
organizație — nu știm. Știm că 
am plecat cu cifra globală de 
4 160 și am ajuns la 7 914. A exis
tat probabil la începutul anului 
și o situație a angajamentelor pe 
unități. Sau poate s-a plecat de 
la o cifră globală oferită din si
tuațiile altor organe — nu vă pu
tem spune precis — ne-au rela
tat după o largă consultare. Ni- 
colae Fiertu, șeful secției penttu 
problemele economice a comi
tetului județean U.T.C., Nicolae 
Roșoga, activist în cadrul secto
rului tineret sătesc din anul 1968, 
mult timp în acest an șeful a- 
cestui sector, și Codruț Vasile, 
actualul șef al sectorului. Felul 
în care ni s-a vorbit și faptul că 
aici nu se știa ' nici ce trebuia 
urmărit, ne-a dat de înțeles că 
s-a lucrat la voia întîmplării. Spu
nem acest lucru pentru că tot la 
modul......propabil" ni s-a vorbit
și despre acțiunile întreprinse 
pentru atingerea scopului propus.

Desigur, acțiunea la care comi
tetul județean al U.T.C. s-a an
gajat nu era ușoară. Dar ceea 
ce s-a întreprins este aproa-

fiecare

pe extrem de puțin. în a- A 
fără de organizarea a două 
schimburi de experiență, unul 
la C.A.P. Catane și altul la A 
Goicea Mare, cu tinerii din coo
perativele vecine (în județ sînt _ 
209 cooperative agricole), de fap- A 
tid că în aproximativ 40 la sută 
din organizații, la adunările aces- 
tora, au fost invitați să vorbească A 
tinerilor specialiștii unităților și 
în afară de concursul „Cine știe 
agricultură, cîștigă", nu ni s-a A 
mai putut spune nimic altceva.

— De fapt eu să vă spun — 
drept, ne-a declarat la un mo- A 
ment dat tovarășul Nicolae 
Fiertu, nici nu știam de acest 
angajament. A

— ? !...
Oricît respect am avea pen- A 

tru sinceritate și în oricît de fru
moase cuvinte ar fi învelite mo- 
tivările că nu se știe angaja- A 
mentul pe fiecare unitate, o 
spunem la modul cel mai des- 
chis că ce ne-a fost dat. să auzim A 
și să constatăm considerăm a fi o 
umbră, ce planează nefavorabil — 
pe rezultatele frumoase cu care A 
ne obișnuise activul Comitetului 
județean Dolj al U.T.C. La Secui, 
unitate pe care am vizitat-o ul- A 
terior, ne-am simțit noi jenați „în 
contul" comitetului județean 
U.T.C. cînd, vrînd să aflăm cum A 
lucrează în sectoarele cheie cei 
26 de tineri (2 în zootehnie, 12 a 
în legumicultura și 12 în viti- ™ 
cultură), am fost întrebați de 
unde știm acest lucru. Știam din A 
ace] „existent centralizat" întoc- 
mit la județ pe baza informărilor 
activistului, ce trecuse pe aici. Și A 
ce mult doream atunci ca dum
nealui să fie cu noi, să vadă ui
mirea secretarei organizației A 
U.T.C., Gheorghița Crăciun, că
reia solicitîndu-i să ne vorbească 
despre îndeplinirea angajamen- A 
tului de a recomanda tinerii 
în sectoarele cheie, ne-a răs
puns surprinsă că nu a auzit A 
nimic despre asta. Aici, în zoo-1 
tehnie nu lucrează nici un tînăr, 
în legumicultura, unde din linsă A 
de oameni au putrezit pe cîmp 
produse evaluate la peste 400 000 — 
lei, din cei 20 tineri citi erau a- A 
nul trecut, anul acesta nu au 
mai rămas decît 8; 6 tineri moto- 
pompiști au plecat din primăva- A 
ră iar în viticultură, numărați pe 
degete, nu lucrează decît 9 
neri.

La Teasc, unde — conform 
celorași situații — se știa

ti-

a- 
că 

în zootehnie lucrează 3 tineri și 
unde secretarul comitetului co
munal U.T.C. Ion Novac, briga
dier al cooperativei agricole a- 
flînd scopul vizitei noastre ne 
spusese că... a recomandat încă 
4, președintele cooperativei a- 
gricole Gheorghe Ureche ne de
clara, vizitînd sectorul, că singu
rul tînăr pe care l-a avut aici a 
fost Gheorghe D. Barbu.

— Am fost foarte mulțumit de 
el, ne spunea președintele. „Tre
buie să mă însor și cine mă va 
lua nu vreau să rîdă de mine că 
sînt cioban" — mi-a spus cînd 
a plecat. Este exact latura edu
cativă unde organizația de tine
ret putea să-și facă simțită pre
zența, să demonstreze că acum 
meseria de îngrijitor de animale 
este alta decît în trecut. Cîștigul 
îl văd ei, tinerii, și singuri — aici 
realizează între 400—500 zile

productivitate su- 
La comanda ,sa se 

i tînărul Nicolae Banciu 
~ de profesie lăcătuș.

— De unde ați fost recrutat 
A pentru a lucra la această ma

șină 7
— De la uzina „Flamura A roșie". Acolo lucram tot cu 

mase plastice însă la alte ti
puri de mașini.

— Cine în afară de dumnea
voastră mai cunoaște mînui- 
rea ei ?

— Nimeni... *'
Dacă se întîmplă ca într-o 

zi sau o perioadă mai lungă 
acest muncitor să lipsească 
locul său de muncă nu poa
te fi acoperit. Utilajul va sta
ționa. Din același motiv el 
produce doar 8 ore pe zi, func- 
ționînd într-un singur schimb.

șini, să se acorde mai multă 
atenție folosirii ei cu maximă 
eficiență tehnică și economică, 

în actualul cincinal uzina 
„Balanța" a beneficiat de 
22.000.000 Iei pentru înzestra
rea secțiilor sale cu utilaje din 
cele mai moderne, Numai în 
acest an au fost puse în func
țiune diverse mașini în va
loare de peste 3.000.000 din 
care cele aduse din import se 
ridică la 2.300.000 lei. Randa
mentul acestora nu atinge însă 
cotele maxime pentru că așa 
cum spuneam mai înainte, pre
gătirea . cadrelor de muncitori 
care să le deservească nu s-a 
bucurat de toată atenția a in
partea conducerii tehnice și ad
ministrative a uzinei. S-a re
curs chiar Ia „importul" unui 
muncitor de Ia altă uzină din 
localitate, deși existau toate 
condițiile ca în momentul pre
gătirii celpr care lucrează cu 
ele în prezent, să fie instruiți 
un număr mai mare de tineri 
pe aceleași mașini. Ei ar fi 
putut asigura funcționarea lor

În calificarea muncitorilor
pentru noile utilaje,

organizația U. T. C
nu trebuie să rămină

în expectativă
Productivitatea utilajului sca-» 
de astfel dintr-o dată cu 66 
Ia sută. Alături o mașină de 
găurit, la fel de modernă achi
ziționată cu un preț la fel de 
ridicat. Pentru uzina „Balan
ța" ea reprezintă un avantaj 
tehnic excepțional. Matrițele 
pe care le execută această ma
șină sînt de o precizie și o 
durabilitate de 
mare față de 
după metodele 
și pe acest loc 
specializat un 
tor. Mașina lucrează și ea în
tr-un singur schimb.

Cu prilejul recentei plenare 
a C.C. al P.C.R. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arătă prin
tre altele că marile efor
turi pe care le face statul în 
înzestrarea tehnică a uzinelor 
noastre nu sînt totdeauna 
compensate de utilizarea la 
cei mai înalți indici a’ mașini
lor și utilajelor moderne. Se
cretarul general al partidului 
sublinia necesitatea ca paralel 
cu dezvoltarea bazei tehnice a 
ramurii constructoare de ma-

cîteva ori mai 
cele executate 
obișnuite. Dar 
de muncă s-a 
singur munci-

muncă pe an. Prestigiul acestor 
meserii trebuie însă ridicat în 
fața celor de vîrsta lor din sat. 
„Imbătrînită" este și echipa de 
construcții. Cu brațele deschise 
i-am primi pe tineri.

— Ce reprezintă aceste cifre 
pe care ni le-ați oferit ? — am 
întrebat, din nou, la comitetul 
județean.

Am întîlnit și tineri ale căror 
merite sînt incontestabile. La 
Gighera ni se vorbise de mulți 
dintre aceștia dar, am văzut cum 
a acționat organizația U.T.C. 
pentru ca numărul lor să fie și 
mai mare. Și, cu siguranță tineri 
buni în care conducerile coope
rativelor, oamenii își pun nădej
dea sînt în toate satele județului.

In

să 
de 
de 
ti-

in toate schimburile, iar 
caz de nevoie să înlocuiască 
imediat pe titularii acestora. 
In cazul de față, organizația 
U.T.C. ar fi fost în măsură 
inițieze ea însăși un curs 
cunoaștere a noilor tipuri 
mașini la care să participe
neri selecționați din sectoarele 
în care se află ele plasate. 
Dar nevoia unei astfel de ini
țiative nu a fost sesizată.

Ar fi nereal însă dacă am 
afirma că în uzina „Balanța" 
preocuparea pentru calificarea 
muncitorilor a lipsit cu desă- 
vîrșire. Atît în anul trecut cît 
și în anul acesta, aici au func
ționat cursuri de calificare în 
meseriile deficitare pentru 
uzină, dar care n-au rezolvat 
problema.

— De ce ?
— Pentru că din cei 30 de 

absolvenți ai cursului de cali
ficare la locul de muncă din 
luna septembrie 1968, ne spu
ne tovarășul Gheorghe Frăți- 
lă, șeful biroului personal, au 
mai rămas în prezent în uzi
nă doar nouă muncitori. iar

Numărul lor ar fi trebuit 
în acest an să sporească, să 
resimtă că anul 1969 a fost 
acesi scop un an de mari anga
jamente.

— Pe mulți dintre cei care sînt 
cuprinși în cifra pe care v-am 
dat-o nu aveți cum să îi mai în- 
tîlniți — ne-a spus Codruț Va- 
sile, șeful sectorului tineret să
tesc. Pentru că aproximativ 1 000 
din totalul de 7 914 sînt 
care au lucrat pe timpul 
canței.

Această ultimă declarație 
ne-a uimit de-a dreptul este încă 
o dovadă ce ne face să credem 
că angajamentul luat la început 
de an a fost privit de către co
mitetul județean U.T.C. cu o

ca 
se 
în

elevi
va-

care

Impunătoare construcție industrială: laminorul de benzi la rec», 
sala tratament termic, de la Combinatul siderurgic Galați
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GHEORGHE PACOSTE 
adjunct >1 ministrului 

petrolului
Așa după cum știți, în 

cele 45 de zile cît a durat e- 
tapa de masă, peste 3000 
de uteciști prinși în com
petiție au demonstrat con
cret că se poate munci mai 
bine, cu un randament supe
rior, că utilizarea timpului de 
lucru și a utilajelor poate fi 
optimizată, toate acestea in- 
fluențînd în mod pozitiv asu
pra creșterii eficienței econo
mice a activității pe care o 
desfășurăm. Faptul pledează 
convingător pentru extinderea 
în viitor a unor astfel de ac
țiuni. Mă gîndesc că ar fi de
sigur oportun ca faza de ma
să, cea de la nivelul schelelor, 
să fie prelungită pe o perioa
dă mai mare de timp, chiar 
pe parcursul unui întreg an, 
în acest fel acțiunea căpătând 
nn caracter de continuitate 
— ceea ce ar face ca intere- 
sul tinerilor pentru pregăti

rea lor profesională, pentru 
perfecționarea cunoștințelor 
asimilate și aplicarea lor ri
guroasă în practică să fie me
reu prezentă. Ministerul nos
tru este gata oricînd, ca și de 
astă dată, să susțină în astfel

CÎTEVA MINUTE 
DUPĂ ÎNCHEIEREA 

CONCURSULUI 
PROFESIONAL

de acțiuni, colaborarea cu 
C.C. al U.T.C.

GHEORGHE BĂLĂ- 
CEANU —

operator principal b 
schela Moreni, deținăto
rul locului I

— Așadar ai reușit perfor
manța de a fi cel mai bun

din cei 29 care au terminat 
cursurile în ianuarie curent, 
mai lucrează în secție doar 17.

Fluctuația a fost Intr-ade
văr mare în această uzină. 
Cauza nu e cunoscută în pro
funzime. Și pentru că ea se 
manifestă printre tineri și în
deosebi printre cei proaspăt 
calificați, organizația U.T.C. 
trebuie să întreprindă o an
chetă pe această temă, prezen- 
tînd conducerii uzinei conclu
ziile și propunerile sale. Poate 
fi studiată cu acest prilej și 
experiența uzinei mecanice 
din localitate în care fluctua
ția a fost aproape complet di
minuată și care și-a rezolvat 
de mult timp problema nece
sarului de muncitori calificați

Pentru că, intr-adevăr, din 
discuțiile cu tovarășul Ma
tei Wiserner, inginer prin
cipal la serviciul 
zarea producției, 
55 strungari, 23 
lăcătuși și 36 alte meserii lip
sesc la ora actuală din produc
ția întreprinderii, 
acoperim aceste 
absolvemții școlii 
și prin cursurile 
ce funcționează 
spune interlocutorul

Situația cursurilor nu e însă 
nici pe departe trandafirie. în 
primul rînd nu a putut fi re
crutată cifra planificată de 44 
muncitori ci cu 15 mai puțin. 
Dacă avem în vedere și fluc
tuația de care vorbeam, sînt 
slabe șanse, ca uzina să-și com
pleteze întregul necesar de 
muncitori calificați pentru pro
ducția anului 1970. Mai reține 
atenția faptul că întreaga clasă 
de strungari de la aceste 
cursuri e formată din fete, din 
care o parte deja s-au retras.

în 
apoi 
zare 
la I 
convorbire telefonică la Ofi
ciul de repartizare a for
ței de muncă, ceea ce e prea 
puțin. O reclamă mai susținu
tă. o selecție mai atentă a ce
lor înscriși ar fi condus la 
alte rezultate. Ceea ce nu s-a 
făcut însă pînă acum trebuie 
făcut de aici înainte. Un aju
tor prețios poate veni în acest 
sens din partea organizației 
U.T.C. care trebuie să acopere 
un mai mare spațiu din agen
da sa de lucru, pregătirii pro
fesionale a tuturor categoriilor 
de tineri din uzină. La adresa 
comitetului municipal, s-a for
mulat de asemenea în uzină o 
propunere interesantă care 
merită a fi luată în seamă. în 
Sibiu se știe, există mulți ab
solvenți ai școlilor generale și. 
liceelor 
studiile 
cîmpul muncii. îndrumarea a- 
cestora
fîcare sau ucenicia la locul de 
muncă din uzinele orașului, 
este o îndatorire a organizației 
U.T.C,, care nu mai trebuie co
mentată.

LAL ROMULUS

jurul
i s-a făcut
• anemică, 
intrarea în

organi- 
reiese că 

frezori, 54

Sperăm să 
goluri prin 
profesionale 

de calificare 
în prezent, 

nostru.

acestor cursuri 
o populari- 

printr-un afiș 
uzină și o

care nu-și continuă 
și nu s-au încadrat în

spre cursurile de cali-

neînțeleasă ușurință, mai degra
bă ca o formalitate învelită în 
vorbe și cifre frumoase și nu ca 
o acțiune care îl obligă și la care 
să pornească hotărît.

Sperăm că desprinzînd cele 
mai serioase învățăminte din mo
dul cum s-a desfășurat activita
tea în acest an, din modul în 
care s-a recurs la dezinfor
mare, comitetul județean U.T.C. 
va acționa de aici înain-' 
te cu toată hotărîrea pentru eli
minarea acestor neajunsuri, va 
lua măsurile cuvenite pentru 
ca anul 1970 să însemne, în sen
sul angajamentului formulat pen
tru 1969, un adevărat și substan
țial sprijin pentru agricultura ju
dețului Dolj.

dintre cei peste 3 000 de 
concurenți ?

— Cred că este cam impro
priu spus „cel mai bun“. Și 
colegii mei de competiție, sînt 
convins, erau Ia fel de bine 
pregătiți.

— Cînd ai fost sigur de re
ușită ?

ream frumusețea. Acum n-aș 
schimba-o cu nici o alta.

THEODOR DUMITRU, 
operator extracție la 

schela Moreni, deținătorul 
locului II

— Ești, se pare, primul din 
familia ta care ai îmbrățișat 
meseria de sondor ?...

— După întrebarea a treia. 
'Acumulasem punctajul maxim 
posibil. Barajul era exclus.

— Parcă în urmă cu cinci 
ani, la absolvirea profesiona
lei, nu erai decis dacă să ră- 
mîi sau nu în meserie ?...

—- Intr-adevăr, dar de a- 
tunci, pe măsură ce o cunoș
team mai bine, pe măsură ce-i 
deslușeam tainele, îi descope-

— Primul, da, dar nu și 
ultimul. Fratele mai mic lu
crează de asemenea in sche
lă ca mecanic de compresor.

— Ce gîndeai înainte de 
cele două întrebări de baraj 
puse pentru a face departa
jarea între tine și Ion Parfene 
de la schela Zemeș ?

— Că soția —sînt căsătorit

Vedere parțială a platformei de reformare catalitică a Rafinăriei 
Pitești.

IALOMIȚA 
ȘI-A ONORAT 

ANGAJAMENTELE
(Urmare din pag. 1)

— Acestea sînt însă, tovarășe 
prim secretar, doar rezultatele 
finale, sau, oricum, foarte apro
piate de final. Cifrele au, desi
gur, și neajunsurile lor. Nu 
dezvăluie și drumul străbătut, 
ci doar capătul lui, nu ne în
fățișează procesul, ci doar ulti
ma etapă. V-aș ruga să ne ex
plicați cîteva din etapele ante
rioare, modalitățile prin care ați 
înregistrat aceste rezultate.

— Angajamentele formulate 
de noi în conferința județean* 
U.T.C, au fost corectate în 
scurtă vreme. Au apărut atunci 
și în județul nostru chemări la 
întrecere între organizațiile co
munale, s-au scormonit atent 
posibilitățile și s-a observat că 
erau mai mari. Comunele au 
fost cele care ne-au atras aten
ția că pot face mai mult — 
Borcea, Burdușani, Cosîmbești 
și altele — ceea ce ne-a obligat 
să reevaluăm situația și s-o a- 
ducem la alte dimensiuni. Fap
tul că acum și aceste angaja- 
rhente sînt la o oarecare dis
tanță în urmă se datorește mun
cii susținute depuse de comitetul 
județean U.T.C. și de întregul 
său activ pentru o largă popu
larizare a proiectelor. Se dato
rește, de asemenea, unei parti
cipări în masă a tineretului 
la fiecare acțiune întreprinsă, 
unei atmosfere de întrecere în
suflețită care a dăinuit de-a 
lungul întregului an.

— Ați putea enumera cîteva 
din obiectivele mai importante 
pe care le-ați urmărit în mod 
deosebit pe parcursul anului ?

— De fapt, toate au avut im
portanța lor. Pe primul loc se 
situează, desigur, iucrările efec
tuate pentru sprijinirea cam
paniilor agricole. Mii de elevi 
au fost antrenați în campaniile 
de recoltare din vară și din 
toamnă. Alte mii de tineri au 
luat parte la înfrumusețarea co
munelor lor, Ia amenajarea 
unor noi puncte de odihnă și 
distracție. Zeci de mii de ore 
au fost efectuate numai în sil
vicultură, pentru plantarea noi
lor păduri și întreținerea celor 
existente și, bineînțeles, pe un 
loc aparte se situează cele două 
șantiere naționale de irigații în 
sistemele Pietroiu-Ștefan cel 
Mare și Gălățui-Călărași, la 
care au lucrat și mulți tineri 
veniți din alte părți ale țării 
dar cei mai mulți erau din ju
dețul nostru, străduindu-se ca 
tot ei să se mențină în frunte.

— Valorile acestea pe care 
le-ați precizat pînă acum, eco
nomiile obținute, au un avantaj: 
acela că pot fi măsurate exact, 
în hectare, în tone, în Iei. A- 
ceasta înseamnă că sînt singu
rele posibile ?

— Bineînțeles, nu. Eforturile 
noastre de a atinge anumita cote 
valorice nu le-au pierdut din

vedere și pe cele de ordin edu
cativ, influența educativă pe 
care am urmărit-o prin aețiu- 
nile noastre. Și mă gîndeso dacă 
nu cumva tocmai aceste valori 
sînt mai importante. Participa
rea de masă la bunul mers al 
întrecerii dovedește ecoul trezit 
In conștiința tinerilor de această 
acțiune, dorința lor de a-și afir
ma puterea de muncă, pricepe
rea. Tot o cifră este capabilă să 
sugereze cel mai bine dimen
siunea răsunetului pe care l-a 
avut întrecerea : 6.300.000. Este 
numărul orelor de muncă efec
tuate. Nu vă mai spun despre 
prieteniile și colectivele care 
s-au legat pe șantiere, despre 
călirea lor la școala aspră dar 
bărbătească a muncii, sau des
pre cele două comune, Borcea 
și Făcăieni, care în urma rezul
tatelor obținute, au primit drep
tul de a avea drapel propriu.

— Să ne întoarcem, însă la 
cifre. Am observat, în cazul 
unor comune, că realizările în 
acțiunile de înfrumusețare în
trec exagerat de mult angaja
mentele inițiale. Ciocănești, de 
pildă și-a propus economii de 
100 000 și a realizat peste 300 000. 
Dor Mărunt a sărit tot de la 
100 000 la 400 000. Și mai sînt 
cîteva exemple. Cum se explică 
această situație ?

— Este unul din punctele noa
stre nevralgice — și nu singu
rul. El se explică prin faptul că 
la începutul anului, în unele 
părți, planurile de sistematiza
re și înfrumusețare nu fusese
ră definitivate sau nu erau cu
noscute de organizațiile U.T.C. 
și de aici o lipsă de corelare 
a eforturilor. De asemenea, v 
mai explică printr-o antrenars 
insuficientă a satelor aparțină
toare, datorită neîncrederii sau 
neglijării posibilităților lor. Ia» 
mai tîrziu satele și-au mani
festat, totuși, prezența, indife
rent dacă fuseseră uitate sau nu 
de centrul de comună, ceea ce a 
ridicat mult valoarea economii
lor.

— De aici înțeleg că o între
bare referitoare la deficiențele 
ivite pe parcurs n-ar fi inutilă 
sau pur și simplu convențio
nală.

— Nu, deloc. Este, dimpotri
vă, foarte necesară pentru că și 
lipsurile au existat. Dova
dă că eforturile noastre n-au 
fost întotdeauna pe măsura ce
rințelor. a propriilor noastre 
pretenții. La începutul anului, 
întrecerea a demarat cu anu
mite greutăți. S-a invocat une
ori drept scuză iarna grea și 
prea lungă, însă era vorba mai 
curînd de comune care nu nu
mai că nu aveau încredere în 
ceea ce pot face satele, ci de o 
lipsă de încredere în propria lor 
capacitate, privită în ansamblul 
ei. Și cred că de existența unor 
astfel de fenomene trebuie să 
ținem seama în anul viitor, dacă 
vrem să obținem rezultate su
perioare.

doar de trei luni — și colegii 
mei de muncă, aflați in sală, 
au încredere în mine. Nu tre
buia sub nici o formă să-i 
dezamăgesc. Mi-am impus să 
fiu calm, să gîndesc de trei 
ori pentru a răspunde o dată. 
Normal, în limita metronomu
lui.

ION PARFENE, 
operator parc la schela 

Zemeș, deținătorul locu
lui III

-— Supărat ?
— De ce să fiu supărat ? 

Trebuia să cîștige cel mai 
bun. Dacă nu mă pripeam Ia 
întrebarea a II-a poate alt
fel stăteau lucrurile.

— Și totuși... ?
— Sînt puțin mîhnit pentru 

că Ion Diaconu de la sche
la Modîrjani nu se află prin
tre primii trei clasați. După 
răspunsul excepțional dat Ia 
întrebarea cotată cu 10 punc
te, după cum știu 
pregătit, o merita,
vrei ?... are doar 18 ani și Ia 
vîrsta asta tracul e mai mare.

că este 
Dar ce

GH. GHIDRIGAN

t
I
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— Tn felul acesta ați antici
pat o altă întrebare care se 
pune de obicei în finalul inter
viurilor. Cred că nu mai e ne
voie s-o formulez.

— Am început deja mai de 
mult consultarea organizațiilor 
și a cadrelor pentru stabilirea 
noilor angajamente. Fără îndo
ială, intenționăm ca cele mai 
frumoase puncte cîștigate în a- 
cest an să fie doar punctul de 
plecare pentru anul următor. 
La plenara comitetului județean 
din 19 decembrie le vom dezba
te în amănunt și le vom fixa 
definitiv. Vrem, pe de altă par
te, să lăsăm un larg cîmp de 
acțiune secției economice de cu
rînd înființate, tn seama căreia 
va cădea răspunderea de a de
falca angajamentele pe etape și 
de a face la sfîrșitul fiecărei 
etape scurte analize din mers, 
așa cum nu am făcut întotdea
una anul acesta. Tot prin 
secția economică va trebui 
să antrenăm mai mult în 
circuitul activității comisiile 
muncii voluntar-patriotice de 
pe lîngă comitetele comunale 
U.T.C., un domeniu care iarăși 
a fost unul din punctele 
noastre nevralgice. în felul a- 
cesta vom asigura un și mai 
accentuat caracter de masă ac
țiunilor, o participare mult mal 
bogată, care va ridica nivelul 
calitativ al activității de orga
nizație pe trepte superioare.



>

Plecarea la Roma
ți tovarășului 
Gheorghe Pană

TELEGRAME
Tovarășii ENVER HOJDA, Prim-secretar al Comitetului Cen

tral al Partidului Muncii din Albania, HADJI LLESHI, Președin
tele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania, 
și MEHMET SHEHU, Președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Albania, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
și tovarășului ION GHEORGHE MAURER, Președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o telegramă 
în care se spune : In numele poporului albanez, 
al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, al Pre
zidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Albania, precum și în numele nostru personal, vă adre
săm Dumneavoastră și prin Dumneavoastră poporului frate 
mân mulțumiri sincere pentru felicitările și urările pe care 
le-ați adresat cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a eliberării 
băniei.

Dorim, la rîndul nostru, din toată inima, ca harnicul popor
mân să obțină noi victorii în construcția socialistă a țării pentru 
dezvoltarea și înflorirea Republicii Socialiste România și ca rela
țiile de prietenie și de colaborare dintre țările noastre să se întă
rească și să se dezvolte continuu pe baza prind -iilor marxism-le- 
ninismului și internaționalismului proletar, în interesul ambelor 
noastre popoare, al cauzei socialismului.

ro- 
ni 

Al-

ro-

Președintele RICHARD M. NIXON a trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de Stat, o 
telegramă in care se spune : Dragă domnule președinte,. 
Echipajul navei spațiale „Apollo-12“ și concetățenii mei mi 
se alătură in a vă exprima mulțumiri pentru felicitările 
c9>divoasc transmise de dv. Sentimentul de mîndrie 
determinat de această ultimă realizare științifică este firesc 
să fie împărtășit de toate popoarele planetei, întrucît aceste 
eforturi sînt dedicate folosului întregii omeniri.

Marți dimineața a plecat la 
Roma delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația 
Partidului Socialist Italian, va 
face o vizită în Italia.

Din delegație fac parte tova
rășii Roman Moldovan, membru 
al C.C. al P.C.R. și Andrei Ște
fan, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de 
secție la -C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar 
Ghizela 
membri ai C.C. al P.C.R.. Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★
La sosirea la Roma, pe aero

portul „Leonardo da Vinci", de
legația a fost întîmpinată de Lu
ciano de Pascalis, membru al Di
recțiunii P.S.I., Gianni Finoc- 
chiaro, membru al C.C. al P.S.I. 
și Pier Lombardo Vigorelli, de la 
secția internațională a P.S.I.

Au fost de față dr. Iacob Io- 
nașcu, ambasadorul 
Roma și membri ai

ARTA DE A FI SĂNĂTOS
(Urmare din pag. 1)

nirea cercetărilor efectuate, mai 
ales în ultima vreme, în acest 
domeniu, este să ducă la „răs
turnarea" definitivă a unor pre
judecăți. ia abordarea proble
melor alimentației și medicației 
dintr-o nouă perspectivă, sector 
în care s-au înregistrat deja în
noiri.

G. Vasiliu — Alimentația tre
buie să corespundă astăzi, în
deosebi în cazul tineretului, u- 
nor exigențe precise legate în 
primul rînd de caracterul mo
dern al procesului de învăță- 
mînt și de producție. Mai întîi 
un aspect deosebit de impor
tant estb legat de modul în care 
sînt privite pauzele din proce
sul de învățămînt sau produc
ție. în locui unei pălăvrăgeli 
sterile, a fumatului, este nece
sară luarea; în liniște pe cît po
sibil, a unei gustări, a unei anu
mite gustări. Este greșită ideea 
conform căreia în pauza unei 
activități oarecare te relaxezi 
efectuînd un efort de altă na
tură sau complăcîndu-te într-o 
activitate de „compromis". Pa
uza trebuie să ofere o destin
dere reală, iar alimentele con
sumate pe durata ei să. cores
pundă unor necesități de igienă 
internă.

excesiv de alcool și mai ales 
consumul acestuia în locul ali
mentelor. Alcoolul, pe care unii 
tineri și-1 autoadministrează pe 
stomacul gol, fie și în doze mici, 
creează în „perspectivă" candi
dați la boli neuro-psihice și di
gestive incurabile.

— O alimentație echili
brată, adaptată necesități
lor individuale nu consti
tuie și o bază imunoio- 
gică ?

P. I.-Stoian — Desigur. Rezis- 
tența la agenții patogeni externi, 
la microbi și în general la orice 
fel de efort, crește în proporție 
directă cu justețea sistemului de 
alimentație.

G. Vasiliu — Orice tînăr, 
care desfășoară-o activitate in
telectuală, trebuie să se „miște" 
zilnic, pe jos, minimum 2—3 ki
lometri. Trebuie înțeles că acest 
lucru estte o necesitate, tot atît 
de indispensabilă ca și masa de 
prînz. Din acest punct de ve
dere. de exemplu, numărul ore
lor de educație fizică din facul
tăți este total insuficient...

— Din ce trebuie să fie 
alcătuită o asemenea gus
tare ?

— Ce ne puteți spune 
despre ritmicitatea ți igie
na alimentației ? Este ne
apărat necesar să mănînci 
la anumite ore ?

P.

G. Vasiliu — De njjdă. șco
larii sau studenții trebuie să 
consume un sadviș de pîine cu 
brinză și nu unul cu salam. Di
mineața, înainte de a merge la 
studiu, nu e indicat să se bea 

A, ci lapte. în Suedia, în școli 
s-la introdus micul dejun obli
gatoriu, compus din lapte, pîine 
și fructe. O inițiativă valoroasă 
s-a luat și în țara noastră, pen
tru început doar la Liceul nr. 
34 din Capitală, unde bufetul, 
supravegheat direct de părinți 
și medic, distribuie tocmai ali
mente de felul celor citate mai 
sus. Ar fi de dorit ca un ase
menea exemplu să fie preluat 
pe scară largă. Cît privește ti
nerii care muncesc în produc
ție, aceștia se cuvine să se ali
menteze după un regim com
plet. abundent în substanțe e- 
nergetice (pîine, grăsimi). Este 
absolut, nedorit însă consumul

I.-Stoian — Neapărat, si 
din acest ounct de vedere „ten
tațiile" oferite de bufeturile ex
prese. snack-baruri. punctele a- 
limentare din întreprinderi, care 
„instigă" la un consum de ali
mente neregulat sînt la ordinea 
zilei. Se mestecă insuficient. 
mănincă în grabă și la ore foarte 
diferite. Aceste, aparent negli
jabile „practici". duc insă 
direct — Ia gastrite, duodenite. 
ulcere. Există elevi și studenți 
care în urma alimentației nere
gulate. au devenit anxioși. su
rescitați, neatenți.

— Se trăiește mai rapid, 
mai intens astăzi. Aceasta 
atrage și un ritm mai ac- 

acentuat de consumare 
medicamentelor ?

P. I.-Stoian — Viața de as
tăzi nu impune, menționez cu 
tărie, o alimentație mai bogată 
ți nici un consum sporit de me

EXPERIENȚA CREATOARE
(Urmare din pag. 1)

acest 
viitor.

Olos

rostul meu se leagă de 
oraș. $i se va lega și în

Confesiunea lui Mihai 
n-a fost făcută „pentru presă". A 
fost rostită firesc, fără patetism, 
de pe una din schelele din holul 
cinematografului „Dacia".

Nu-s puțini aceia care „argu
mentează" cramponarea lor de 
mediul din Capitală, ori de al 
altor cîteva orașe, prin lipsa de 
climat artistic al unor localități 
de „provincie".

— Climatul acesta se creează. 
11 creează, de exemplu, artiștii 
plastici din Baia Mare, mai vîrst- 

ăprni și mai tinerii. In jurul lu- 
„irii pe care o execut — îm

preună cu prietenii mei — s-au 
purtat și se poartă multe discu
ții. S-a opinat că ar trebui să 
folosesc lemnul, materie specifi
că Maramureșului. Am ales me
talul. Metalul nu-i specific Mara
mureșului ?

Se obiectează că un oraș de 
„provincie" nu oferă posibilități 
pentru „experiment" în materie 
de artă...

•— Această lucrare nu poves
tește nimic. In acest sens ar pu
tea fi numită abstractă. Ceea ce 
se poate povesti este povestea 
realizării ei. Are ceva din poves
tea cu Meșterul Manele. E ade
vărat, în afara zilelor și nopți
lor zidite în ea, alte jertfe nu 
mi-a cerut, dacă nu socotim că 
unul din noi a căzut de pe sche
lă — dar se vede că a. știut cum 
să cadă, căci n-a pățit nimic. 
Tema lucrării este „Iluzia". Am

voit să fac din cele cinci minu
te pe care omul le petrece in 
hol, așteptînd începerea filmului, 
un timp neplictisitor, poate, plă
cut. Eu aș numi lucrarea optică 
și cinetică, o poezie, un prolog a 
ceea ce se va întâmpla în sală, 
unde iluzia optică produce atî
tea și atitea adevăruri artistice 
E o lucrare decorativă. In ori
ce caz cred că e mai potrivită 
decît dacă aș fi pictat o frescă 
„Baia Mare ieri și azi", pentru 
ca mîine să se spună „Baia Mare 
ieri și Baia Mare alaltăieri". Rit
mul de dezvoltare e atît de im
petuos incit soluția adoptată de 
mine e tocmai în spiritul acestui 
ritm. Am efectuat un sondaj în 
rîndurile publicului — referitor 
la partea, terminată din lucrare. 
Publicul a apreciat-o favorabil.

Există deci și acel climat de 
dezbateri, și de afirmare a po
sibilităților de experimentare, 
chiar într-un oraș „provincial". 
Dar infinit mai puține posibili
tăți de a vedea, de a cunoaște 
arta de pe alte meridiane — s-ar 
putea spune...

— Călătoria, mea în Italia, 
contactul cu o artă de tradiție, 
cu arta contemporană de acolo 
— vii-a întărit 
mat avem încă 
pentru a pune 
concordanță cu 
socială pe care 
cialismul. Se poate, sînt sigur- 
se va face mult mai mult. So
cialismul are capacitatea de a 
conferi artei un nebănuit teren 
de manifestare. Totul e să știm 
să fim la înălțimea vremii 
noastre.

convingerea că 
multe de făcut 

arta noastră în 
poziția înaintată 
o generează so
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DUMITRESCU?

In clasament conduce Le- 
maciko (U.R.S.S.) cu 3 puncte 
ți o partidă întreruptă.

Ostrovskaia 
consem- 
Natalia 

Eretova.

• UN TÎNĂR CAMPION EUROPEAN ÎȘI REHEA- 
GĂ... ANTRENORUL • FEDERAȚIA DE BOX REAC
ȚIONEAZĂ PROMPT, DAR INEFICACE • TURNEUL 
CAMPIONULUI PESTE HOTARE SE SOLDEAZĂ 
CU EȘECURI • OMUL CU PĂRUL ALB REFUZĂ 
SĂ VORBEASCĂ • CUM VA PROCEDA ACUM 

TÎNĂRUL CAMPION ?

» ECHIPA DE HOCHEI 
PE GHEAȚA A U.R.S.S. a 
plecat in Canada unde va 
susține un turneu de opt 
meciuri. La 20 decembrie va 
pleca în Elveția selecționata 
de juniori a U.R.S.S., care va 
participa la turneul de la 
Lausanne și va lua parte la 
campionatul mondial pentru 
juniori programat la Ge
neva.
• 1N RUNDA a 4-a a 

turneului internațional femi
nin de șah de la Moscova, 
Gertrude Baumstark a remi
zat cu Marina 
(U.R.S.S.), rezultat 
nat și în partida 
Konopleva—Kveta 
Restul partidelor, printre ca
re Tatiana Lemaciko—Liud
mila Beloveneț, s-au între
rupt.

MERIDIÂK

MSRIDIâM

■

clu-
care

Tți mai aduci aminte Aurel Dumitrescu ?

T. POGOCEANU

BS

■

A SPORTULUI

în mă- 
justifice 
greu sâ 

acest
un

rect proporțional dintre compor
tarea generală și comportarea 
(inclusiv rezultatele) din ring, îl 
lăsăm pe Aurel Dumitrescu să 
se pronunțe...

României la 
ambasadei.
(Agerpres)

al C.C. al P.C.R., 
Vass și Vasile Potop, El

A TINERETULUI PENTRU APARAREA
Peste citeva clipe instructorul 
va da comanda: Cu cîntec 

înainte marș!

S-au consumat, sau, mai bine 
xis, se consumă încă, două dra
me- Și, deși nu este în intenția 
noastră să dramatizăm și mai 
mult faptele, le vom consemna, 
totuși, gîndindu-ne la învăță
mintele pe care le pot extrage 
sportivii „migratori", deoarece, 
în majoritatea cazurilor — și 
am putea da exemple numeroa
se — migrarea spre așa-zisele 
„țărmuri însorite" s-a soldat, 
cu același implacabil rezultat : 
RATAREA.

Cititorii își mai amintesc, de- 
- sigur, cje campionatele europene

■ de box. care s-au desfășurat la 
București. Printre multele mo-

■ mente emoționante, unul a pus 
H vîrf tuturor. A fost cel în care 
“ tribunele nu scandau 'numai
■ numele boxerului din ring, ci 

și pe cel al... antrenorului. S-a
H scandat așa ; „Hai Lucian ! Hai 
_ Lucian !“ S-â scandat asțfel
■ cîteva seri la rînd. Adică., pmă 
gg cînd, pe treapta cea mai de

sus a urcat tînărul Aurel Du-
■ mitrescu, boxerul în care spec

tatorii credeau că văd o copie
■ fidelă a celui mai mare boxer 
_ pe care l-a avut țara noastră :
■ Lucian Popescu. Și atunci. în 
q acele clipe, doi oameni au plîns

de bucurie : Aurel Dumitrescu,
■ proaspătul CAMPION EURO- 

PEAN, în vîrstă de numai 19
■ ani și, în colțul ringului, omul
— cu părul alb. omul care a adus 

glorie sportului românesc, omul
■ al cărui nume sună atît de sim

plu și firesc pentru auzul nos-
■ tru : LUCIAN POPESCU. Un
— nume rostit pe toate continente- 
“ le lumii. Un nume care a pur-
■ tat cu cinste povara, nu ușoară, 

a TREI TITLURI DE CAMPION
■ EUROPEAN

Se gîndeau, oare, atunci, în
■ clipa izbînzii. cei doi — antre 
g nor și elev — că va sosi, nu pes-

te mult timp și clipa... despăr-
■ țirii ? Cu siguranță, nu ! Și, to

tuși. clipa despărțirii a sosit 
mai repede decît ar fi putut bă
nui cineva. Curtat de clu
burile — Dinamo și Steaua — 
Aurel Dumitrescu a optat pen
tru Steaua. Asupra felului în

■ care a fost obținută această a- 
_ deziune. nu vom insista. La
■ urma urmelor nici nu contează, 

șvzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, ■ Ceea ce este dureros.

dicamențe. Se impune însă o 
igienă superioară a alimenta
ției, în funcție de vtrstă, efort 
și starea de sănătate. Excesul 
de medicamente duce, printre 
altele, la obezitate, deschide 
porțile pentrli alte îmbolnăviri, 
cardiovasculare, diabetice, ulce
roase. Consumul de medica
mente, care crește anual cu 10 
la sută în lume, datorită înde
osebi preocupării sporite pen
tru îngrijirea sănătății și apa
riției de noi medicamente, are 
și implicații negative. De pildă, 
consumul excesiv de aspirină, 
care duce la intoxicații grave, 
în Capitală, anual, se consumă 
circa 80 milioane antinevralgice 
și 30 milioane comprimate cu 
piramidon. în ceea ce privește, 
de pildă, napotomul, medica
ment contraindicat a se consu
ma mai ales în timpul exerci
tării oricărei activități, și care 
expune la riscuri îndeosebi pe 
conducătorii de vehicule.. a în
registrat un consum de. $5 mi
lioane pastile, anual. în țâră. în 
încheierea acestui capitol men
ționez și efectele dăunătoare 
cronice, pe care le are aspirina 
îndeosebi în generarea sau re
activarea ulcerelor.

ce indignează este felul în 
care s-a desfășurat despărțirea 
dintre antrenor și elev. O vom 
reda deși, mărturisim, am fi 
preferat să nu ni se ofere a- 
ceastă ocazie...

La o reuniune de verificare, 
înainte de Balcaniadă, Aurel 
Dumitrescu se pregătea pentru 
meci. Maestrul Lucian Popescu 
a încercat să-i dea indicațiila. 
pentru „încălzire". Și atunci a 
venit răspunsul sec. dur. inso
lent

— Mai lasă-mă, domnule, în 
pace ! Antrenorul meu este loan 
Chiriac (N.R. — antrenorul 
bului Steaua).

Omul cu părul alb, omul 
știa sâ lupte numai pentru vic
torie. ei bine, omul acesta, s-a 
văzut învins. L-a învins obrăz
nicia, tupeul, nerecunoștința u- 
nui puști de 19 ani... Capul alb 
s-a plecat ! Lovitura nu era 
din... pumn ! Era o lovitură 
mult mai grea, o lovitură da
tă cu bumerangul impertinen
ței...

Federația română de box 
a reacționat : Aurel Dumitres
cu a fost suspendat o lună. Mă
sură lăudabilă, desigur, dar... 
fără efect, pentru că această 
măsură nu a schimbat cu nimic 
fața lucrurilor, deoarece, după 
suspendare, ca să „uite de ne
caz". Aurel Dumitrescu a fost 
purtat prin cîteva țări străine. 
A fost în Franța, și a făcut un 
meci... nul. Un „nul" în care 
a cîntărit mult, probabil, aureo
la de campion european. în Ir
landa, și apoi, în Scoția, arbi
trii nu s-au mai lăsat însă im
presionați de o aureolă șifonată 
și au dictat înffîngerea campio
nului. Și credem că nu exage
răm dacă vom afirma că a- 
cestea sînt și rezultatele „ne- 
recunoștinței" tînărului boxer.

★
Avem în față pe antrenorul 

din mîinile căruia a ieșit 
CAMPIONUL EUROPEAN Au
rel Dumitrescu. încercăm să a- 
bordăm acest subiect, dar Lu
cian Popescu nu acceptă. Insis
tăm. Ne spune doar atît :

— Aurel Dumitrescu este tî
năr și, poate de aceea a și gre
șit. Eu insă îi doresc din toată 
inima, și bărbătește, SUCCES !

Privim mica sală a clubului 
„Progresul". Aici s-a născut un 
campion european ; ni se pare 
că nu e puțin lucru. Aici, doi 
oameni au asudat ore întregi, 
zile, săptămîni. adică aproape 
patru ani, pînă cînd, elev și 
maestru s-au contopit într-o sih

ig

gură ființă. Și iară nu ni se 
pare puțin lucru. Mai ales în 
ce-1 privește pe antrenor.

încercînd totuși să trecem 
peste toate acestea, încercînd să 
fim realiști, vom spune că în
țelegem bine motivele care au 
determinat transferul lui Aurel 
Dumitrescu. Mai mult, ne permi
tem să presupunem că tînărul 
boxer va găsi la clubul Steaua 
(și acolo antrenorii sînt price- 
puți) aceeași punte către suc
ces pe care i-a deschis-o antre
norul emerit LUCIAN POPES
CU. Dar el trebuie să știe 
că întotdeauna, indiferent de 
cluburile la care va activa, in
diferent ce succese va obține, 
în inimile și conștiința spectato
rilor, numele Aurel Dumitrescu 
va fi legat, întotdeauna, de cel 
al lui Lucian Popescu, adică 
de numele și prestigiul antreno- 

,rului care l-a descoperit și l-a 
făcut „MARE". De aceea, ceea 
ce nu putem înțelege în nici un 
chip, ceea ce ni se pare inexpli
cabil la un tînăr de 19 ani. este 
gestul lipsit de omenie și de e- 
lementar bun simț cu care și-a 
gratulat antrenorul.

Credem că singurul 
sură să explice și să 
acest gest — deși va fi 
o facă ! —” este chiar 
„puști" căruia îi rezervăm 
spațiu în coloanele ziarului nos
tru, măcar pentru a-și cere scu
ze pubiice celui pe care l-a ră
nit adînc. Cît despre raportul di-

• IN URMA UNEI AN- 
CHETE întreprinse în rîndul 
comentatorilor de specialita
te din Australia, Anglia, 
Franța și S.U.A., Bill Tilden 
a fost desemnat drept cel mai 
bun jucător de tenis al tu
turor timpurilor. Campion al 
S-U.A., Bill Tilden a fost 
component al echipei ameri
cane pentru „Cupa Davis'* în 
perioada 1920—1930. El a to
talizat 118 puncte din 130 
posibile, fiind urmat în acest 
interesant clasament de Don 
Budge (S.U.A.), Rod Laver 
(Australia), Pancho Gonzales 
(S.U.A.), Jack Kramer 
(S.U.A.), Fred Perry (Anglia), 
Henri Cochet (Franța), Renă 
Lacoște (Franța) și Lewis 
Hoad (Australia).

;,RECOMANDAT-EXPRES
In ultima perioadă munici

piul Pitești a găzduit mult 
disputatele partide dintre cele 
mai bune echipe de fotbal cla
sate pe primele locuri în zo
nele diviziei sătești. Repre- 
zentînd tineretul sătesc arge
șean din cinci zone distincte 
ale județului nostru—respectiv 
comunele municipiului Pitești 
zona Pitești, Costești, Curtea 
de Argeș și Cîmpulimg-Muscel, 
echipele de fotbal din comune
le Ștefănești-Valea Mare, 
Stoenești-Mușcel, Călineștl, 
Ciofrîngeni șl Roeiu și-au dat 
rendez-vous într-o bătălie fi
nală pentru cîștigarea mult 
rîvnitului titlu de campioană 
pe județ a diviziei sătești de 
fotbal prima ediție — inițiată 
de către Comitetul județean 
Argeș al U.T.C.

din țara vecină și prietenă, 
R. P. Bulgaria.

Trebuie să evidențiem nea
părat, în mod deosebit, disci
plina și sportivitatea cu cate 
ambele echipe au înțeles să-și 
dispute întîietatea. Pe locul 
III s-a clasat echipa comunei 
Ciofrîngeni care a învins cu 
scorni de 2—1 reprezentativa 
comunei Rochi lipsită nu nu
mai de aportul unor jucători 
mal valoroși ci, din păcate, și 

de o anume seriozitate care se 
impune într-o întrecere spor
tivă.

fonslderăm că această primă 
ediție a diviziei sătești de 
foî'oa! care a reunit în între
ceri 34 echipe cu peste 500 ju

cători, în anul ce va urma, 
va stîrni un și mai mare 

interes In rtndiirile amatori-

FIECARE DUMINICĂ
O SĂRBĂTOARE

In prima partidă desfășurată la Ostrava
ROMANIA CEHOSLOVACIA: 20-15

I Pentru lovirea țintei se cere concentrare, voință, pricepere, 
calități pe care tinerii din comuna Trifești, participanți la acțiu
nile de pregătire pentru apărarea patriei le dovedesc cu prisosință. la handbal masculin

Ostrava, 
meciul 
amical

Aseară, la 
s-a disputat 
internațional 
de handbal dintre e- 
chipele masculine ale 
României și Ceho
slovaciei. Prestind un 
ioc excelent, handba-

liștii români au obți
nut victoria cu scorul 
de 20—15 (10—9).
Punctele echipei ro
mâne au fost marca
te de Gruia (9), O- 
țelea (5), Popescu (2), 
Ghicit (2), Licu

Guneș. De la gazde 
s-au remarcat Mareș 
(4 goluri), Havlik și 
Duda.

Intîlnirea revanșă 
va avea loc tot la 
Ostrava, joi 18 de
cembrie

După o întrecere echilibrată 
și pasionantă au ajuns în fi
nală, cum era și de așteptat, 
cele mai bune formații : Valea 
Mare-Ștefănești și Stoencști- 
Mușcel.

De remarcat, că victoria nu 
s-a putut decide după primele 
90 de minute de joc. A fost 
nevoie de prelungiri. Dar și 
după 120 de minute de joc sco
rul rămîne egal : 2—2. Se Pro
cedează, atunci, la executarea 
a cîte 10 lovituri de Ia 11 metri 
de către fiecare echipă. Mai 
abili și preciși se dovedesc ti
nerii fotbaliști din Valea 
ftlare-Ștefănești care cîștigă 
trofeul precum și dreptul de a 
reprezenta tineretul nostru ar
geșean într-o întâlnire interna
țională cu o echipă similară

lor reunind astfel un 
și mai mare de echipe 
zentative de comune la 
competiției care, 
știe, _____ __________________
talentelor aflate în rîndurile 
tinerelului argeșean. Totodată, 
sperăm că aceasta va da un 
și mai mare imbold extinderii 
și dezvoltării bazelor sportive, 
întreținerii celor existente cu 
mai multă grijă de către or
ganizațiile U.T.C. Vrem să fa
cem, dacă se noate, din fiecare 
duminică, o sărbătoare a spor
tului.

număr 
repre- 
startui 

așa cum se 
contribuie la afirmarea

GH. NEAGU
șef al sectorului sport al Co

mitetului județean Argeș 
al U.T.C.

Pe catedră, stația de radio 
clipește cu multitudinea „ochi
lor" și „nasturilor" săi de metal 
sau de sticlă către cei cîțiva ti
neri care o înconjoară curioși 
și atenți. Unul dintre ei. cu în
fățișarea neobișnuită din pricina 
căștilor de ebonită fixate la u- 
rechi, răsucește încordat butoa
nele stației încercînd să fixeze 
frecvența partenerului. Deasu
pra întregului grup tremură fin, 
ca un simbol al tinereții și al 
căutărilor, adunînd1 din eter un
dele electromagnetice, antena 
filară a stației...

Ne aflăm la o oră de pregăti
re pentru apărarea patriei, îm
preună cu elevii claselor a XII-a 
de la Liceul „Mihai Sadoveanu" 
din București care fac parte din 
cercul tehnico-aplicativ de le
gături radio. Pentru astăzi. în 
program sînt înscrise probleme
le legate de cunoașterea stației 
de radio și punerea ei în func
țiune. Lecția se desfășoară, mai 
întîi, pe plan teoretic, solicitînd 
din plin cunoștințele de fizică 
ale elevilor, captîndu-le atenția 
prin dificultatea problemelor pe * • ’. - ’ r -. • - - -J

în orice 
proble- 
in e-

ter, de realizare a acordurilor 
de frecvență etc.

întrebările puse de maiorul 
Nicolae Dinescu primesc răs
punsuri sigure, precise, dove
dind atît interesul cu care elevii 
participă la ora de pregătire cît 
și întinderea cunoștințelor acu
mulate de 1 
de studiu, buna lor 
tehnică și științifică.

ei în cadrul orelor
orientare

admirație despre interesul și 
dăruirea cu care elevii iau 
parte Ia. orele cercului de legâ- 
turi-radio, despre marea lor ca
pacitate de acumulare, despre 
seriozitatea științifică cu care 
știu să ridice și chiar să rezol
ve cele mai neașteptate și spi
noase probleme. După numai 
două lecții au deprins multe din 
tainele stației de radio pe ca-

tehnic. Iată de ce, oda
tă mai mult, elevii participă 
cu atîta interes la lecțiile teo
retice unde acumulează cunoș
tințe în pius față de cele preda
te Ia școală.

Mai mulți elevi se detașează 
prin pasiunea cu care efectuea
ză operațiile practice, prin ușu
rința cu care rezolvă cele mai 
complicate probleme legate de

situații. Asemenea încercări de 
orientare în teren vor consti
tui, de fapt, tematica unor vi
itoare lecții ale cercului de le
gături radio.

în aceeași
al Capitalei, 
tișcane s-au
jurul altui profesor instructor. 
Sînt tinerele salariate

zi, într-un alt colț 
cîteva sute de fe- 
adunat ciopor în

de

S care le ridică buna funcționare 
5 a unei Stații de radio 
ș condiții, prin ineditul 
s melor de orientare

MESAJE ÎN ETER
Urmează apoi partea practică 

a lecției, cunoașterea efectivă a 
panoului de comandă al stației 
de radio și manevrarea ei. Viu 
interesați elevii roiesc ca niște 
albine în jurul stației, răsucind 
butoanele de punere în funcțiu
ne sau pe cele ale aparatelor 
de măsură, calculînd în gînd sau 
cu voce tare frecvența optimă 
șl bucurîndu-se copilărește, cînd 
izbutesc să realizeze acordul ne
cesar unei .convorbiri prin 
eter. Lectorul ne vorbește cu

re,o manevrează cu iscusință și 
pasiune.

— Cercul tehnico-aplicativ de 
legături radio este util elevilor 
și sub alte aspecte decît cel al 
pregătirii pentru apărarea 
triei, ne spune profesorul 
tor Iliescu, cadrul didactic 
ponsabij al acestui cerc, 
profesor de fizică îi cunosc 
pe majoritatea elevilor înscriși 
aici și știu, spre exemplu, că 
mulți dintre ei vor susține după 
absolvire examene cu caracter

pa- 
Vic-
res-

Ca 
bine

mînuirea panoului de comandă, 
de orientare în eter. Doi dintre 
ei, Radu Moldovan și Mircea 
Floareș, ne mărturisesc că pro
blemele de radiofonie, îndeosebi 
cele practice, i-au interesat de 
mai multă vreme, că în acest 
cerc au avut pentru prima oară 
posibilitatea de a lucra efectiv 
cu o stație de radio. Amîndoi 
sînt convinși că, așa cum afirma 
— de altfel — și ofițerul-lector, 
s-ar putea descurca oricînd pe 
teren, în cele mai neprevăzute

la
Și .
vată mai întîi despre explo
zivi, apoi despre unda de șoc, 
despre respirația artificială. Și 
aici expunerea teoretică e înso
țită de nenumărate exemplifi
cări la planșe iar lectorul nu 
pierde prilejul de a sonda, cu 
rezultate exclusiv favorabile, in
teresul cursantelor, pentru 
problemele predate, punînd în
trebări dificile, cărora li se răs- . 
punde însă cu promptitudine,

Fabrica 
Tricotaje

de Confecții 
București. In- 
despre explo-

siguranță și cu o specifică gra
ție care nu le părăsește pe fete 
nici în cadrul acestor preocu
pări atît de serioase. Mușat 
Gheorgliița, Oprea Constanța, 
Daia Steliana, Iacob Elena, 
Oancea Mariana — iată numai 
cîteva nume dintre ale zecilor 
și sutelor ..de muncitoare care, 
așa cum ne spune ofițerul în
sărcinat cu pregătirea acestui 
detașament, au participat la 
toate orele, la cele mai difici
le dintre lecții, remareîndu-se 
printr-un interes și o disciplină 
cel puțin egale cu cele mani
festate de băieți.

Ni se oferă de îndată argu
mentele consistente în spriji
nul acestor afirmații, prin de
monstrațiile de respirație arti
ficială efectuate cu multă în- 
demînare 
cursante.

Mîndria,
nia pe care _ ___ ,_  ___
fiecăreia din aceste tinere Sînt 
pentru reporter tot atîtea indicii 
că ele vor fi gata oricînd să 
lupte cu succes, alături de între
gul popor, pentru apărarea 
patriei socialiste.

de cîteva dintra
siguranța. dîrze- 

le citești în ochii

O. NEGRU



□ t t
cu privire la cea de-a patruzeci și patra ședința

a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

D. Gom-

Generalul Omar Torrijos a reușit marți să revină la 
conducerea statului panamez, după ce cu 24 de ore înainte 
fusese destituit de doi dintre colaboratorii săi apropiați, care 
organizaseră o lovitură de stat în timpul absenței sale 
țară.

După cum transmite agenția 
U.P.I., principalii autori ai lo
viturii de stat, coloneii Silvera, 
JSa'njur și Nenezen, au fost a- 
restați, după un puternic 
schimb de focuri dintre parti
zanii lor și cei ai generalului 
Torrijos.

Torrijos a reușit să revină 
în țară cu ajutorul președin
telui Nicaraguei, Anastazo So- 
moza-Debayle, care i-a pus la 
dispoziție un avion ce a ateri
zat în orașul David din pro
vincia Chiriqui. Imediat după 
aterizare, garnizoana orașului, 
precum și toate forțele Gărzii 
Naționale din provincia Chiri
qui s-au raliat acestuia. De la 
David el s-a îndreptat spre ca
pitala țării intr-uri marș • de? 
„recucerire11 a țării, vizitînd di-1 
feritele cazarme ale -Gărzii Na
ționale unde a fost primit cu 
entuziasm de către ofițeri și 
soldați. La jumătatea drumu-

lui, generalul Torrijos s-a 
cat la bordul uniți avion 
care a sosit la Ciudad de Pana
ma, unde numeroase cazărmi 
i-au rămas fidele. Forțe ale 
Gărzii Naționale au înconjurat 
Palatul prezidențial și au ares
tat pe principalii autori ai 
loviturii de stat, după un vio
lent schimb de focuri.

Agenția U.P.I. anunță că în 
prezent situația în capitala ță
rii a revenit Ia normal. Șeful 
juntei militare a anunțat că 
în următoarele ore se va adre
sa populației prin intermediul 
posturilor de radio și televi
ziune.

Vietnamul de sud. O subuni
tate de patrioți acționînd în 

zona Platourilor înalte.

G. Pompidou despre

politica externă a Franței

și-a încheiat vizita în II. R. S. S.

Luni seara a avut loc la 
Roma o întîlnire a primului 
ministru, Mariano Rumor, cu 
secretarii celor patru partide 
ale fostei coaliții guvernamen
tale de centru-stînga —Ar
naldo Forlani (Partidul De- 
mocrat-Creștin), Francesco de 
Martino (Partidul Socialist), 
Mauro Ferri (Partidul Social- 
list Unitar) și Ugo la Mălfă 
(Partidul Republican). Re- 
uniunea „în patru" — prima 
după sciziunea’.' produsă în 
luna iulie a.c. în rîndul so
cialiștilor — a prilejuit dis
cuții ample privind “situația- 
actuală din Italia.

In comunicatul dat publici
tății la încheierea discuțiilor 
se menționează că primul mi
nistru Rumor a prezentat se
cretarilor celor patru partide 
situația generală a țării. El a 
propus cu acest prilej parte
nerilor vechii coaliții o „re
luare a unei colaborări orga
nice de centru-stinga“. Liderii 
acestor partide s-au angajai 
ca, împreună cu celelalte or
gane politice să studieze pro
punerea președintelui Consi
liului de Miniștri.

Președintele Franței. la Washington și la Moscova și 
Georges Pompidou, a 
rostit luni seara o cu- 
vîntare la posturile de 
radio și televiziune, in 
care a 
succint 
luni de 
funcția 
tului.

făcut un bilanț 
al celor șase 

cînd a preluat 
de șef al sta-

^Vorbind despre politica exter
nă, președintele a reafirmat 
„datele ei esențiale și constante". 
El a relevat în acest sens „efor
tul răbdător și constant pentru 
favorizarea destinderii și păcii, 
fie că este Vorbă de securitatea 
europeană, fie de soluția conflic
telor din Orientul Mijlociu, Viet
nam, Biafra, pe baza dreptului 
tuturor popoarelor de a dispune 
de ele însele și a dreptului tu
turor statelor la existență yi 
securitate". El a evocat, de ase
menea, „menținerea activă a 
cooperării cu toate țările". Pre
ședintele s-a referit la „legătu
rile seculare" ale Franței cu 
S.VA, și la „cooperarea cu V- 
niunea Sovietică". Întărirea re
lațiilor cu aceste două state va fi 
accentuată, după părerea preșe
dintelui, de vizitele pe care el 
le va face în cursul anului viitor

„a căror succesiune traduce re
fuzul pe care Franța îl opune 
oricărei politici a blocurilor opu
se unele altora".

Șeful statului a exprimat „ho- 
tarîrea sa de neclintit de a apă
ra în exterior pacea și indepen
dența politicii franceze".

Referindu-se la politica inter
nă, Georges Pompidou a pus ac
centul pe voința guvernului de 
a practica o politică socială. Pre
ședintele Franței a evocat pers
pectivele economiei franceze. 
„Încă cîteva luni și noi vom pu
tea să slăbim constrîngerile. A- 
ceasta cu condiția ca statul si 
mențină disciplina financiară care 
s-a impus și ca toți francezii să 
înțeleagă că bunăstarea și secu
ritatea nu se dobîndesc decît 
prin efort".

MOSCOVA 16 — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : Delegația militară română 
condusă de ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România, generalul-colonel Ion 
Ioniță, care, la invitația minis
trului apărării al U.R.S.S., ma
reșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, a făcut o vizită 
oficială în U.R.S.S., a părăsit 
luni seara Moscova, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

La gara Kiev, împodobită cu 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Uniunii 
Sovietice, delegația a fost con
dusă de mareșalul Uniunii So
vietice A. A. Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S., mareșalul 
Uniunii Sovietice, I. I. Iaku- 
bovski, prim-locțiitor al minis
trului apărării, comandantul su
prem al forțelor armate unite 
ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, de general 
de armată A. A. Epișev, șeful 
Direcției politice superioare a 
armatei și flotei maritime mi
litare, generalul de armată 
S. L. Sokolov, prim-locțiitor al 
ministrului apărării, amiralul 
flotei Uniunii Sovietice S. G. 
Gorskov, locțiitor al ministrului 
apărării, comandant suprem al 
flotei maritime militare a 
U.R.S.S., precum și de alți ge-

nerali și ofițeri superiori sovie
tici.

Erau prezenți Teodor Mari
nescu, ambasador extraordinar 
și plenipontențiar al Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S.. 
colonelul Cornel Berar, atașat 
militar, aero și naval al Româ
niei la Moscova, precum și 
membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. Cei 
doi miniștri au trecut în revistă 
garda de onoare aliniată 
peron.

Sesiunea
pe

Suprem al U.R.S.S.

Cuvîntarea lui Richard Nixon

se intoarce

Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a anun
țat luni seara, într-o cu- 
vîntare radiotelevizată, 
retragerea din Vietna
mul de sud a încă 50 000 
de militari 
pînă la data 
lie 1970.

a afirmat că,

V

acasa...
Primul contingent al trupelor filipineze care luptă împotriva 

forțelor patriotice din Vietnamul de sud alături, de unitățile a- 
mericano-saigoneze și-a făcut sîmbăta trecuta bagajele și a 
plecat spre casă. Intr-un gest umanitar, înaltul comandament 
a) Forțelor armate de eliberare din Vietnamul de sud a anunțat 
un armistițiu față de militarii filipinezi, ca urmare a anunțam 
retragerii lor din Vietnam.

Intenția de readucere în țara a contingentului filipinez din 
Vietnamul de sud fusese an nțată de președintele Ferdinando 
Marcos încă în luna octombrie. Ea nu a produs surpriza fund 
anticipată în mai multe rînduri. Iar alături de tinerii filipinezi 
ce au făcut parte din aceste unități, cei ce s-au bucurat mai 
mult au fost paradoxal... contribuabilii nord-amencani. Trei 
motive principale par să fi stat la baza măsurii luate de gu- 
vernul de la Madila : o „reevaluare" a politicii externe a Fiii; 
pinelor; lipsa de fonduri pentru menținerea contigentului și 
apariția unor noi probleme interne, îndeosebi activitatea gue-

înaintea alegerilor prezidențiale din luna noieiyibrie, Pteșe- 
* dintele Marcos insistase asupra „necesității unei reevaluări 

a politicii externe a regimului său, aceasta constituind dealtfel 
unul din punctele centrale ale campaniei sale electorale. Dis
cursurile Iui Marcos conțineau promisiuni de revizuire a trata
telor încheiate cu Statele Unite, în special a acordului care 
prevede menținerea, pe timp de 80 de ani, a unui număr de ,23 
baze militare nord-americane pe teritoriul filipinez. Șeful sta
tului a fost nevoit să țină seama de sentimentele antiamericane 
ce se intensificaseră în țară, mai ales ca urmare a asasinam 
unui cetățean filipinez de către un soldat american^ ceea ce a 
dus la numeroase demonstrații în favoarea desființării bazelor 
militare ale S.U.A. din Filipine și a promovării unei politici 
externe cu adevărat independente. ,

In ce privește contingentul de trupe filipineze din Vietnamul 
de sud. denumite în mod oficial „Grupă, de acțiune civila," sau 
, Philcag" președintele Marcos declarase în două rînduri ca este 
hotărît să-l recheme în țară. Motivul invocat a fost lipsa fon
durilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de men
ținerea militarilor filipinezi. în realitate însă, pentru afișarea 
unei „unități", cel puțin de fațadă, Washingtonul suporta su
mele necesare. După cum a dezvăluit recent senatorul William 
Fulbright, guvernul Statelor Unite nu a făcut, în fapt, decit 
să cumpere mercenari, pentru a, putea afirma apoi „cit de 
mult este sprijinită politica sa în Vietnam", îndeosebi în nndu- 
rile unor țări asiatice. Fulbright a declarat că, în baza unui a- 
cord secret încheiat în anul 1966 între fostul președinte Lyndon 
Johnson și guvernul filipinez. Statele Unite au cheltuit, din 
banii contribuabililor americani. 545, milioane dolari pentru 
menținerea contingentului de trupe filipineze în Vietnamul de 
sud. Acorduri similare, a indicat el, au fost încheiate și cu re
gimurile din Tailanda și Coreea de sud. Dar în ciuda acestei 
„infuzii" de dolari, colaborarea Filipinelor la intervenția arma
tă din Vietnamul de sud a devenit tot mai nepopulară în a- 
ceastă țară, promisiunile făcute de Ferdinando Marcos privind 
hotărîrea de a retrage trupele „Philcag" din Vietnam, contribu
ind substanțial, după părerea observatorilor, la realegerea sa 
în funcția prezidențială.

In sfîrșit, nu pe ultimul plan au fost puse dificultățile inter
ne ale guvernului manifestate, pe de o parte, prin rezistența 
tot mai accentuată a opiniei publice față de menținerea unor 
măsuri cu caracter nepopular, iar pe de altă parte, prin intensi
ficarea activității formațiunilor de guerilă „Huks" a căror, pre
zență este semnalată de peste 10 ani în diferite zone ale insu
lelor filipineze. Or, în actualele condiții, guvernul de Ia Manila 
nu-și poate permite să-și disperseze forțele sale armate pe două 
fronturi.

Sîmbăta trecută, la baza militară Tay Ninh, din Vietnamul 
de sud, a avut loc „parada de adio" a peste 1 000 din cei apro
ximativ 2 000 de militari filipinezi dizlocați în Vietnamul de 
sud încă din anul 1966. A fost o festivitate care, după cum a- 
vea să sublinieze agenția UPI, „nu a provocat nici o opoziție 
din partea poporului Filipinelor". Ba, s-ar putea spune că dim
potrivă...

P. NICOARA

americani 
de 15 apri-

prin aceas-El . .
ta, totalul trupelor americane re
trase din Vietnam, din momentul 
instalării sale la Casa Albă, va 
atinge cifra de 115 500 oameni. 
Nixon a susținut că programul 
de retragere din Vietnam este 
posibil datorită „preluării efor
tului militar" de către saigonezi. 
El a afirmat că, așa cum se ara
tă în unele rapoarte pe care le-a 
primit în ultima vreme și în spe
cial în raportul lui Robert Thom
son, expert britanic trimis special 
în Vietnamul de sud. această mă
sură poate fi luată datorită fap
tului că a crescut gradul de in
strucție al forțelor militare sai- 
goneze, capacitatea de luptă a 
acestor trupe. în felul acesta, 
președintele a lăsat să se înțelea
gă că războiul din Vietnam va 
continua, susținerea sa fiind 
transmisă tot mai mult saigone- 
zilor. Vorbitorul a repetat, tot
odată, vechile sale afirmații re
feritoare la faptul că „în cazul 
în care va ajunge la concluzia că 
o activitate inamică sporită pune 
în pericol forțele americane ră
mase în Vietnam" nu va ezita 
„să ia măsuri drastice și efective 
pentru a face față acestei 
tuații".

Ocupîndu-se 
tivelor de pace 
xon a declarat 
realizat nici un

tul negocierilor", încercînd să a- 
runce pentru aceasta vina asu
pra R. D. Vietnam și Frontul 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud. El a afirmat, tot
odată, că S.U.A. vor continua să 
participe la tratativele de la Pa
ris.

în cuvîntarea sa, președintele 
S.U.A. s-a ocupat în special de 

a 
în

procesul de „vietnamizare" 
războiului, ceea ce înseamnă 
esență o politică de prelungire a 
conflictului vietnamez.

MOSCOVA 16. — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : La 16 decembrie, la Mos
cova au început lucrările celei 
de-a 7-a sesiuni a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. în cursul că
reia vor fi dezbătute și aprobate 
proiectele planului economiei na
ționale și al bugetului de stat al 
U.R.S.S. pe anul 1970, precum și 
unele probleme privind ocrotirea 
sănătății și asigurările sociale.

La tribuna prezidiului sesiunii 
se aflau Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin, Nikolai Podgornîi și 
alți conducători sovietici de 
partid și de stat.

In raportul asupra proiectului 
de plan pe anul 1970, Nikolai 
Baibakov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, a înfățișat unele realizări ale 
economiei sovietice și a prezentat 
unii indicatori ai dezvoltării e- 
conomiei sovietice în anul 1970.

Ministrul finanțelor, Vasili 
Garbuzov a prezentat proiectul 
de buget.

între 11 și 16 decembrie a.c. a 
avut loc Ia Moscova cea de-a 
patruzeci, și patra ședință a Co
mitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. 
La ședință au participat repre
zentanții țărilor membre ale 
C.A.E.R. în Comitetul Executiv : 
T. Țolov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, F. Hamouz, 
vicepreședinte al guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
G. Weiss, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, ~ 
bojav, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, P. Jarosze- 
wicz, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, Gh. Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, A. Apro, vicepreședin
te al guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, M. 
Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

La ședință au participat pre
ședinți ai grupelor de lucru 
create de Comitetul Executiv : 
N. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
planificării al U.R.S.S., V. Ki
rillin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat pentru știin
ță și tehnică al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., M. Sey- 
fried, ministrul căilor de co
municații al R. P. Polone, 
precum și St. Gabor, președin
tele Biroului Comitetului Exe
cutiv, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării al 
Republicii Socialiste România.

Ședința a fost prezidată de P. 
Jaroszewicz, reprezentantul Re
publicii Populare Polone, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone.

La ședința Comitetului Execu
tiv a avut loc un schimb de 
păreri referitor la mersul lucră
rilor privind pregătirea, în con
formitate cu hotărîrea celei de-a 
XXIII-a sesiuni (speciale) a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, a proiectului progra
mului complex de perspectivă al 
adîncirii și perfecționării în con
tinuare / a colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. Comitetul 
Executiv a stabilit să se conti
nue activitatea în această pro
blemă.

Comitetul executiv a exami
nat rapoartele elaborate de 
grupa formată din conducătorii 
organelor.de planificare ale ță
rilor membre ale Consiliului, 
cu privire la problemele dezvol
tării în continuare a colaboră
rii în^qpmeniul activității de 
planificare a țărilor membre

stadiul elaborării coordonării 
planurilor pe anii 1971—1975 a 
recomandat țărilor interesate 
membre ale C.A.E.R. să reali
zeze colaborarea în planifica
rea unor tipuri de mașini-unel- 
te așchietoare, tehnica electro
nică de calcul, sistemul de 
transport în conteinere, unele 
tipuri deficitare de tablă lami
nată, țevi și alte profile.

La ședința comitetului execu
tiv au fost examinate unele 
probleme legate de perfecționa
rea bazelor juridice contractuale 
ale colaborării economice. S-a 
considerat îndeosebi oportun să 
se elaboreze o serie de măsuri 
îndreptate spre creșterea răs
punderii economice a părților 
pentru îndeplinirea obligațiilor 
reciproce, pentru perfecționarea 
în continuare a activității or
ganelor de arbitraj ale țării lor 
și a modului de examinare a li
tigiilor dintre organizațiile e- 
conomice ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. Ținînd seama de 
faptul că pentru adîncirea și 
perfecționarea în continuare a 
colaborării economice și tehni
co-științifice are o mare im
portanță studierea sistematică 
și elaborarea problemelor ju
ridice ale acestei colaborări, 
comitetul executiv a considerat 
necesar să creeze consfătuirea 
reprezentanților țărilor membre 
ale C.A.E.R. pentru probleme 
juridice.

Comitetul executiv a adoptat 
o serie de recomandări și mă
suri îndreptate spre perfecțio
narea în continuare a activității 
organelor C.A.E.R.

Comitetul executiv a luat cu
noștință 
acțiunile 
narea și 
cele mai

de informarea despre 
cu privire la coordo- 

adîncirea colaborării în 
importante domenii ale

cercetărilor tehnico-științifice, 
folosindu-se forme organizaUri
ce eficiente. '®

Comitetul executiv, subliniind 
necesitatea elaborării aprofun
date și complexe din punct de 
vedere teoretic, metodologic și 
aplicativ a problemelor economi
ce, prevăzute de cea de-a 23-a 
sesiune (specială) a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, a 
considerat necesar să recomande 
sesiunii C.A.E.R., crearea, de că
tre țările interesate, membre ale 
C.A.E.R. a institutului interna
țional pentru probleme econo
mice ale sistemului mondial so
cialist.

Examinînd informarea Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
transportul cu privire la stadiul 
elaborării „regulilor și condiții
lor unice ale transportului măr
furilor cu mijloace auto între 
țările membre ale C.A.E.R.", 
Comitetul executiv a dat sarci
na comisiei să elaboreze un pro
iect de convenție multilaterală 
între țările membre ale C.A.E.R. 
privind aplicarea acestor reguli 
la efectuarea transporturilor in
ternaționale auto de mărfuri.

Comitetul executiv a exami
nat. unele probleme curente ale 
activității transporturilor fero
viare, legate de transportul măr
furilor de comerț exterior ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. și 
a adoptat recomandări corespun
zătoare.

La ședința comitetului execu
tiv au fost aprobate planul de 
lucru al comitetului executiv și 
bugetul secretariatului consi
liului pe anul 1970 și, de ase
menea, au fost examinate și alte 
probleme ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice.

Ședința comitetului executiv a 
decurs într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

PRESA INTERNAȚIONALA DESPRE ASASINATUL
DE LA „BEL AIR"

De unde să înceapă
procesul?

continuare a colaboră-

ale C.A.E.R., îndeosebi în do
meniul coordonării planurilor 
de perspectivă îndelungată, 
privind principalele ramuri ale 
economiei naționale și tipuri 
de producții, în domeniul prog- 
nozării economiei, științei și teh
nicii.

Concluziile și propunerile a- 
cestor rapoarte vor fi folosite 
la elaborarea proiectului pro
gramului complex.

Comitetul executiv, exami- 
nînd propunerile biroului co
mitetului executiv cu privire la

Crima de la vila „Bel Air* 
continuă să suscite comentarii 
în presa străină. Revista pari
ziană „L’Express" publică un 
articol din care extragem.

de mersul trata- 
de la Paris, Ni- 
că „nu a fost 

progres pe fron- Vedere din Teheran.

• AMBASADORUL României 
în R.P. Mongolă Sandu Ioan, a 
organizat lă Ulan Bator o gală 
de filme românești. Au partici- 

T. Punțangorov, vicepre- 
al Consiliului de Mi- 

P. Sagdarsuren, șeful 
Relațiilor Externe a 

al P.P.R.M., D. Cimidorj, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, I. Batmung, pre
ședintele Asociației de priete
nie mongolo-română, oameni 
de cultură și artă, ziariști. Au 
fost, de asemenea, prezenți șe
fii misiunilor diplomatice din 
Ulan Bator.

pat 
ședințe 
niștri, 
Secției 
C.C.

CONVORBIRI COMERCIALE 
SOVIETO-ITALIENE

• EA Moscova au început 
convorbirile între o delegație co
mercială sovietică și una italiană 
cu privire la perspectivele dez
voltării comerțului dintre cele 
două țări, anunță agenția TASS.

Delegațiile concretizează planu
rile schimburilor comerciale în 
vederea semnării unui acord pe 
termen lung și pun de acord vo
lumul livrărilor reciproce de 
mărfuri

reciproce
pe anul 1970.

Volgograd a luat sfjrșit
- Comisiei permanente

• LA 
ședința
C.A.E.R. pentru siderurgie, la 
care au participat delegații din 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslava- 

1 că, R.D. Germană, R.P. Polonă, 
Republica Socialistă România, 
R.P. Ungară, U.R.S.S., precum 
și din R.S.F. Iugoslavia.

Ședința Comisiei, se sublinia
ză în comunicat, s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegeră reciprocă.

tala țării. In cursul incidente
lor care au avut loc, precizea
ză un comunicat al comanda
mentului militar de la Bangkok, 
șase polițiști tailandezi și o 
persoană civilă au fost uciși, iar • 
alți trei polițiști au fost răniți.

BAZA AMERICANA 
DE LA WHEELUS FIELD

• AUTORITĂȚILE tailande- 
ze anunță că forțele patriotice 
au organizat luni o ambuscadă 
împotriva forțelor polițienești 
în provincia Ratchaburi, la a- 
proximativ 90 km sud de capi-

• LA Tripoli au început nego
cierile libiano-americane cu pri
vire la evacuarea bazei militare 
aeriene a S.U.A.. Wheelus Field, 
înainte de 24 decembrie 1970, 
data expirării acordului care re
glementează statutul acestei 
baze.

în cadrul convorbirilor vor fi 
stabilite date și detaliile eva
cuării instalațiilor militare ame
ricane. Delegația libiană la con
vorbiri este condusă de Abdel 
Salam âalloud, membru al Con
siliului comandamentului revolu
ției.

LA Ambasada Republicii 
Socialiste România din Paris, 
a avut loc o întîlnire cu pri
lejul acordării Medaliei de 
Aur a Comitetului interna
țional pentru difuzarea artei 
și literaturii prin intermediul 
cinematografiei (C.I.D.A.L.C.) 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă din Republi
ca Socialistă România, pen
tru organizarea Primului 
festival internațional de fol
clor „România 1969“. Cu a- 
cest prilej, Georges Auric, 
președintele C.I.D.A.L.C. a 
înmînat Medalia de Aur re
prezentantului țării noastre, 
Marcel Ghibernea, conducă
torul delegației române Ia 
tratativele culturale româ- 
no-franceze. La această ce
remonie au asistat membri 
din conducerea C.I.D.A.L.C., 
oameni de artă și cultură, zia
riști. A fost, de asemenea, 
prezent Paul Fouchet, minis
tru plenipotențiar, director 
general adjunct al relațiilor 
culturale, științifice și tehni
ce din Ministerul Afacerilor 
Externe al Franței.

Solutionarea crimei enigmatice, în principiu, a fost realizată. 
Identificarea culpabililor, arestarea lor, certitudinea pedepsei 
ce va urma, încearcă să șteargă durerea lăsată de săvîrșirea 
crimei. Totul redevine normal.

Dar procesul „crimei de la Hollywood" pare să se fi desfă
șurat invers, în Statele Unite. Se cunosc asasinii care la 9 au
gust, în vila „Bel Air", au masacrat-o pe Sharon Tate, soția re
gizorului Roman Polanski, care aștepta un copil, și pe alți pa
tru prieteni ai familiei.

în aceeași atmosferă macabră au fost uciși și soții Labianca, 
ce locuiau la cîțiva kilometri depărtare d6 vila „Bel Air", dar / 
în afara cercurilor cinematografice.

Se cunosc cel puțin numele a trei dintre presupușii vinovați. 
Ei sînt aresțați. Vor fi judecați. Dar îngrijorarea crește în ioc 
să se diminueze, căci acești asasini — Charles Watson, de 2' 
de ani, Linda Kasabian, 19 ani, Patricia Kernwinkel, 21 de au 
— sînt asociați, cum sînt astăzi asociați în America mii de 
drogați. Ei au acționai fără motiv, dintr-o demență unică sau 
colectivă, pentru care trebuie să ne întrebăm dacă nu riscă să 
fie contagioasă. în acest complex trebuie analizată totalitatea 
fenomenului hippie, care ia proporții amenințătoare. Ce erau 
asasinii? Hippies, yippies, sau „demoni"? într-o țară unde se 
înmulțesc grupurile de tineri rătăciți, cînd grupuri întregi vaga
bondează și mor cu sutele fără nici un sens, numele lor nu 
reprezintă mare lucru. Vinovății se apără prin faptul că sînt 
hippies. Se știe doar că trăiau în bandă, o bandă de vreo 50 
de membri (majoritatea fete tinere), care-și zicea „familie".

Aveau un șef, un client al justiției, de 34 de ani, Charles 
Manson, un dezaxat, căruia îi plăcea să i se spună „Isus" sau 
„Satana". „Familia" se deplasa fără încetare dintr-o parte în 
alta pe coasta vestică a Statelor Unite, în hoarde sălbatice mo
torizate, înarmate, echipate cu mijloace moderne de comuni
cație, se întreținea din furturi și prostituție într-un straniu cli
mat de misticism, drog și orgie. Potrivit primelor declarații în
registrate de poliție, Manson ar ti condus prin telecomandă 
asasinatul de la „Bel Air",

Ciți tineri americani s-au lăsat subjugați de acest desfrîna! 
al suburbiilor californiene ? Cine este vinovat de acest lucru ? 
Toleranța cercurilor de hippies care îi consideră pe demenți 
drept trimiși ai cerului? Sistemul de educație care îi face pe 
adolescenți foarte vulnerabili ? Cele 25 000 de ore de televi
ziune pe care le urmăresc înainte de a fi adulți ? Pervertirea 
noțiunii de libertate ? Climatul de violență care s-a manifestai 
întotdeuna în Statele Unite ? Drogul ? Stupefiantele, care îi 
fac să nu-și mai dea seama unde se termină binele și unde 
începe răul ? De unde să înceapă procesul ?

• NIAMEY — Un grup de 25 
de persoane, majoritatea ofițeri, 
au fost condamnați la închisoare 
pe diferite termene sub acuza
ția de a fi încercat, în august 
1969, răsturnarea regimului din 
Republica Niger. Cele mai grele 
sentințe, muncă silnică pe viață, 
au fost pronunțate împotriva 
căpitanilor Dibi Sylas Diarra și 
Alassane Diarra, considerați 
capii tentativei de lovitură de 
stat.

O IN capitala Tanzaniei au 
luat sfîrșit lucrările seminaru
lui consacrat problemelor tine
retului din țările Africii centra
le și de est. Cuvîntul de închi
dere a fost rostit de ministrul 
educației naționale al Tanzani
ei, Yohan Mgondja, care a re
levat că principalul dușman al 
țărilor africane este în prezent 
neocolonialismul, în formele 
sale diverse

• EPIDEMIA de gripă care a 
cuprins cea mai mare parte a 
țărilor Europei continuă să se 
extindă. în Franța, temperatura 
scăzută și umiditatea, ca și 
ceața, mențin în numeroase re
giuni un teren favorabil bolii și 
propagării epidemiei. Două re-

giuni franceze, care săptămîna 
trecută fuseseră ocolite de gripă, 
cunosc și ele acum ofensiva vi
rusului.

în nordul Europei, numărul 
cazurilor de gripă a depășit 
media normală în această pe
rioadă friguroasă a anului. Ser
viciile sănătății publice se află 
însă în stare de alertă.

APELUL LUI INDIRA GANDHI

• INTR-O declarație făcută în? 
cadrul Conferinței naționale a ti
neretului, primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, a arătat că 
una din problemele majore care 
confruntă în prezent țara este a- 
tenuarea decalajului dintre nive
lul de trai al diferitelor pături 
ale populației. Ea a subliniat că 
este necesar ca dezvoltarea eco
nomică a țării să fie însoțită de 
o îmbunătățire continuă a siste
mului de repartizare a bunurilor 
produse de societate.

Indira Gandhi, a adresat un a- 
pel întregului popor și în mod 
special tineretului de a depune 
toate eforturile în vederea pro
gresului economic și social al In
diei.
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