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Lucrări
de dezvoltare

a Triajului C.F.R 
București

Au început lucrările de 
dezvoltare a Triajului C.F.R. 
București. Se construiesc ast
fel noi grupe de linii, se pre
lungesc cele existente, se mon
tează șine și traverse de o re
zistență sporită. Concomitent, 
se desfășoară lucrările pentru 
introducerea mecanizării ji 
automatizării proceselor fero
viare de dirijare a vagoanelor 
de marfă.

Proiectele elaborate în acest 
scop aparțin institutului de 
specialitate al Departamentu
lui Căilor Ferate. Investiția 
respectivă va facilita o creș
tere considerabilă a volumului 
transporturilor de mărfuri, re
ducerea duratei de imobiliza
re a trenurilor la operațiunile 
de încărcare și descărcare, o 
deservire mai promptă a be
neficiarilor Căilor Ferate Ro
mâne.

cetățenească
Interviul 1 

nostru cu J

dr. MIRCEA POPOVICI 
președintele Casei de Economii 

și Consemnațiuni

Să ne închipuim, așa cum ne-a sugerat tova rășul cont tag. Vasile Tărăboi — d:re:t--_l 
tului central de documentare tehnică — că un cititor — să ziceai un trhrăriin, și-ar propune câ cUbmc* 
întregul volum de informație tehnică din domeniul lui de specialitate — cărți, revine. arttrnM. 
rapoarte etc. — care se emite intr-o singură zi pe toate meridianele. Cît timp i-ar G ne:esar pentru 
această treabă ?

— Cit, tovarășe conferențiar ?
— Acceptind că ar cunoaște opt limbi de mare circulație 9 că ar citi ctte 12 ore pe ai. ei va par

curge doar 80 la sută din cantitatea respectivă In nu mai puțin de M de ară.

VA FACE 0 VIZITA U.T.C.

intem. așadar mar
torii celei mai fan
tastice explozii in
formaționale pe 
care a cunoscut-o 
știința. Și nu-i de

mirare. Pentru că in același 
timp sîntem contemporani cu 85 
la sută dintre oamenii de știință 
pe care i-a avut omenirea. Toți 
aceștia cercetează, descoperă 
creează. Rezultatele muncii îor 
sînt încredințate cu o uimi
toare rapiditate tiparului și 
cu aceeași rapiditate tipareie 
le „aruncă* pe piața lumii. Fie
care stat, mic sau mare, dez
voltat sau mai puțin dezvoltat, 
cheltuiește anual între 2—3 la 
sută din venitul său 
nai. pentru cercetare.

națio- 
___,_____ Rezul
tatul": 3—3,5 milioane de artico
le de informare, ce se publică 
în peste 60 000 de reviste de 
specialitate lunare, existente în 
prezent. Editurile tehnice fur
nizează, la rîndul lor, în fie
care an circa 75 milioane de 
titluri. Toate aceste cantități se 
dublează la 2—3 ani. Țara noas
tră preia o impresionantă can
titate pe care, alăturînd-o pro
ducției proprii, difuzează bene
ficiarilor din întreprinderi șl 
instituții un volum din ce în ce 
mai mare de informații.

TEATRUL DE STAT DIN TURDA, 
ÎNTR-UN MOMENT DECISIV:

IEȘIREA DIN
ANONIMAT
Discuție cu directorul teatrului, V. ȘTIRBU

— De cîți ani sînteți director 
la Teatrul din Turda ?

— De trei ani...
— După optimismul dum

neavoastră aveam impresia că 
sînteți foarte proaspăt în post. 
Cum vă explicați cei trei ani de 
anonimat ?

— Din păcate cred că este vor
ba de mai mulți ani de anoni
mat. Nu știu dacă se pot găsi 
explicații convingătoare. In orice 
caz, situația anonimatului nu 
este o problemă exclusivă a tea
trului din Turda...

— Dar ce ați făcut in acești 
trei ani ? Vreau să spun, cum ați 
încercat să scoateți trupa din 
anonimat ?

— Cred că fondul chestiunii e 
ceva mai complicat decit pare la 
o primă vedere. In realitate nu 
simpla introducere in atenția 
mijloacelor de influențare rezol
vă situația. Am vîndut și noi 
două spectacole televiziunii. Am 
adus și noi gazetari care să scrie. 
Oricum, bine sau rău. Pe scurt, 
mie mi s-a părut că pentru a ieși 
din „anonimat" trebuiau luate 
acele măsuri care să repună tea
trul in drepturile lui firești.

— Nu e cam mult trei ani pen
tru asta ?

— Poate că e cam mult trei 
ani. Poate că și mie mi-a trebuit 
un timp prea îndelungat pentru 
a înțelege, cit de cît just, ce în
seamnă să conduci un teatru...

— încercați să descrieți totuși, 
I ce ați făcut în acești trei ani...

— Cunosc foarte bine pe di
rectorii care au condus teatrul 
din Turda în ultimii 7-8 ani. Fie
care dintre ei a inaugurat etape 
remarcabile. Desele schimbări 
ce s-au făcut, însă, au influen
țat decisiv finalitatea direcțiilor 
propuse. Este, cred, un motiv 
destul de temeinic care să justi
fice atitudinea șovăielnică pe 
plan artistic a teatrului. La data 
cind am preluat conducerea tea
trului, lucrurile nu stăteau stră
lucit. Se traversase o perioadă 
in care teatrul nu avusese di
rector, director adjunct, secretar 
literar ș.a.m.d. Trebuia, firește 
continuat ceea ce era bun în ac
tivitatea noastră. Dar nu știam 
cum anume. In perioada pome
nită, in care nimeni nu-și asuma 
exact niște răspunderi, teatrul a 
devenit un fel de refugiu pentru 
.vagabonzi. Nu exagerez. Și vă

Aiați seama ce atmosferă putea 
^i creată în jurul nostru. Trebu-

ia făcută puțină curățenie, iar 
eu terminasem facultatea în ur
mă cu doi ani...

LILIANA MOLDOVAN

(Continuare in pag. a Il-a)
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— Dumneavoastră vă numă
rați printre acești beneficiari— ?

Am adresat întrebarea unui 
mare număr de tineri muncitori 
din mai multe întreprinderi. 
Răspunsurile și conduzule în

urmează, 
chestionau 60 

cei orezer.ți 
tatii in set 
a Fabricii de 

Birlad, tu.— c- zi tre-

ROMLXVS LAL
ION CTMPEAN 
CORNEL POGĂCEANU

(Ccnîmsre in pag. • IIl-c

de prietenie in Permanent,

REPUBLICA SOCIALISTA

FEDERATIVA IUGOSLAVIA

FAA.UA.B. — hala de mon
taj. Echipa de montori con
dusă de Ion Filote — în 
momentul final al echipării 
complete a unei mașini pre
lucrătoare de mare randa

ment — AF-25

Foto: ION CUCU
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în ofensivă!
In comuna Drăgușeni din 

județul Galați, Birt Sergiu 
este o personalitate. îl cu
nosc și cei mici și cei care 
merg în baston, îl prețuiesc 
toți deopotrivă. Birt Sergiu 
este secretarul U.T.C. de opt 
ani de zile. De fapt, dacă 
stăm și socotim mai atent, 
vom vedea că nu numai de 
opt ani. A fost și în școală 
secretar U.T.C., și în armată. 
Dar de opt ani, zi de zi, în 
fața tinerilor, a sătenilor, a 
organelor comunale, el este 
secrearul comitetului co
munal U.T.C.

L-am întîlnit la școala ge
nerală din localitate, unde 
este profesor. Privindu-1 nu 
poți să nu-i remarci trăsă
turile blînde, de om așezat, 
de om care știe cum se pe
trec lucrurile pe acest pă- 
mînt, dar care poate să se 
mai minuneze de ceva, de o 
întîmplare oarecare petre
cută la doi pași. Și-a păs
trat, adică, puterea de a re-

ION CHIRIC

(Continuare In pag. a IlI-a)

ILÂNȚUL SEZONULUI CALD
PERSPECTIVELE ANOTIMPULUI RECE!

. • în primele trei trimestre ale anului 70, pe traseele tu
ristice — 2.100.000 de tineri. • O propunere venită de la 
tineri ^excursiile de orientare profesională și documentare 
tehnică. • O cifră care vorbește de la sine : avem 6.000 de 
cercuri turistice cu 400.000 de membri. • Cercuri specializate 
în speologie, arheologie, etnografie și istorie, etc. — o nou-

tate in materie. • 12.000 de tineri din 22 de țări au vizitat 
România și tot atiția tineri români au vizitat numeroase țări 
din 4 continente. • Mii de studenți și elevi au asigurată o 
vacanță plăcuta la munte, o Noi tabere și noi construcții vorI w nvi IMWCIK HUI
îmbogăți patrimoniul locativ al B.T.T. in anul 1971.

Biroul de Turism pentru Tineret are o vîrstă relativ tînără: doi 
ani și 5 luni. Dar această perioadă s-a arătat suficientă pentru ca 
B.T.T. să se impună prin realizări remarcabile, devenind un orga
nism viabil, o instituție capabilă să îndeplinească cerințele și exi
gențele moderne ale turismului pentru tineret. O activitate care a 
înregistrat o mare audiență la generația tînără și care a căpătat c 
largă dezvoltare după Consfătuirea pe țară a U.T.C. este turismul 
pentru tineret. Viața însăși a demonstrat justețea și utilitatea mă
surilor stabilite în acest domeniu, turismul social — educativ pro
movat și organizat de U.T.C. contribuind la lărgirea orizontului 
de cunoștințe al tinerilor, la dezvoltarea sentimentelor patriotice, 
la cunoașterea, popularizarea și valorificarea tezaurului de valori 
artistice și spirituale ale poporului român și a altor popoare.

Pe aceste coordonate, pentru cititorii ziarului nostru am solici
tat un interviu tovarășului Iuliu Fejeș, președintele B.T.T., cu 
scopul de a ne înfățișa un succint bilanț pentru sezonul cald, pre
cum și perspectivele mai apropiate ce le oferă sezonul rece, ca și 
cele mai îndepărtate ale anului viitor.

Interviul nostru cu IULIU FEJEȘ
președintele B.T.T.

— In ansamblul său, bilanțul 
pe această perioadă este pozitiv, 
atit în ce privește numărul ac
țiunilor organizate și inițiate cît 
și calitatea și diversitatea ace
stora, ne spune interlocutorul 
nostru. Se poate afirma că tu
rismul de tineret se extinde 
continuu atit ca volum cît și ca 
varietate a formelor de practi
care, aducînd o contribuție im
portantă în ansamblul muncii 
educative pe care o organizează 
și desfășoară U.T.C.

— Ar fi interesant să con
cretizați volumul activități
lor și acțiunilor întreprinse 
in acest domeniu.

— Intre 1 ianuarie—30 sep
tembrie a.c. s-au înregistrat 
2.100.000 de participări la diferite 
genuri de activități și acțiuni

VASILE CĂBULEA

(Continuare in pag. a ll-a)

Casa de economii și consem
națiuni este o instituție finan
ciară, dar, în același timp, sau 
în primul rînd, activitatea sa 
marchează un pronunțat carac
ter social-eduoativ. Considerăm 
„C.E.C.“-ul o instituție a cumpă
tării... Ce măsuri concrete fo
losiți pentru a cultiva în sinul 
tinerei generații, sentimentele 
cetățenești ale spiritului de eco
nomisire ?

— Astăzi în țara noastră exis
tă, în medie, un libret de eco
nomii la 3,1 locuitori, aproxi
mativ un libret fiecare fami
lie. Dacă vrem ca acțiunea de 
economisire să se dezvolte în 
continuare, să pătrundă și mai 
adine în fiecare gospodărie — 
noi ne străduim în acest sens — 
trebuie să ne îndreptăm privi
rea asupra tineretului, în con
știința căruia să sădim de tim
puriu spiritul de economie, 
cumpătarea, respectul pentru 
banul cîștigat prin muncă, grija 
pentru gospodărirea chibzuită a 
fiecărui leu. Educarea tinerei 
generații în spiritul economiei, 
formarea deprinderii de a evita 
risipa, de a cheltui cu econo
mie banul propriu își va arăta 
din plin roadele mai tîrziu, un 
bun gospodar în propriul său 
cămin, va fi gospodar priceput 
și la locul său de muncă ; ad
ministrator priceput al bugetu
lui propriu, el va fi și un bun 
administrator al avutului ob
ștesc.

Iată de ce Casa de Economii 
și Consemnațiuni își propune să 
păstreze în continuare în cen
trul preocupărilor sale cultiva
rea spiritului de economie în 
rîndurile tineretului școlar. Bi
neînțeles, în primul rînd, ajutați 
de școală !

De aceea o largă acțiune de 
popularizare a ideii economiei 
se desfășoară în școală cu aju
torul cadrelor pedagogice și a 
organizațiilor de pionieri. Anul 
acesta, de pildă, cea de-a doua 
zi din „Săptămina economiei" a 
fost declarată „Ziua elevului e- 
conom". A fost organizat, de 
asemenea, un concurs de enig
mistică in colaborare cu revista 
„Cutezătorii" și un concurs 
„Cine știe oîștigă" în colaborare 
cu redacția emisiunilor pentru 
copii și tineret a radiodifuziunii. 
Căutăm, prin diverse forme de 
propagandă economică, să ex
plicăm cît mai sugestiv școlari
lor ce înseamnă „economia", 
cît de vastă este această noțiune.

— In ce mod se manifes
tă preocuparea dv. pentru 
satisfacerea unor interese 
ale tineretului ?

—’Pentru tineretul școlar am 
creat, după cum se știe, instru-

I. M.

(Continuare In pag. a IlI-a)

0 PRESTIGIOASĂ ACTIVITATE 
ÎN SPIRITUL PRINCIPIU OR 

COLABORĂRII ÎNTRE POPOARE
Presa de ieri a publicat știrea despre întoar

cerea in țară a președintelui Consiliului de Stat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a participat 
ia lucrările sesiunii |ubiliare a Organizației Na
țiunilor Unite, și a făcut, cu această ocazie, o 
vizita neoficială în Statele Unite ale Americii. 
'Otografnle reproduse, ca și imaginile trans
mise de televiziune în seara aceleiași zile, vor
besc cu elocvență despre sentimentele de dra
goste cu care miile de bucureșteni, exprimînd 
sentimentele întregului popor român, l-au în- 
tîmpinat pe conducătorul statului nostru.

Ca unul care am făcut parte din grupul de 
ziariști martor la activitatea deosebit de activă 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a desfă
șurat-o pe întreg parcursul perioadei călătoriei 
în America, pot spune că atmosfera Care dom
nea miercuri pe aeroportul Bâneasa era un răs
puns firesc, de aprobare și respect, față de po
litica înțeleaptă a partidului nostru. Așa cum 
relatam și în corespondențele transmise de la 
fața locului, în toate prilejurile oferite — îh Is
landa, ori în Canada, popasuri în lunga călă
torie, sau peste tot în America — la O.N.U., 
ia New York, la Los Angeles, San Francisco, 
Detroit sau Washington — șeful statului român 
și-a consacrat întreaga preocupare afirmării 
poziției României, slujirii intereselor noastre, 
ale tuturor.

încă de la sosirea pe aeroportul Kennedy 
presa internațională, cercuri politic^ dintre cele 
mai influente au apreciat prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la lucrările sesiunii jubi
liare a Organizației Națiunilor Unite și în ge
neral vizita sa în Statele Unite, drept unul din
tre evenimentele cele mai importante ale anului 
în curs. Așa se și explică interesul larg cu care 
a fost așteptată cuvîntarea pe care președin
tele României a rostit-o în Adunarea Generală 
a Națiunilor Unite, ecourile ample și manifestă
rile de adeziune de care ea s-a bucurat și se 
bucură în continuare pe toate continentele. Fie 
că ne-am aflat în celebra sală din New York, 
ori în fața televizoarelor, acasă, în patrie, în 
momentele rostirii cuvîntării cu toții ne-am sim
țit mîndri că națiunea noastră își exprimă, prin 
glasul conducătorului ei, capacitatea de a apre
cia științific, cu luciditate și inteligență, eveni
mentele politice majore ale vremii noastre, ofe
rind soluții eficiente, care să ducă la întărirea 
colaborării între popoare și menținerea păcii 
în lume, la lichidarea conflictelor si crearea de 
condiții care să asigure progresul umanității.

Fie că ne aflam acolo, în sala din United Na
tions Piazza, ori la mii de kilometri, acasă, cu 
toții ne-am manifestat bucuria că, potrivit unei 
activități susținute cu perseverență, România, 
ca țară socialistă, participă activ la marile 
evenimente ale lumii contemporane, spunîndu-și 
răspicat cuvîntul, că reprezentanții noștri de 
frunte exprimă cu claritate poziția noastră, con
vingerile noastre politice, fâcîndu-ne cunoscute 
concepțiile, modul de a gîndi și aprecia fap
tele, oferind soluții practice și raționale.

Am revăzut ieri, după întoarcerea în tară, 
ecourile pe marginea cuvîntării tovarășului 
Ceaușescu, venite de la personalități marcante 
ale vieții internaționale, ca și de la numeroși 
cetățeni ai României. Cu toții apreciază expu
nerea șefului statului nostru’pentru spiritul său 
constructiv, pentru „responsabilitate și realism 
•n abordarea problemelor majore ale ome
nirii". Cuvîntarea a reliefat, într-adevăr, în fața 
Adunării jubiliare a Națiunilor Unite, un tablou 
cuprinzător al lumii în care trăim, subliniind 
cu limpezime soluțiile care pot duce la rezol
varea problemelor complexe ale societății con
temporane. Pentru omul care urmărește evolu
ția evenimentelor politice și sociale,' aprofun
darea cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ecourile care au însoțit-o pune pregnant în 
evidență un adevăr susținut cu consecvență de 
România,_ și anume că în viața contemporană 
toate națiunile, mari și mici, pot aduce în arena 
politică mondială un aport efectiv, sînt che
mate să participe la realizarea obiectivelor în
scrise în Charta O.N.U.

Imaginea mulțimii entuziaste de pe aeropor
tul Bâneasa, miercuri, discuțiile purtate cu di
feriți cetățeni, ne-au convins că poporul nostru 
a receptat într-adevăr cu exactitate sensurile 
bogate ale activității desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul participării sale 
la sesiunea jubiliară a O.N.U., remareînd cu 
legitimă satisfacție faptul că ea se înscrie în 
practica activității partidului și statului nostru 
de a întreprinde acțiuni care duc la stabilirea 
și dezvoltarea legăturilor cu toate popoarele 
lumii. Cum' poți să nu fii mîndru cînd, întors 
acasă, constați că fiecare dintre cei pe care-i 
întîlnești îți reproduce tot așa de bine, ca și

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a TV-a)
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PROBLEMELE OMULUI
Recent s-a desfășurat la Bucu

rești simpozionul „Determinis
mul social și creația umană", la 
care și-au adus contribuția, prin 
referate și comunicări, cercetă
tori sovietici, bulgari și români.

Problemele expuse s-au referit 
la modalitățile concrete de a în
țelege creația umană prin prac
tica nemijlocită a vieții sociale, 
la sensurile valorice ale acestei 
creații. S-au făcut referiri la 
curentele filozofice contempora
ne, preocupate de categoriile e- 
xistențiale. de condițiile in care 
se desfășoară procesul de mani
festare a individualității crea
toare. Un loc de seamă l-a ocu
pat problema omului contempo
ran, a destinului său, și a influ
enței pe care o exercită asupra 
lui dezvoltarea accentuată a ști
inței și tehnicii actuale. Simpo
zionul s-a remarcat prin abor
darea deschisă a problemelor le
gate de om și creația umană, 
prin tendința de a le explica pe 
acestea in funcție de condițiile 
sociale și naționale concrete, dar 
mai ales, in strînsă determinare 
cu practica construcției societă
ții socialiste.

Semnalăm faptul îmbucurător 
că in majoritatea lor susținătorii 
oomunicărilor și referatelor au 
fost tineri cercetători, care au 
pus în discuție probleme actua
le ale gindirii filozofice și socio
logice.

V. VETIȘANU

„DOBROGEA 
Șl ORIENTUL"

Societatea de științe filologice, 
secția de studii orientale, 
în colaborare cu Comitetul 
pentru cultură și artă al ju
dețului Constanța și Muzeul 
de arheologie din Constanța va 
organiza între 31 octombrie și 1 
noiembrie 1970 o sesiune de co
municări intitulată „Dobrogea și 
Orientul". La sesiune vor lua 
parte cadre didactice din învă- 
țămintul superior, cercetători din 
București și Constanța : prof, u- 
niv. dr. doc. C. C. Giurescu, 
prof. univ. dr. doc. Radu Vulpe, 
prof, univ, dr. Cicerone Foghirc, 
prof. univ. Ion Banu, conf. u- 
niv. dr. Vladimir Drimba, conf. 
univ. Mihai Guboglu, lector u- 
niv. Ives Goldenberg, lector u- 
niv. Vladimir Iliescu, lector 
univ. G. Dumitrașcu, cercetător 
Aurel Decei, Tudor Mateescu și 
alții.

Programul sesiunii cuprinde 
comunicări variate, abordind te
me atît din trecutul istoric cit 
și din viața actuală a Dobrogei. 
Credem că este suficient să a- 
mintim temele istorice : „Știri 
despre Dobrogea din secolul al 
XIII-lea“, „Relațiile Dobrogei cu 
orientul în antichitate", „Un pre
supus proiect al lui Alexandru 
cel Mare în legătură cu Marea 
Neagră", „Cultul oriental al șar
pelui, în Dobrogea", „Conținutul 
filozofic a-1 proverbelor tătă
rești", „Cuvinte turcite în graiul 
lipovenilor din Carcaliu-Tulcea", 
„Toponimie de artă turco-tăta- 
ră“, „Broderii turcești în colec
țiile din Dobrogea" și alte lu
crări.

Sesiunea se înscrie pe linia 
preocupărilor Societății de știin
țe filologice din țara noastră, 
de a releva încă o dată viața spi
rituală, străveche, a oamenilor 
de pe meleagurile Pontului Eu- 
xin.

NEUZAT M. IUSUF 
asist, univ.

&•••••
(Urmare din pag. I)

turistice. Ponderea cea mai mare 
o reprezintă excursiile organiza
te la sfîrșit de săptămînă care 
au cuprins 1.600.000 de partici- 
panți. în perioada verii, deci a 
concediilor și vacanțelor, prin 
intermediul taberelor și ex
cursiilor, 500.000 de tineri de 
toate categoriile și vîrstele, au 
beneficiat din plin de soarele 
și nisipul fierbinte al mării, de 
răcoarea și aerul tonifiant al 
munților. în mod deosebit aș 
vrea să remarc activitatea des
fășurată în» București, apoi în 
județele Cluj. Arad, Hune
doara, Timiș, Constanța și Bra
șov. O statistică edificatoare 
care atestă dezvoltarea turis
mului pentru tineret : numărul 
de participări în primele 3 tri
mestre este egal cu cel realizat 
în întreg anul trecut.

— Așa cum se știe turis
mul are prin1 însăși noțiunea 
sa. valențe și funcții educa
tive. Cum se realizează dezi
deratele acestei funcții socia
le în cadrul turismului pen
tru tineret ?

— în primul rînd prin diver
sificarea tematicilor excursiilor, 
a itinerariilor, prin valorifica
rea mai bună, mai atentă și res
ponsabilă a potențialului de o- 
biective turistice aflate în fie
care județ — locuri istorice, 
case memoriale, monumente, 
muzee — pi.'n folosirea prileju
rilor oferite de diversele ani
versări și comemorări, a serbă
rilor tradiționale folclorice etc., 
și organizarea de excursii la a- 
ceste obiective legate de istoria 
patriei, de viața, de lupta și o- 
biceiurile poporului nostru. De 
fapt toate excursiile și dru
mețiile au avut și au în ve
dere cunoașterea pe viu. nemij
locită, a realizărilor socialismu
lui în domeniile economic, so
cial și cultural, a frumuseților 
naturii patriei, a tot ceea ce ține 
de tezaurul spiritual al poporului 
român.. Interesante, inedite și 
captivante mi s-au părut, din a- 
cest punct de vedere, o serie de 
acțiuni și inițiative din județe 
dintre care menționez : excursii-

BRIGADA 
„ARGEȘ XIX

0 NOUĂ CONTRIBUȚIE LA CRONICA
ALEXANDRU

• •• UN MUNTE DE ME
RE. La 26 octombrie ofițerii 
din serviciul economic al 
I.M.J. Mehedinți au întreprins 
un control la fermele pomi
cole ale I.A.S. Corcova. Ei au 
găsit la ferma 2 Florești și 
10 Ilovăț plusuri de mere ne
înregistrate. Nici maî mult 
nici mai puțin decît 32.527 kg 
O valoare de cîteva zeci de 
mii, care acum figurează in 
evidențele I.A.S.

• •• SUB INFLUENȚA 
ALCOOLULUI. loan Tănase 
(20 de ani) din comuna Bivo
lari, din județul Iași, după ce 
s-a îmbătat a căpătat chef de 
harță. Și cum avea nevoie de 
spectatori a intrat la cinema
tograful din satul Tabăra, 
tulburind desfășurarea nor
mală a filmului, provocind 
scandal. A întrerupt apoi cu
rentul electric, a stricat difu
zorul. Acum se odihnește în 
arestul miliției. Tot sub in
fluența alcoolului Nicolae 
Gheorghe (27 ani) din Craio
va, strada Al. I. Cuza 76, de 
profesie zincograf, a comis o 
serie de acte care-1 vor duce 
în instanța de judecată : con- 
sumînd băuturi alcoolice la 
bufetul „Intim" pină a ajuns 
într-o stare gravă de ebrie
tate, a provocat un scandal 
în cursul căruia a început să 
arunce cu sticle și pahare în 
consumatorii din local, ră- 
nindu-1 destul de serios pe li
nul dintre ei.

• ••NU LAS AȚI GAZ 
LA ÎNDEMÎNA COPIILOR. 
Lucia Crisfescu.
3 ani, și sora ei Elena, de 4 
ani, din comuna Micești, ju
dețul Argeș, lăsate singure a- 
casă au găsit un bidon cu 
6 litri de gaz. Ca să se dis
treze au turnat gazul pe jos 
și... i-au dat foc. în urma 
arsurilor provocate de aprin
derea hainelor Lucia a în
cetat din viață.

în vîrstă de

©nemo
DEPARTE DE LUMEA DEZ

LĂNȚUITĂ (ambele serii): rulea
ză la Patria (orele 9; 12.45; 16.30; 
20,15). București (orele 9; 12,30;
16,30; 20), Favorit (orele 10; 13,15; 
16,30; 19,45).

ULTIMUL MOHICAN: rulează la 
Festival (orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21).

SENTINȚA : rulează la Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
2D.

UNGHIUL DE CĂDERE (ambele 
serii). (FESTIVALUL FILMULUI 
SOVIETIC) : rulează la Capitol 
(orele 10; 13,15; 16.30; 20,30).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează 
la Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Gloria (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Tomis (orele 
9. 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE: rulea
ză la Feroviar (orele 9; 11,15;
13 30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

GREȘEALA REGELUI: rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18.30; 20,45).

AGONIE ȘI 
Central (orele

ÎN UMBRA

EXTAZ; rulează la 
9,30; 13; 16,15; 19,30). 
COLTULUI : rulea-

le organizate pe temele : „Cetăți 
ale industriei moderne româ
nești", „Personalități de seamă 
din istoria patriei" (Hunedoara), 
„Pe urmele eroilor din primul 
război mondial" (Galați ), „Evo
care la Movila lui Burcel" 
(Vaslui), „Pelerinaj la Muzeul 
Doftana" (Ploiești), 
Mării" 
cursul turistic „Cupa Pădurii" 
ca și excursiile de orientare pro
fesională și de documentare te
matică organizate în mai multe 
județe la care au participat mii 
și mii de tineri.

„Serbările
(Constanța)’ apoi oon- 

„Cupa Pădurii*

— Ce elemente noi au apă
rut în activitatea cercurilor 
de turism care, așa cum se 
știe și cum e firesc, consti
tuie veriga de bază a activi
tății turistice de masă ?

— Avem, constituite, la ora

Pentru hărnicie, disciplină și 
spirit de abnegație, brigada „Ar
geș XIX", care a obținut re
marcabile rezultate pe șantie
rul național al sistemului hidro
energetic de pe Lotru, a fost 
răsplătită cu Diploma de onoare 
a Comitetului județean Vîlcea al 
U.T.C. Ziua alegerii noului co
mitet U.T.C. de la Grupul școlar 
U.M.M. Cîmpulung Muscel s-a 
transformat într-o adevărată 
sărbătoare. Tovarășul Constan
tin Voineag, prim secretar al 
Comitetului județean Argeș al 
U.T.C., a inminat brigăzii „Argeș 
XIX" drapelul de brigadă frun
tașă pe județ și diploma d* o- 
noare pentru locul I obținut >» 
activitatea voluntar-patriotică. 
Au fost înminate diplome de o- 
noare elevilot Dumitru Muraru. 
Ilarion Tița, Constantin Pietră- 
reanu și inginerului Emanoil 
Șerb, conducătorul brigăzii.

Brigada fruntașă pe județ a 
primit și suma necesară pentru 
o excursie de trei zile în străi
nătate.

R. IORDACHE

RĂZBOAIE DE TESUT 
FĂRĂ SUVEICĂ

La Fabrica de stofe din Bra
șov, cu colaborarea firmei V.E.B. 
Webstuhlbau Grossenhain din 
R.D. Germană a fost organizat 
un simpozion pe tema războaie
lor de țesut fără suveică. Sim
pozionul s-a desfășurat in pre
zența reprezentanților organelor 
locale de partid și de stat, spe
cialiștilor din Brașov și din alte 
centre ale industriei textile din 
țară. A fost prezentată o expu
nere privind Mașina de țesut cu 
suveică — graifăr — model 4405 
și au fost făcute demonstrații 
practice în secția fabricii de sto
fe din Brașov unde s-au montat 
primele războaie de țesut fără 
suveică.

A. VELEA

ză la Lumina (orele 9—16 în conti
nuare; 18 15. 20.30).

FRUMOASA VARVARA: rulea
ză la Doina (orele 11.30; 13,45).

ÎNTÎLNIREA. rulezză la Doina 
(orele 18; 18,30; 20.45» Cotrocenl 
(orele 17.45; 30). Volga (orele 1530; 
18.15: 20.45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE: ruleazâ la Timpuri
Noi (orele 9—21 în continuare).

100 DE CARABINE, rulează la 
Gri vița (orele 9.39—11,30 în conti
nuare; 16: 18,15; 20,30), Flamura 
(orele 11; 16; 18,15; 20.30), Floreas- 
ca (orele 15.30 “
(orele 9; -----
20,15).

AURUL: rulează la înfrățirea
(orele 15.30: 17,45 ; 20).

IMPOSTORII. rulează la Bu
șești (orele 15.30; 18: 20,30).

HIBERNATUS: rulează la Da
cia (orele 8,45;—20 în continuare; 
Arta (orele 15.30; 18: 20,15).

PATRICIA ȘI MUZICA: rulea
ză la Bucegi (orele 16; 18.15; 20,30), 
Giulești (orele 15.30; 18: 20 30), 
Miorița (orele 10; 12,15: 17,30; 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ: 
rulează la Unirea (orele 18; 20), 
Moșilor (orele 18; 20,15), Ferentari 
(orele 15.30; 17.45- 20).

TĂCEREA BĂRBAȚILOR: 
lează la Unirea (ora 15,30).

FUGA BUIESTRAȘULUI: rulea
ză la Moșilor (ora 15,30).

PĂSĂRILE: rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18, 20), Viitorul (orele 
15,30: 18; 20,30).

MAYERLING (ambele serii): ru-

18 : 20 30), Aurora
11.15; 13.30; 15,45; 18;

ru-

noștință de realizările poporu
lui nostru în toate domeniile 
vieții, s-au entuziasmat în fața 
frumuseților, valorilor artistice 
și bogățiilor patriei și, tot atîția 
tineri români, în» grupuri, au 
putut fi întîlniți la Osaka, în 
Japonia, la Expo ’70, în Mexic, 
la El Mundial ’70, în sălile cele
brelor muzee Ermitaj (Lenin
grad) Euvru (Paris) British Mu
seum (Londra) Zwinger (Dres- 
da), la Universitatea Oxford sau 
pe Valea Loarei, pe Coasta de 
Azur sau Napoli, la Veneția, sau 
pe Valea Rinului. Aceste ex
cursii și vizite de-o parte și de 
alta au contribuit la dezvolta
rea contactelor directe reciproce 
a tinerilor din diverse țări, la 
schimburi utile de idei, la cu
noașterea vieții politice, econo
mice și sociale, a activității ti
neretului din țările respective, 
la strîngerea și dezvoltarea re-

SOCIOLOGIA TINERETULUI
în colecția „Studii și sinteze" 

a Centrului de cercetări pen
tru problemele tineretului a apă
rut recent volumul „Tineretul — 
factor de schimbare" care in
clude lucrări realizate in cadrul 
Centrului și in grupurile sale 
interjudețene, precum și in alte 
instituții științifice. Menționăm 
prezența in volum a unor oa
meni de știință de peste hotare, 
specialiști in sociologia tinere
tului : Jan Szczepanski (Polo
nia), Fr. Kahuda (Cehoslovacia) 
și A. Semov (Bulgaria).

Cuprinzătoarea secțiune „Stu
dii și comunicări" conține o 
problematică semnificativă pen
tru aria preocupărilor, adesea 
novatoare, de investigare so- 
cio-psiho-pedagogică a tinere
tului definită prin relațiile: 
cercetare — prognoză — inte
grare ; educație și dezvoltare ; 
prospecție — model — ideal ; 
familia și tineretul ; dinamica 
timpului liber la tineret ; inte
grarea tinărului sportiv ; omul 
și acțiunea socială. Dacă citito
rul este atras de titlul lucrării, 
care traduce sugestiv o formu
lă aproape tautologică — tine
retul obiect al educației, atunci 
tot acesta ii amintește că un 
alt aspect calitativ distinct și a- 
nume tineretul, factor activ, ca
pabil de intervenție și contribu
ție socială constructivă râmine 
maj mult un imperiu al obser
vației publicistice, cu marile ei 
valențe, dar limitată, decit al 
cercetării științifice. Considerată 
prin prisma obiectivului ce și-l 
formulează realizatorii acestei 
sobre lucrări — cunoașterea 
prospectivă și modelarea tinere
tului in raport cu nevoile pre
zente și viitoare ale societății — 
putem remarca concluziile și 
soluțiile implicate de analiza e- 
fectuată. având o importanță 
majoră pentru activitatea dife- 
riților factori educaționali. Re
marci ndu-se importanța idealu
lui ca ax al restructurării și 
dezvoltării personalității și al 
integrării sociale a tinărului se 
încearcă, din unghiuri de vede
re diferite, fără a fi transfor
mată in scop in sine, o contra- 
argumentare la adresa celor 
care privesc cu rezervă ponde
rea. rolul și însuși conținutul 
acestui proces, considerind ca-

pentru tineretul, 
indiferența sau 

modelelor, renun-

racteristice 
contemporan, 
respingerea 
țarea la ideal, și care oferă ex
plicații controversate ale aces
tui presupus fenomen general. 
Ne rețin atenția mai cu sea
mă unele studii care, utilizînd 
parametrii biogeni, psihogeni și 
sociogeni pe eșantioane repre
zentative, cristalizează obser
vații de cel mai larg Interes, 
reprezentind o tendință și un e- 
fort in societatea socialistă. Ast
fel Andrei Roth (Statutul social 
al tineretului) propune o cir
cumscriere nuanțată a particu
larităților specifice ale integră
rii și mobilității sociale, ale po
ziției și rolului tineretului in 
cadrul societății noastre. O cer
cetare a gindirii logice și a o- 
rientării generale a intereselor, 
atit pentru o selecție mai judi

„Tineretul
factor de

schimbare"

cioasă a candidaților la exame
nele de admitere cit și pentru 
incitarea la o configurare mai 
realistă a eforturilor cadrelor 
didactice in procesul de învăță- 
mint și de pregătire profesio
nală. întreprinde psihologul I. 
M. Nestor in două școli tutelate 
de Combinatul chimic Făgăraș. 
Interesantă ca tehnică și ple
doarie pentru folosirea metode
lor științifice in orientarea și 
selecția școlară, investigația a 
explorat, înaintea oricăror pro
be. inteligența, motivația pre
zentării la concursul de 
tere, cunoașterea țelului 
rit in viață și dorințele 
sionale ale subiecților.

Studiul „Sociologia familiei 
și pregătirea tineretului pentru 
viața de familie", semnat de 
Leon Țopa și Petre Bărbulescu, 
subsumează datele și concluzi
ile unei cercetări inedite ca 
temă la noi. Dintre precizări 
vom menționa că 78 la sută din 
părinții lotului considerat opi-

admi- 
urmă- 
profe-

niază că pregătirea pentru viața 
de familie se realizează prin 
absolvirea unei școli in vederea 
integrării sociale și profesio
nale corespunzătoare, iar 45 la 
sută din părinți declară despre 
ei înșiși că in problemele de e- 
ducație morală și sexuală a ti
neretului sint pregătiți „din ex
periența vieții". Mărturisirile a- 
cestea sint desigur interesante 
fără a fi concludente numai în 
sens pozitiv sau numai negativ. 
Insistind asupra fundamentării 
științifice a p’-eocupărilor pentru 
această problematică, Florica 
Mănoiu cercetează, in sectorul II, 
municipiul București și in orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, com
portamentul social al familiilor 
tinere recent constituite, in care 
ambii soți au virsta sub 30 de 
ani și constată : tineretul este 
conștient de importanța fami
liei, dar practica vieții de fa
milie ridică probleme multiple 
care nu pot fi soluționate întot
deauna favorabil din lipsă de 
informare și de experiență ; pre
gătirea tinerilor pentru căsăto
rie trebuie să inceapă din pe
rioada formativă și să fie ur
mărită pină la consolidarea fa
miliei tinere ; metodele de e- 
ducare a tineretului in acest 
sens sint insuficiente, iar dotă
rile și formațiunile actuale (ca
se de cultură, cluburi, organi
zații de femei, organizații de 
tineret ș.a.) rămin in bună par
te neutilizate ; in unitățile de 
invățămint nu există preocupări 
legate de pregătirea tinerilor ca 
viitori soți.

Subliniem valoarea științifică 
a studiilor incluse in volumul 
„Tineretul — factor de schimba
re" pentru experiența metodolo
gică ce o conține, pentru terenu
rile noi ce le sondează unele din
tre ele, pentru soluțiile ce le pro
pun altele. O serie de cercetări 
insă efectuate cu 2—4 ani în 
urmă iși păstrează numai im
portanța orientativă generală, 
documentară, in unele cazuri 
intervențiile educaționale fiind 
acum ori ineficiente ori ino
portune. Ceea ce precumpănește 
insă este aderența cu succes la 
o problematică nelipsită de as
perități.

Cam dificilă receptarea „Tă. 
gadelor" lui Alexandru Grigo
re ! Mai întîi, datorită tristeți
lor de acolo, surprinse în rama 
unui ceremonial exclusiv cer
nit. Apoi, datorită faptului că 
versurile „tăgăduiesc", adesea, 
discursul liric și mizează frec
vent pe sugestii, pe aluzii. A- 
dăugțnd, la acestea, punctuația 
tntîmplătoare — am / rezumat 
obstacolele pe care le interpune

alexandru

GEORGETA RUȚA

■■

■ GRIGORE

tâgaob

z-

Alexandru Grigore Intre confe
siunea lirică și lectură. Evident, 
nu autorul „Tăgadelor" este 
cel care-șl asumă, primul, 
aceste riscuri. Și le-au asumat, 
se știe, mulți, mulți poeți mo
derni. Dacă, azi, le regăsim la 
debutanți, nu trebuie să ne pri
pim cu etichetările. Căci, înain
te de a fi atestat ca „modern", 
debutantul se cere, mai întîi, 
probat ca „poet". Iar Alexan
dru Grigore — în ciuda unor 
note afective abuzive, neiitera- 
re — se dovedește un poet au
tentic.

GRIGORE

tentă iniția- 
nu o iniție- 
ci în miste- 
voi învăța 
cînd / ploa-

Versul său are o 
tică. Fără îndoială, 
re în sens mistic, 
rele materiei : „Te 
cum dorm mugurii ___  , .
ia deseîntă lemnul veșted / mai 
întîi, îngroapă-te-n umăru-mi 
sting / o păsări, păsări cu ochiul 
de fum / să nu te rănească de-a 
dreptul în creștet. / / Să nu te 
zidească în lemn / somnul ce 
picură la soare-apune / mușcă
tura nisipului să nu ardă semn/ 
in glezna ta duioasă ca o rugă, 
ciune" De remarcat, și la A- 
lexandru Grigore, convertirea 
vocabularului cultic la vibrația 
unui ritual păgîn, naturistie. 
Zeul în fața căruia se pleacă 
silabele poetului este un zeu 
vegetal, traversat de seve fier
binți, dar somnolînd, totodată, 
în amintirea zăpezilor germi
nației. El are un chip labil și 
perisabil, nu poate împietri, a- 
semenea Anei din legenda 
„Meșterului Manole", o dată cu 
zidul care-1 înconjoară, căci, de 
data aceasta, zidul are incon- 

somnului („Ceremo- 
iar somnul — incerti-

1
j

leazâ la Drumul Sării (orele 16; 
19). Progresul (orele 15.3*; 1».

CANARUL ȘI VISCOLUL: ru
lează la Cotrocen: (ora 15.3®).

OGLINDA CU DOUA FEȚE: 
rulează la Popular (orele 18; 2® 15).

AMBUSCADA: rulează La Popu
lar (ora 15 3®).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE: rulează la Munca (o- 
rele 18; 
18: 20).

ALFA 
rulează 
18: 20).

FLACARA OLIMPICA: rulează 
la Crîngași (orele 16: 18: 2®).

FRUNZA DE VIȚA : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 29,15).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).

ÎS; 20) Pacea (orele 15 45;

— ROMEO ȘI JULIET A: 
la Flacăra (orele 16:
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Opera Română : SEARA VIENE- 

ZA — ora 19,30 ; Teatrul de Ope
retă : SUZANA — ora 19.30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale- 
(Sala Comedia) : REGELE LEAR 
(premieră) — ora 20: (Sala Studio): 
O FEMEIE CU BANI — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : OPINIA PU
BLICA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : LEONCE ȘI LENA — ora 
20 ; (Sala Studio) ; PURICELE ÎN 
URECHE — ora 20 ; Teatrul Mic : 
DON JUAN MOARE CA TOȚI CEI-• • • € •
organizarea Revelionului în țară 
și peste hotare. Circa 2 000 de 
studenți vor petrece zile minu
nate și vor putea practica spor
turile specifice iernii — skl, pa
tinaj, săniuțe — în taberele sau 
cu prilejul excursiilor la caba
nele Diham, Gîrbova, Poiana 
Secuilor, Padlna-Babele, Borșa, 
Stîna de Vale, Izvorul Mureșu
lui etc. Mii de elevi vor bene
ficia și ei de excursii și tabere 
montane la Timiș, Mălăești, 
Bunloc, Rotbav, Complexul 
Sîmbăta etc., de excursii pe di
ferite circuite cum ar fi Valea 
Prahovei — Valea Oltului și pe 
Valea Dîmboviței, litoral. Vor 
avea o frecvență accentuată ex
cursiile cu caracter permanent 
de 1—3 zile în Ungaria și Bul
garia. Un număr mare de tineri 
își vor putea petrece Revelionul 
în marile metropole ale țărilor 
prietene : Moscova, Varșovia,

IEȘIREA DIN

Turismul pentru
actuală, aproape 6 000 de cer Guri 
cuprinzînd circa 400 000 de 
membri. Prinde tot mai mult 
teren acea tendință pozitivă, 
pentru care am ’ militat în per
manență, de specializare a cercu
rilor. În prezent există deja a- 
proape 100 de cercuri care și-au 
profilat activitatea pe aborda
rea unor probleme de speolo
gie, arheologie, ocrotirea natu
rii, orientare turistică, etnogra
fie și istorie, turism subacvatic, 
numismatică etc.

— în continuare v-aș ruga 
să faceți o scurtă retrospec
tivă a turismului extern.

— în scopul realizării schim
burilor turistice de tineret pen
tru 1970 B.T.T. a încheiat con
venții cu organizații de tineret 
și studențești, cu birouri și ofi
cii de turism similare din 22 de 
țări din Europa, Asia, Africa, 
America. Pe baza acestor acor
duri în perioada amintită, circa 
12 000 de tineri din alte țări au 
vizitat România și au luat ®u-

tineret
lațiilor de colaborare dintre or
ganizațiile de tineret. B.T.T., în 
colaborare cu comisia de mo
numente ale naturii din cadrul 
Academiei Republicii Socialiste 
România, a organizat Campin- ' 
gul Internațional al tineretului 
din ■ Parcul natural

din
din ■ Parcul
unde tinerii _________
țări europene au dezbătut di
ferite probleme referitoare la 
conservarea și ocrotirea natu
rii.

Retezat 
numeroase

— Ce perspective se oferă 
tinerilor amatori de drumeție 
In sezonul rece ?

— Ca evenimente mai deose
bite subliniem organizarea unor 
vizite cuprinzînd mii de tineri 
din toate colțurile țării la Mu
zeul Doftana cu prilejul aniver
sării a 30 de ani de la dărîma- 
rea închisorii. în atenția noas
tră, pe prim plan, este organiza
rea acțiunilor pentru vacanța de 
iarnă a elevilor și studenților,

Budapesta, Berlin, Praga, Sofia.

— Care sînt principalele o- 
biective înscrise pe agenda 
de lucru a B.T.T. pentru anul 
1971?

— La orizont sînt obiective 
interesante, menite să amplifice 
și să dinamizeze activitatea tu
ristică. Pe prim plan aș situa 
complexul de măsuri stabilit în 
vederea organizării a numeroa
se activități dedicate aniversă
rii semicentenarului făuririi 
Partidului Comunist Român. în 
altă ordine de idei studiem, bu
năoară, posibilitatea de a pre
lua organizațiile U.T.C. în în
tregime activitatea turistică și 
de drumeție a elevilor pe timpul 
vacanțelor. Ne preocupă proble
ma asigurării bazei materiale și 
organizatorice pentru sporirea 
numărului tinerilor salariați cu
prinși în taberele de tineret or
ganizate vara și iarna, la mare 
și la munte. De asemenea, pe 
baza experienței acumulate, în

LALTI — or» » ; Teatrul „C. I. 
Nottara* (B-dul Magheru) : BĂR
BAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
19 30 ; (Sala Studio) • NĂZDRĂVA
NUL OCCIDENTULUI — ora » ; 
Teatrul Giulești : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora ;
Teatrul „Ion Vasilescu* : FETELE 
DtDINEI (premieră) — ora 19.3* ; 
Teatrul ..Ion Creangă* : COMOA
RA DIN INSULA PIRAȚILOR — 
ora ÎS ; Studioul LA.T.C. : CA- 
RAGIALE... DAR NU TEATRU — 
ora » ; Teatru! „Țăndărică* (CaL 
Victoriei) : GULIVER ÎN TARA 
PĂPUȘILOR — ora 17 : (Str. Aca
demiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17; Teatrul ,C. Tănase" (Sala 
Savov) : LA GRADINA CĂRĂBUȘ 
— ora l».3O ; (Ca!. Victoriei) : SO- 
NATUL LUNII — ora 19,30.

VINERI, W OCTOMBRIE 197»
• 18.00 Deschiderea emisiunii

• 18,20 Căminul • 19,15 Transmi
sie directă a Tragerii Loto
• 19,20 10*1 de seri — emisiune 
pentru cel mici • 19,30 Telejurna
lul de seară ■ 20,00 Reflector
• 20.15 Film artistic : „Roșu șl au
riu* — o producție a studiourilor 
poloneze • 21,50 Mai aveți o între
bare ? ‘
— pro 
Iul de

Acupunctura șl homeopatia 
*i contra • 22,50 Telejurna- 
noapte.

celor trei experimente «nurma ___  ___ ____
agențiile București, Brașov, Con
stanța, intenționăm să extindem 
această formulă și în alte jude
țe. în anul 1971 va fi îmbogățit 
considerabil patrimoniul loca
tiv al B.T.T. Prin lucrările de 
extindere ale Taberei de la Iz
vorul Mureșului, prin introduce
rea încălzirii centrale, stațiunea 
de aici își va spori capacitatea 
cu încă 160 de locuri și va pu
tea fi întrebuințată în tot timpul 
anului. în acest sens sînt prevă
zute importante amenajări spor
tive : patinoare, pirtii de schi și 
săniuțe etc. ha Costinești, de a- 
semenea, vom extinde capacita
tea de cazare, cu încă 250 de 
locuri pe serie, prin construc
ția de noi căsuțe. Ea anul, aid, 
vor intra în funcțiune moder
nele construcții ale noului Club 
și a Teatrului de vară. Pe ma
lul lacului de acumulare, la Or
șova, se va da în folosință o 
nouă tabără cu o capacitate de 
150 locuri, la Săcele-Brașov. de 
asemenea, vom inaugura o tabă
ră nouă, ‘ ‘ ~ ~
cele două puncte turistice 
zona Roșu—Caraorman 
construcția în București 
cămin cu 300 de locuri 
cazarea tinerilor, vor 
harta turismului pentru 
în fine, în ce privește turismul 
extern, pot să afirm că vom 
spori numărul și vom lărgi sfe
ra relațiilor de schimb cu circa 
25—30 la sută.

Folosind experiența pozitivă 
acumulată în acest domeniu, 
manifestind o maximă recepti
vitate față de cerințele și pro
punerile tinerilor, înlăturînd de
fecțiunile organizatorice din 
munca unor cercuri și sectoare 
de turism, mase tot mai largi de 
tineri vor putea beneficia în vii
tor de un volum mai mare de 
activități turistice și excursii, 
B.T.T. — ea organișm al U.T.C. 
— îndeplinindu-și, astfel, man
datul eu care a fost învestit, a- 
cela de a desfășura, prin speoi- 
ficul său, o amplă muncă pen
tru educarea multilaterală a ti
nerei generații.

iar în Delta Dunării 
din 

ca și 
a unui 
pentru 
întregi 
tineret

ANONIMAT
(Urmare din pag. I)

— Presupun, inși, că nu v-ațl 
limitat la această luptă de uxu- 
ră...

— Nu, în general, dar oricum 
mi-a luat mult timp. Am înce
put 6ă învăț, insă, că pentru a 
izbuti ceva erau necesare multe 
lucruri. întărirea trupei, reper
toriul, situația regizorală, legă
tura cu presa, Înțelegerea publi
cului etc., etc.

— Și cum ați rezolvat toate 
acestea ?

— Nu mi-am găsit ușor cola
boratorii. Un director nou în 
teatru produce o stare neplă
cută. Suspiciunile și rezervele 
sint. firește, cele mai grave as
pecte. Am primit un spri
jin continuu și susținut din 
partea organelor 
județene de partid șl de stat. 
Am fost sprijinit și de 
minister. Am avut succese și in
succese. Oricum, la ora actuală, 
pot să spun că avem aici, la 
Turda, un teatru. Așa cum a mai 
fost, de altfel, Cu deosebirea că 
încercările de adaptare sint al
tele acum decît atunci. Intrucît- 
va ne-am întărit trupa. Fie prin 
infuzia de elemente noi, fie prin 
recuperarea unor actori care au 
izbutit să iasă din impasul In 
care se găseau la un moment 
dat.

— Vorbeați de elemente noi. 
Vă referiți probabil la absolven
ții Institutului de teatru ?

— Da. în ultimii trei ani au 
trecut prin teatrul nostru 11 ab
solvenți, dintre care lucrează 
acum doar patru : Andreea Ma
ria Raicu. Elena 
Dondoș și Traian Costea.

— Și restul?
— Unii au ales

a scăpa pur și simplu de o ale
gere. Tot nu veneau. Există și 
„pile" pe lumea aceasta, 
fac naveta între teatrele 
pentru a-și urca salariile, 
manevră abilă. Un șantaj 
mă întristează. Am avut și 
menea cazuri. în sfîrșit, alții nu 
au rezistat...

— Nu ați cedat prea ușor ?
— Nu. Eu îi caut pe acei oa

meni care sînt dispuși să lupte. 
Teatrul nostru nu își poaite răs
făța prea mult actorii. Eu îi iu
besc, dar nu le pot oferi cine 
știe ce din punct de vedere extra 
profesional. Eu le pot oferi case 
și roluri. Rămin la noi acei ac
tori care sînt dornici să facă tea
tru, să joace. Pentru un actor 
care se respectă, teatrul înseam-

locale și

câtre

Jitcov, Petre

Turda pentru

Alții 
mici 
E o 
care 
ase-

nă scenă și, bineînțeles, public. 
E un fel de eroism și eroi sint 
mai puțini. Tocmai pentru că 
eroism inseamnă a te respecta.

— Să • - - ■
inițială, 
trebuie unui 
ieși din „anonimat" ?

— Regizori și moralitatea cro
nicii de teatru.

— E de-ajuns ?
— Da, pentru că de aici vine 

o rezolvare aproape implicată a 
compoziției trupei, a repertoriu
lui.

— înseamnă că ați găsit un 
drum bun ?

— Da. Faptul că îl avem pe 
Vlad Mugur în direcția citorva 
spectacole este de o importanță 
excepțională pentru teatru. Cred 
că am găsit o soluție bună și în 
rezolvarea unei probleme de an
samblu. Am consfințit un anga
jament între noi și Teatrul Na
țional din Cluj prin care regizo
rii acestuia sînt și regizorii noș
tri. Contez și pe alte prezențe 
importante la Turda.

— Dar situația trupei este în 
concordanță cu aceasta ?

— Se lucrează, deocamdată, cu 
acei actori care răspund exigen
țelor. Nu sînt mulți, 
cienți pentru a realiza 
le bune.

— Proiecte pentru 
în curs ?

— Am deschis stagiunea cu 
Casa Bernardei Alba de Lor
ca în regia lui Vlad Mugur. 
In proiect Pacea lui Aristofan 
(regia Aurel Manea), Vedere de 
pe pod de A. Miller. Hedda Ga
bler, de Ibsen, Bravul soldat 
Swejk.

— Dramaturgia românească ?
— E vinovată Corina, de L. 

Fulga (in regia lui Vlad Mugur) 
Oameni care tac de Al. Voitin 
(în regia lui V. T. Popa) un spec
tacol coupe pe textele a doi de- 
butanți. Este vorba de Augustin 
Buzura și Mircea Ghițulescu. 
Am mai propus in repertoriu și 
un alt debut : Mircea Micu cu 
Avram Ianeu.

— Care sînt relațiile teatrului 
ou dramaturgii tineri ?

— Primim texte. Majoritatea 
sînt slabe. Uneori greșim și ale
gem și din acestea. Se întimplă, 
insă și situații mai ciudate. De 
exemplu un tînăr dramaturg, 
bine cotat, altminteri, mi-a pro
pus un text. Dar m-a rugat să 
nu-1 joc. îl interesa doar să pri
mească ceva bani. N-am avut 
încotro și i-am refuzat ajutorul.

revenim la întrebarea 
Ce credeți că îi 

teatru pentru a

dar sufi- 
speotaco-

stagiunea

sistența 
nial") ; 
tudinea trezirii. Bîntuită de ne
liniștile existenței, noaptea 
poetului pare luminată de sori 
vinovați, agonici. Insomnia, pre
zentă ca ifirtualitate, pretutin
deni, iscă întrebări tulburătoa
re, care transformă „Tu poa
te dormi..." într-una 
cele mai reușite piese ale 
mului : „Tu poate dormi, 
vina cui mă strigă / ca 
șarpelui prin iarba-rea ? 
face tot mai rară, tot mai mică / 
în ghearele cîmpiei umbra 
mea. // Și-aproape orb prin ar
șița fugară / întorc și lacrima 
și ruga în apus / și simt cum 
steaua înecatului coboară / ca 
un descîntec negru în auz. / / 
... I / Tu poate dormi, dar go
lul cui m-apasă ? / Ca ochii 
șarpelui prin iarba-rea / se 
face tot maî rară, tot mai joasă/ 
în ghearele cîmpiei umbra 
mea". Am exclus acestui elogiu 
strofa a treia — pe care, de 
altfel, nici n-am citat-o — da
torită totalei sale inaderențe 
la armonia ansamblului. Rupe
rea de ritm nu produce șocul 
scontat (dimpotrivă !), iar me
sajul liric se rătăcește în for
mulări plate, prozaice, care se 
cer, totuși, divulgate : „Și noap
tea se umflă păianjeni de foc / 
sub ziduri și turla-n cădere / 
cu limbă de moarte, zălog / alt 
trup de femeie îmi cere". Aș 
acuza, de asemenea, cam mult 
scrum, în „INVOCAȚIILE" au
torului, grevate, în plus, și de 
monotonia acelorași referințe, 
mereu reluate, la umerii-pietre 
tombale pentru același mit al 
creației și sacrificiului iubirii.

Capitolul intitulat „NOAP
TEA" rămîne, indubitabil, su
perior. In viziunea poetului, 
noaptea este un simbol morti- 
fiant, o metaforă a stingerii. In 
sistemul său de reprezentare, 
„veghea" devine, dacă nu o te
rapeutică. cel puțin un avertis
ment : „Să mergi totdeauna cu 
soarele / pe creștetul capului așa 
cum / fecioarele vechiului cînt/ 
purtau griul fierbinte în amfo
re / pe umărul drept, pe umărul 
sting /.../ Să nu înnoptezi decit 
în inima / drumului și ia sea
ma : / numai un braț să adoar
mă / numai un ochi să viseze /. 
numai o ureche astupată cu 
noapte". Traversate, uneori, de 
blagiene „doruri de veșnicii" 
ori de lacrimi „întoarse către 
apus", versurile acestui ciclu 
împrumută, alteori, accente 
simboliste („pădurile sînt vaste 
sanatorii") sau — în fine, am 
ajuns și aici 1 — de-a dreptul 
moderne. „Colocviu", de pildă — 
altă piesă de rezistență — este 
un mic poem al enigmelor ma
teriei și al îndoielii : în reali
tatea duratei sau a cuvintelor. 
O gravitate calmă, o demnă 
tristețe pulsează grațioasa, la- 
bișiana „Elegie în alb" : „Ne 
vom retrage apoi sub zăpezi / 
sufletul învelit în suflet de iezi / 
și vom lăsa să putrezească în 
grinzi / idolii suferinzi, din vina 
lor suferinzi". Modernă, iarăși, 
înstrăinarea eului liric în tăce
rea albă a iubitei din „.Visul 
unei nopți de sabat". Poezia, 
însă, trădează o gestație cam 
zbuciumată, iar forma sa tipo
grafică pare o variantă (nu cea 
mai fericită) dintr-o succesiune 
de ipostaze posibile.

„Tăgadele" lui 
Grigore, din ciclul 
fie tăceri vinovate 
rirea" cuvîntului, 
somnul inexpresiv _______
în plan meditativ, ele se înscriu 
în tema erorii și a negărilor. 
In plan artistic — într-o spirală 
ascendentă. Specifică, de altfel, 
întregului volum, în care auto
rul ratează (puțin) și triumfă 
(de multe ori) cu aceeași crispare 
interioară, cu aceeași îndoială în 
rezistența silabelor proprii.

din 
volu-

dar 
ochii 
/ Se

Alexandru 
titular, sînt 
de „neînflo- 

fie însuși 
al acestuia.

NICOLAE BALTAG

Liceul „Tudor Vladimiresou'-București. In laboratorul de fizică.
Foto; O. PLECAM
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Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilele fe
licitări transmise cu ocazia zilei mele de naștere și am plă
cerea să vă transmit cele mai sincere urări pentru fericirea 
dv. personală, precum și pentru progresul și prosperitatea 
poporului român prieten.

Regrupare în îruntea 
clasamentului

Primul ministru ai Republicii Islanda, JOHANN HAF- 
STEIN, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj de 
felicitare adresat cu prilejul asumării funcției de prim-mi- 
nistru.

A

Intilniri*. la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-a întîlnit în cursul zi
lelor de 28 și 29 octombrie cu 
delegația Partidului Comunist 
Francez, condusă de tovarășul 
Rene Piquet, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Francez. Din delegație 
fac parte tovarășii Henri Mar
tin. membru al C.C. al P.C.F., 
Etienne Dominici, secretar al 
Federației P.C.F. din Hautes 
Alpes, Henri Malberg, mem
bru al Biroului Federației 
P.C.F. din Paris, și Louis de

Floch. activist la C.C. al P.C.F.
Din partea română, au par

ticipat tovarășii Ghizela Vass. 
Ion Circei, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Dumitru Ghișe. 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Dan Marțian, se
cretar al Comitetului Munici
pal București al P.C.R.

în cadrul întîlnirii, s-au fă
cut informări reciproce asupra 
activității in domeniul politi
cii interne și externe a Parti
dului Comunist Român și 
Partidului Comunist Francez.

Întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

• ÎN ORAȘUL maghiar Mis
kolc se fac intense pregătiri in 
vederea campionatelor euro
pene de box pentru tineret 
(8—15 noiembrie). La prima edi
ție a acestei întreceri și-au a- 
nunțat participarea 21 de echipe 
reprezentative printre care figu
rează selecționatele U.R.S.S., 
Poloniei. Ungariei, R.D. Ger
mane, Franței, Iugoslaviei etc. 
România va prezenta o forma
ție cuprinzînd 10 boxeri.

în total vor evolua peste 160 
de pugiliști. Meciurile vor fi 
urmărite de 95 ziariști, crainici 
reporteri de radio și tv. Printre 
personalitățile care vor fi pre
zente la Miskolc figurează coL 
Russell, președintele A.I.B.A„ 
N. A. Denisov, vicepreședinte 
al A.I.B.A., și H. Banks, secre
tar general al acestui for.

Intre două runde, redactorul nostru,

FLORIN GHEORGHIU, relatează :
-

audient/
Sisirsteli _

• LA ABERAVON (Tara Ga
lilor) au continuat întrecerile 
turneului internațional de tenis 
contînd pentru „Cupa ‘ Dewar", 
în turul II al probei de simplu 
Bărbați, campionul român Ilie 
Nâstase l-a învins cu 8—6, 6—3 
pe australianul Ron Howe. Per
formerul zilei a fost tinărul ju
cător englez Stephen Warboys, 
care a obținut o surprinzătoare 
victorie în trei seturi : 6—2, 
5—7, 6—4 în fața tenismanului 
român Ion Tiriac, unul dintre 
favoriții turneului.

După o zi liberă, participanții 
la finala campionatului de șah 
au furnizat o serie de partide 
foarte interesante, de mare lup
tă, care au plăcut mult publi
cului spectator. în partidele cen
trale ale rundei a VIII-a. Gheor- 
ghiu-Ghindâ și Ghițescu-Buză, 
albul a înregistrat un succes 
dublu, convingător. Prima par
tidă a dat naștere unui duel teo
retic interesant, albul obținind 
final mai bun și ciștigind dato
rită avantajului de un pion. Cea 
de a doua partidă a fost fără 
istoric, maestrul Buză cedind 
după numai 17 mutări ! în alte 
partide mai importante, Segal 
a ciștigat frumos la Ghizdavu, 
după ce acesta din urmă a fost 
surprins de o manevră, care du
cea forțat la pierderea unei ca- 
li'ăți, iar in partida Neamțu- 
Ilijin. negrul, debutant in fina
lă. a jucat foarte inspirat, rea- 
lizind victoria și cu aceasta una 
din surprizele campionatului. 
Solomonovici a jucat slab și a 
pierdut in fața lui Ciocîltea iar 
alte două partide au fost remi
ză : Ungureanu-Mozeș și Bena- 
Reicher. în partidele întrerupte 
ale rundei, Tratatovici deține

avantaj la Joița, Veisman la 
Kertesz, iar Pavlov și Georgescu 
au intrerupt în poziție egală. In 
partidele intrerupte și aminate 
ale rundelor precedente am fost 
martorii unor întimplări cu totul 
ieșite din comun ! In partidele 
Kertesz-Neamțu și Pavlov-Buză 
s-au putut vedea două evoluții 
penibile ale jucătorilor Kertesz 
și Buză. Amir.doi au reușit o 
performanță unică : Kertesz a 
pierdut în 8 mutări (!) iar Buză 
in 13 (!)... Aceasta probabil că 
nu s-ar fi intimplat nici dacă in 
fața adversarilor lor ar fi stat 
cei mai inocenți amatori și nu 
maeștri sau candidați de ma
eștri ! De altfel se pare că ma
estrul Buză nu este deloc in 
formă, el pierzind fără drept de 
apel ultimele trei partide. pe 
care le-a jucat. La reluarea în
treruptelor din rundele VI și VII, 
Pavlov a remizat cu Ilijin, iar 
Gheorghiu a ciștigat la Kertesz 
și a remizat cu Mozeș. în felul 
acesta după 8 runde clasamen
tul se prezintă in felul următor: 
1. Ciociltea 6 12. 2. 3. Gheor
ghiu, Ilijin 5 1/2: 4. Segal; 5: 
etc. Astăzi se joacă runda a 
IX-a.

CITITORII SESIZEAZĂ
UNDE DAI Șl UNDE... CRAPA

E drept că semnatarii scrisorii 
sosite din Brăila nu au intitu
lat-o astfel, dar parcurgînd rin- 
durile lor îți amintești lesne de 
această zicală. Iată și conținutul : 
„Sîntem în anul II finisori mase 
plastice din cadrul Grupului șco
lar de construcții Brăila și pînă 
acum nu am practicat meseria 
îndrăgită la începerea școlii. Ți
nem să menționăm ci această 
clasă este întrebuințată ca zugra
vi, la șlefuitul ușilor și radiatoa
relor. Dat fiind aceste lucruri vă 
rugăm a întreba școala de ce s-au 
făcut înscrieri — respectiv — 
s-a dat examen dacă această me
serie nu se poate practica ?“

O a doua întrebare ni se pare 
de prisos. A dv. este clară. Se

cuvine să fie la fel și răspunsul, 
pe care-1 așteptăm însoțit de 
măsuri concrete. Căci dacă lu
crurile vor continua așa ce vor 
face zugravii ?!?

CÎND APARE ZIARUL ?

La prima vedere întrebarea 
corespondentului ION POPESCU 
din Craiova, str. Popa Șapcă 
nr. 2, scara B. 1. ap. 26, etajul II 
ni s-a părut de prisos. Oricine 
citește ziarul nostru știe și zilele 
sale de apariție. De fapt, sub
stratul întrebării era altul și 
corespondentul nu l-a neglijat : 
„Nu cunosc din ce motive nu 
primesc ziarul „Scînteia tinere
tului'' la care sînt abonat. In 
această lună nu l-am primit în 
zilele de 1, 2, 3, 4, 10 și 11 de

aceea întreb redacția : care I 
zilele de apariție ale ziarul 
Cine se face vinovat de acel 
situație ? I

In zilele de 4 și 11 octomli 
(duminică) nu ați primit zii 
pentru că nu apare. După d 
știți, ziarul nostru apare, de I 
multă vreme, lunea. Pentru I 
tul zilelor vinovății se află] 
Craiova. |

Dintr-o altă scrisoare am r| 
nut părerea de rău a profesa 
lui Gheorghe Căpitan, din Am 
eă nu se găsește ziarul la chil 
Același lucru ni l-au semnalai 
al ți cititori, ceea ce confirmă 
ziarul este citit și se epuize 
repede. Ca să înlăturați astfel 
situații vă sugerăm un abo 
ment !

Permanent, în ofensiva ! TURNEUL 
FINAL

RĂSPUND FACTORII AVIZAȚI

(Urmare din pag. I)

descoperi mereu lumea, de 
a avea mereu sufletul proas
păt.

— Dacă îmi cereți să fac 
un scurt bilanț al celor opt 
ani, ar trebui să ies de aici, 
din această încăpere și să 
merg așa, la întîmplare, pe 
ulițele comunei. L-aș întîlni 
pe Gheorghe Pîrlea, care lu
crează acum la sectorul viti- 

Costică Blaga, 
poate 
care

col, sau pe 
conductor de atelaje, 
pe Nicolae trandafir, 
în fiecare an a acumulat cite 
300—400 zile-muncă în coo
perativă. M-aș opri, aș vor
bi cu fiecare și cine știe ce 
ne-am spune. Ne-am aminti 
poațe de unele întimplări, 
de unele lucruri pe 
le-am făcut temeinic 
preună și un glas în 
ar șopti : îi vezi, au devenit 
bărbați de nădejde, au cres
cut. Dar au trecut ani de 
zile, așa că nu mai încerca 
să recunoști ceva din tine 
în ființa lor<: gîndurile, idei
le tale au devenit propriile 
lor gînduri, nu le mai poți 
deosebi, deci mulțumește-te 
cu această constatare gene
rală, 
poate 
ăștia,

cu faptul 
să spună : 
au crescut

care 
îm- 

mine

eă 'oricine 
măi, băieții 
bine.

Am acceptat acest mod de 
a recapitula cite ceva din 
cei opt ani de cînd Birt Ser
giu este secretar U.T.C. și 
am pornit mai departe. Am 
mers pe uliți îngrijite. în
frumusețate de tineri, am 
pășit pe trotuoare și podețe 
făcute de mîinile lor, am în- 
tîrziat pe un teren de șase 
hectare plantat cu arbori, 
tot de ei, în primăvară.

— Aici e sediul cooperati
vei agricole de producție ?

— Da, aici este. Să știți că 
ne împăcăm foarte bine 
conducerea ei. De cite 
apelăm la dînșii pentru un 
ajutor, ni se răspunde ime
diat favorabil. Dar și noi... 
Trebuia strinsă urgent lu
cerna de pe cimp. I-am a- 
dunat pe tineri, le-am spus 
despre ce-i vorba și a doua 
zi am ieșit cu toții. Trebuia 
curățat izlazul. L-am cu
rățat. La apelul nostru toți 
tinerii conductori de atelaje 
efectuează, în fiecare dumi
nică, cite un drum, două, 
nenormați, pentru strîngfrea 
furajelor. Ca să nu mai vor
bim de ieșirea la muncă. 
Majoritatea normelor efec
tuate în C.A.P. aparțin tine
rilor. Ca urmare, conduce
rea cooperativei e foarte 
mulțumită de tineri și de 
aceea anul trecut ne-a dat 
fonduri pentru asociația 
sportivă, iar anul acesta 
ne-a dotat cu tot ce aveam 
nevoie. Aud că prin alte 
părți nu există o asemenea 
solicitudine reciprocă, dar la 
noi...

De pe un deal privim 
spre un alt sat al comunei. 
E toamnă, viile au fost cule
se. Cineva, nu departe, cin- 
tă încet „A ruginit frunza 
din vii“. O undă de melan
colie dulce plutește încet 
deasupra capetelor noastre.

— Acolo e satul Adam, îmi 
spune Birt Sergiu. Recolta e 
bună și cei din Adam se 
bucură. Dar cu citeva lyni 
în urmă, într-o seară, cineva 
constata cu tristețe : rămine

cu 
ori

via nestropită fiindcă nu 
avem brațe destule. Tinerii 
au auzit. Peste citeva zile, 
intr-o duminică, au intrat cu 
toții in vi, la stropit. Acum 
recolta e bună și toți știu de 
ce e bună.

Ne întoarcem și privim In 
altă parte. Trec pe lingă noi 
camioane încărcate 
rumb sau struguri.

— Acolo e satul 
In consiliul popular 
eu sint deputat de 
Am reușit să fac citeva lu
cruri bune acolo. A inceput 
acum construirea unui pod 
de piatră. Mult a trebuit să 
mă zbat ca această propune
re a mea să prindă viață. 
Am mai propus și construi
rea unui club al tineretului 
în comună. Dar nu m-au 
susținut decit directorul șco
lii și incă un deputat. S-a 
invocat chestiunea priorită
ții. Dar mi s-a promis că la 
anul această dorință a tine
rilor va fi satisfăcută. Așa 
că mă pregătesc de pe acum 
pentru o nouă ofensivă.

Ne întoarcem. Birt Sergiu 
îmi vorbește cu căldură des
pre ceilalți membri ai comi
tetului comunal U.T.C. 
preună cu ei, 
mereu 
timpul vrînd să afle, să 
cunoască sufletul, 
opțiunile. Da, aici, 
printre tineri, aici e viața 
lui. De asta a venit aici, ca 
profesor, de asta...

— Casa aceea, care 
încă terminată, este a 
Am ridicat-o în vara 
Peste citeva zile mă mut în 
ea. N-am de ce să plec din 
Drăgușeni.

Am aflat că mulți tineri, 
pregâtindu-se 
geri, și-au și manifestat op
țiunea lor In privința viito
rului secretar. Numele lui e 
deja cunoscut. Dacă va fi 
reales, înseamnă că Birt Ser
giu intră In al nouălea an 
de cînd e secretarul comite
tului comunal U.T.C.

„Penele" au salvat

CU DO-

CSnești. 
comunal 
Cănești.

îm- 
l e 

tot 
le 

dorințele, 
în sat,

secretarul 
printre tineri.

nu-i 
mea. 
asta.

pentru ale-

galele de ieri
A doua zi a turneului final al 

campionatelor naționale a debu
tat neconcludent. Boxerii care au 
evoluat in prima gală — cea de 
la ora 15 — au lăsat o proastă im
presie publicului. O mențiune, 
insă, pentru campionul „semimuș- 
telor-, MIHAI AUREL, care s-a 
conturat ca un serios pretendent la 
centura categoriei respective. In 
rest, meciuri mediocre, de fapt 
niște încăierări, care pun sub 
semnul întrebării utilitatea și, 
mai ales eficacitatea acestui tur
neu final, care, cum am amintit 
cu alt prilej, se desfășoară într-o 
nouă formulă, formulă inedită, 
dar se pare, neavenită pentru sta
diul actual al boxului nostru, da
torită prezentei la turneu a mul
tor boxeri fără valoare.

Această stare de lucruri a fost 
oarecum îmbunătățită prin e- 
voluția „penelor", printre care a- 
mintim pe G1JU NICOLAE (în
tr-o bună dispoziție de concurs), 
pe STANEF CONSTANTIN (în e- 
vident progres, boxînd tehnic — 
lucru cu care nu ne obișnuise — 
Si dozindu-șl acțiunile cu multă 
măiestrie), pe AMAZAROAIE OC
TAVIAN (un tînăr și talentat bo
xer din orașul Gheorghe Gheor- 
ghlu-Dej) și. în sfirșit, pe NE- 
DELCEA PĂVEL (unul din prin
cipalii pretendenți la medalia de 
aur, care, aseară, a boxat în ma- 
niera-i bine cunoscută, impunîn- 
du-se mai ales prin puternicele 
sale croșee). Am lăsat la sfirșit 
meciul dintre ‘boxerii KISS VASI- 
LE șl DUMITRAȘCU MARIN, un 
meci extrem de spectaculos, a că
rui decizie, însă, a trezit o oare
care nedumerire. Deși 
Kiss se impusese -y ___
adversarului său. arbitrii au acor
dat decizia doar cu 3—2 în fa
voarea sa. Interesîndu-ne la masa 
juriului, asupra acestei, decizii 
ne-au fost refuzate numele arbi
trilor care l-au „văzut" învingă
tor pe Dumitrașcu Marin. Este re
gretabil cu atit mai mult cu cit 
JURIUL ARE OBLIGAȚIA DE A 
ANUNJA LA SFIRȘITUL FIECA-

clujeanul 
vădit în fața

RUI MECI PUNCTAJUL ȘI NU
MELE ARBITRILOR RESPEC
TIVI. Așteptăm ca Federația să 
impună reintroducerea acestei 
practici, folosită la orice intilni- 
re sau turneu internațional de 
mare anvergură.

Revenind la gala de aseară, 
vom sublinia că la categoria 
.pană" lupta se anunță extrem 
de dirzfi șt disputată. Participă la 
această luptă un mănunchi de bo
xeri de valori sensibile care, prin 
intilnirlle ce și le vor disputa în 
continuare, vor mări, fără doar 
și poate, spectaculozitatea acestui 
turneu. Ne pare rău că nu putem 
spune aceleași lucruri bune și 
despre alte categorii unde, după 
cum se desfășoară lucrurile, pînă 
in prezent, se pare că pentru a- 
cei boxeri fruntași, care ne sînt 
bine cunoscuti. obținerea titlului 
va deveni o simplă formalitate. 
Sigur, nu trebuie să ne hazardăm 
in niște afirmații gratuite, sau să 
minimalizăm intențiile bune ale 
federației, care, a crezut că prin 
mărirea numărului de boxeri, par
ticipant! la turneul final, va creș
te și calitatea meciurilor disputa
te de aceștia. Pînă în prezent, a- 
cest deziderat este infirmat de 
realități deoarece spectacolul, bo
xul in general, suferă, evoluțiile 
majorității boxerilor care au ur
cat în ring in cele două zile fiind 
departe de a confirma o clasă 
valorică. Este, însă, prematur să 
ne formăm o părere. Să urmă
rim și celelalte gale și, atunci, 
desigur, vom avea o imagine mai 
precis conturată.

Miine spectatorii se vor reintîl- 
ni in sala Floreasca pentru a ur
mări alte două gale. Orele de în
cepere ale acestora sint pentru 
prima gală — ora 15, — pentru a 
doua gală — ora ÎS.

S-AU LUAT MASURI

Un tînăr din orașul Slatina 
informa ziarul că activitatea 
culturală se desfășoară în con
diții necorespunzătoare și pen
tru faptul că lipsesc condițiile 
materiale. într-adevâr, . ne con
firmă Comitetul orășenesc al 
U.T.C. — au existat multe 
greutăți care au limitat posibili
tatea tinerilor de a-și petrece 
ffăcut și instructiv timpul liber, 
n prezent s-a amenajat un 

local corespunzător, s-au întocmit 
grafice cu desfășurarea activită
ților solicitate de tineri. Peste pu
țin timp se vor termina lucrările 
la moderna casă de cultură. S-au 
luat, deci, măsuri.

PROCESUL PENAL S-A 
REDESCHIS

Indignați — și pe bună drep
tate — unii locuitori din muni
cipiul Roman s-au arătat ne
dumeriți că 4 cetățeni care au 
încălcat legile statului nu au 
fost judecați. In legătură cu 
acest fapt Consiliul popular al 
municipiului Roman ne comuni
că următoarele : „La . Procu
ratura Roman se află dosarul 
nr. 225 B din 16 febr. 1970 în 
care sînt anchetați numiții Bar- 
can Gheorghe și Galan Eustrat 
pentru infracțiunea de fals și 
delapidare, numiții Budai Cons

tantin și Cătuneanu Sergiu pen
tru neglijență și abuz în serviciu, 
cauzînd un prejudiciu de 67 529 
lei. Primilor doi li s-a pus se
chestru pentru suma de 50 328 
lei". Pînă aici toate bune, con
form legislației noastie socialiste. 
Dar... prin ordonanța din 4 iunie 
1970 Procuratura locală Roman 
scoate de sub urmărire penală 
pe cei în cauză. Pe ce temei, se 
întrebau cititorii ? Le putem co
munica faptul că răspunsul nu 
va întîrzia. Procuratura județului 
Neamț a dat ordonanță de re
deschidere a procesului penal, 
dispunînd continuarea cercetări
lor.

EGOISTUL N-A FUGIT DEPARTE

După 12 ani de căsătorie pe 
Iosif Naghy l-a apucat dorul 
de... ducă. Și-a părăsii soția și 
copilul și s-a făcut nevăzut. 
Unde se află tatăl, se-întrebau 
cititorii solicitîndu-ne ajutorul. 
Cu sprijinul Inspectoratului 
General al Miliției ,— direcția 
evidența populației — căruia îi 
mulțumim pentru colaborare —■ 
egoistul a fost găsit în Vulcan, 
aleea Lalelelor nr. 1, sc. 2, ap. 
16. Spera să rămînă incognito. 
Nu i-a mers !

PE DREPT

Un grup de muncitori de la

C.L.F. Strejești, jud. Olt, sesl 
ziarului că șeful de depJ 
Gheorghe Gușe are comport 
nejuste cărora trebuie să li I 
pună capăt. I.J.V.L.F., care I 
cercetat cazul, a stabilit că sa 
zarea este jixstă și că se imn 
măsuri energice. Șeful de I 
pozit, amator de alcool, pJ 
discuții neprincipiale cu mii 
citorii. Unii dintre aceștia p| 
fitînd de „veselia" șefului îl 
pingeau gluma mai departe I 
nu-și realizau normele. „Glum 
i-a adus șefului mustrare sen 
cu avertisment. Pe drept 1

CHIAR FARA MOTIV?

Soții Elena și Vasile Radu q 
comuna Dumbrava, jud. Prahq 
s-au plîns ziarului pentru fapl 
că fără motiv consiliul popu 
le refuză înfierea unui copil.

înfierea unui copil presupui 
existența acelor condiții ca 
să-i permită să crească și să 
dezvolte armonios. Dv. tovara 
Elena Radu nu aveți astfel 
condiții ; mai mult — din rs 
punsul primit — am înțeles 
vă sustrageți de la muncă și 
nu vă îndepliniți nici măc 
obligațiile familiare. In aces 
condiții nu puteți înlocui f 
milia de care are nevoie copiii 
ț

Rubrică realizată de
LIDIA POPESCU

T. POGOCEANU

• VELUDO, unul din cei mai 
buni portari care i-a avut 
vreo-datâ echipa de fotbal a 
Braziliei, a decedat, la Rio de 
Janeiro, după o lungă și grea 
suferință. El era în vîrstă de 40 
de ani Veludo (Caetano da Sil
va) a jucat în echipa braziliană 
la campionatul mondial din El
veția (1954). El se retrăsese din 
activitatea competițională in a- 
nul 1963.

O DEPRINDERE
CETĂȚENEASCĂ

(Urmare din pag. I)

— Cu ce prilej ați apelat la 
cartea tehnică ?

— Cînd m-am pregătit pentru 
examenul de promovare a cate
goriei de ridicare tarifară...

Răspunsul aparține lui Ghyoa 
fas Iosif, Hidos Ion, Va- 
sile Corcea, Ștefan Kalu și al
tor 12 intervievați. Alți 4 au 
citit în vederea participării la 
Olimpiada pe meserii sau la con- 
«ursurile gen „cine știe, cîștigâ* 
și, în sfirșit, ceilalți 4 pentru 
că îi pasionează, pentru că s-au 
simțit obligați prin natura sar
cinilor profesionale. Concluzia 
decurge de la sine. Tinerii mun
citori citesc foarte puțină lite
ratură tehnică, n-au descope
rit-o încă nici ca pasiune, nici 
ca necesitate profesională.

— Care considerați că sînt 
cauzele ?

— Aș îndrăzni să afirm că 
este vorba în primul rînd de o 
cauză... obiectivă, își spune pă
rerea tovarășului inginer Ion 
Berlea. secretarul comitetului 
de partid de la Fabrica de rul
menți. Să ne întrebăm cine sînt 
tinerii de care vorbim, de unde 
vin, cu ce aptitudini, cu ce pa
siuni intră în uzină ? Mulți pro
vin din școlile profesionale, tot 
atît de mulți din cursurile de 
calificare la locul de muncă dar 
și unii și alții — în proporția 
cea mai mare — vin de la sate, 
dintr-un mediu unde tehnica a 
influențat prea puțin destinele 
oamenilor Dacă înclinația spre 
literatura beletristică apare ca 
foarte firească, tangența lor cu 
literatura tehnică, la vîrsta cînd 
încep să se formeze gusturile 
a fost și rămine infimă. în a- 
ceastă situație s-a gîndit cineva, 
și-a propus cineva în mod con
stant să le cultive interesul pen
tru tehnică, pentru noutățile din 
sfera preocupărilor lor profe
sionale? Nu prea. Nimeni nu-i 
antrenează și nu-i stimulează 
într-o astfel de îndeletnicire și 
în ultimă instanță nimeni nu-i 
obligă în vreun fel s-o facă.

— Iar consecințele ?
Sînt din păcate mult prea 

evidente cu toate că nu întot
deauna „la vedem* în senstd

factorilor care le generează — 
ne răspunde tovarășul Oleg Jun- 
cu, inginer șef al Uzinei Uni
rea. Să pornim de la un fapt 
real : circa 99 la sută dintre 
muncitorii di» întreprinderea 
noastră care nu-și îndeplinesc 
norma lunară sint tineri, fără să 
mai vorbim de numărul mare 
de rebuturi pe care le fac — și 
aceasta mi se pare una din con
secințele cele mai directe, mai 
păgubitoare pentru că pierd 
atît tinerii cît și producția, e- 
conomia națională. Și asta pen
tru că ei vin la locul de muncă 
cu un insuficient volum de cu
noștințe teoretice, fără experi
ență, fără un sistem de gîndire 
Profesională bine fundamentat 

n școala profesională nu sînt 
învățați să folosească cartea 
tehnică, nici la cursurile de 
calificare nu li se face educa

utilajului pe care tinărul res
pectiv știe doar să-1 mînuiască 
și atîta tot; poate o simplă 
manipulare greșită, o simplă lo
vire a piesei, care nu-i spune 
nimic important.

în lipsa unei temeinice cul- 
turi tehnice, a unei temeinice 
cunoașteri a utilajului și produ
sului. a materialului și tehno
logiei pe care o aplică — subli
niază tovarășul Emil Rășcan, a 
relațiilor strinse dintre ele și 
care numai printr-o permanen
tă împrospătare a cunoștințe
lor, printr-o permanentă infor
mare cu tot ceea ce marchează 
evoluția tehnică ta domeniul 
său de activitate pot fi cunos
cute. pot fi stăpînite — tinărul 
rămine in afara piesei, în afara 
produsului la care concu
rează, in afara meseriei sale, o 
influențează tangențial, fără a-î

Pierderile vor fi, desigur, de 
ambele părți : a muncitorului și 
a producției. A muncitorului 
pentru că așa cum afirmau ca
drele tehnice (cu care am 
stat de vorbă în cele trei între
prinderi) plătesc în fiecare 
lună imputații pentru rebuturi
le pe care le produc prin ne
cunoașterea meseriei, iar pro
ductivitatea muncii pe care 
reușesc să o realizeze este la 
un nivel care nu-i satisface, 
care nu le asigură cîștigul pe 
care și-1 doresc. Pierderile pro
ducției se subînțeleg.

— Aceste pierderi își ampli
fică dimensiunile în progresie 
geometrică, adaugă tovarășul 
conferențiar Tărăboi — pentru 
că dacă nu asimilezi imediat, 
dacă nu captezi urgent informa
ția care ți se adresează, ea se 
răcește cu aceeași repeziciune cil

te o largă bibliografie tehnică, 
să caute în rafturile biblioteci
lor, să se pună la curent în
deosebi cu informațiile cele mai 
proaspete în specialitatea la care 
apelam. Dar sîntem deopotrivă 
de convinși, că numai cu atit 
n-am rezolvat problema. Va 
trebui să începem... cu începutul, 
adică cu cultivarea gustului ti
nerilor pentru cartea tehnică 
incă de pe băncile școlii profe
sionale.

— La ce mod ?
— La modul foarte. simplu. 

Predind tehnologia, rezistența, 
organizarea, desenul și celelal
te discipline — este de părere 
tovarășul inginer Kovacs Eme
rit, șeful serviciului C.T.C. al 
uzinei de utilaje din Tirgu-Mu- 
reș — profesorul nu trebuie să 
se mulțumească a recomanda 
elevilor exclusiv manualul și

ție sistematică ta această di
recție, nu știu să-și umple go
lurile în pregătirea teoretică 
prin studii individuale, prin a- 
similarea unei minime culturi 
tehnice.

Interlocutorii noștri Emil Răș- 
can, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de. rulmenți 
și Mihai Cîrlugea. normator 
tehnolog la întreprinderea de 
utilaje aduceau în discuție 
exemple la fel de ilustrative. 
Deși buni meseriași, conștiin
cioși, tademînatici, mulți tineri 
înregistrează totuși nepermis de 
multe rebuturi ale căror cauze 
sînt la prima vedere de-a drep
tul enigmatice. O piesă cores
punde întrutotul din punct 
de vedere dimensional, prescrip
țiile tehnologice au fost respec
tate întocmai dar C.T.C. res
pinge piesa. Undeva, în struc
tura sa intimă, metalul — de 6 
anumită calitate ale cărei carac
teristici au „scăpat* muncitoru
lui — a suferit modificări. Ce 
le-a determinat ? Poate forțarea

citit ultima carte tehnică?
aduce îmbunătățiri substanțiale. 
De aici, o serie de consecințe 
negative, de neajunsuri.

— Care?
— Una ar fi prăpastia dintre 

muncitor și tehnică, care, în 
asemenea condiții se lărgește în 
fiecare zi — continuă ideea 
tovarășul inginer Berlea. Utila
jele se modernizează cu repe
ziciune, chiar noi vom împros
păta inventarul nostru în pro
porție de peste 60 la sută, teh
nologiile se modifică în perma
nență și se perfecționează, dar 
cu cît avansează mai mult, cu
noștințele teoretice, capacitatea 
profesională a muncitorului, 
discernămîntul lui sînt în tot 
mai mare măsură solicitate. Cel 
care nu va face față va fi de
pășit, va scăpa dih mîinile lui, 
oricît de experimentate practic 
ar fi, controlul mașinii. .Pentru 
că, în cele din urmă, perfecționa
rea utilajelor presupune intelec- 
tualizarea profesiunii, iar intelec- 
tualizarea presupune cunoaștere 
fără rezerve, deplină compe
tență în ’ meserie.

care a apărut, deoarece altele și 
altele își cer dreptul la intîie- 
tate, la actualitate.

— Ce credeți că trebuie fă
cut pentru ca tinerii să nu piar
dă această competiție între apa
riție și asimilare ?

— Ar fi absurd să credem că 
lucrurile se pot îndrepta peste 
noapte, că există vreo soluție 
miraculoasă care să-i aducă i- 
mediat pe tineri in biblioteci
le tehnice, spune tovarășul 
Gheorghe Macovei, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Iași 
al U.T.C. Sîntem în fața unei 
probleme de educație și trebuie 
s-o tratăm ca atare, să o a- 
bordăm metodic, sistematic, și 
mai ales urgent, pe toate pla
nurile. în ce ne privește avem 
o anumită experiență in între
prinderile județului nostru, ex
periență care nu ne-a lipsit de 
satisfacții. Ea constă in organi
zarea cu o frecvență constantă 
a olimpiadelor pe meserii și a 
altor concursuri profesionale 
care i-au pus pe tineri, prin 
criteriile întrecerii, să consul-

notițele și să le indice, să le 
facă cunoscută pe această cale 
întreaga listă bibliografică care 
tratează tema discutată, chiar 
dacă elevii n-o să le citească pe 
toate și chiar dacă ei se vor a- 
lege doar cu informația de an
samblu. în ceea ce o privește, 
organizația U.T.C. trebuie să ac
ționeze cu aceleași instrumente 
ale sistemului său educațional, 
cum sînt simpozioanele, recen
ziile, concursurile cu elevii, axa
te pe lectura cărților tehnice 
dar mai organizat, mai insistent, 
și mai convingător.

în întreprinderi, după cum se 
știe, există servicii de docu
mentare a căror primă obligație 
este aceea de a populariza, de a 
face cunoscute muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor, ultimele 
apariții în domeniul literaturii 
tehnice, cu precădere a acelora 
tangente cu preocupările uzinei 
respective, cu specificul pro
ducției sale. îndeplinesc servi
ciile în cauză aceste îndatoriri?

— S-a constatat că acolo unde 
există preocupare pentru însuși-

rea teoretică și aplicarea prac
tică a noutăților tehnice se ob
țin rezultate considerabile — 
un exemplu ni-1 oferă între
prinderea Electronica București, 
care în cursul anului trecut a 
realizat prin preluarea și apli
carea acestor noutăți economii 
In valoare de 3 milioane lei — 
ceea ce înseamnă că serviciile 
de documentare au difuzat și au 
insistat asupra a ceea ce ele au 
considerat valoros, spune tova
rășul conferențiar Tărăboi. Dar 
nu toate procedează astfel, deși 
dispun de un mare număr de 
specialiști, de toate condițiile. 
Printre altele, ar trebui oa aces
te servicii în colaborare cu or
ganizațiile U.T.C. să inițieze o 
mai largă propagandă în jurul 
cărților, revistelor și articolelor, 
care le parvin, prin gazetele din 
uzine, prin stațiile de radiofi- 
care, prin panouri speciale, prin 
recenzări și discuții de la om la 
om, adică prin orice mijloc, ur- 
mărindu-se obiectivul precis: toți 
cei cărora li se adresează să afle 
că în bibliotecă sau în librării 
a apărut o carte tehnică care îi 
interesează, care le poate fi de 
mare utilitate.

în același sens s-a reclamat 
un sprijin mai real din partea 
maiștrilor — cei mai apropiați 
și mai autorizați îndrumători ai 
tinerilor muncitori și care prin 
prestigiul și personalitatea pe 
care o au în fața acestora îi pot 
cointeresa, le pot stimula pa
siunea pentru lectura tehnică 
prin cele mai diverse modalități. 
Datoare rămîn deopotrivă — au 
spus interlocutorii noștri — pre
sa pentru tineret, revistele de 
specialitate, - televiziunea, ra
dioul, că mijloace de informare 
deosebit de populare. Ele ar pu
tea consacra un spațiu mai cu
prinzător acestei probleme, ar 
putea oferi, săptămînal, o pre
zentare pe această temă, o oră 
a tehnicii, eventual, în genul 
emisiunii „mai aveți o întreba
re ?“ care să le capteze 
atenția cu cele mai recente nou
tăți în domeniul de care vor
beam. Ar fi o contribuție care 
n-ar rămîne fără ecou.

(Urmare din pag. I)
mente de economisire speciale, 
destinate acestei categorii de 
depunători. Tradiționalelor foi 
cu timbre de economii li s-au 
adăugat cecurile de economii 
școlare. Ne-am străduit să îm
binăm în> acest instrunient de 
economisire utilul cu plăcutul, 
educarea în spiritul economiei, 
cu îmbogățirea sferei cunoștin
țelor elevilor. Cecurile sînt ti
părite în condiții grafice supe
rioare, în serii reprezentînd fi
guri de personalități din isto
rie, din viața culturală a țării 
sau diferite alte imagini din 
domeniul științei, tehnicii, artei 
etc. Pe verso sînt tipărite pe 
scurt oîteva date în legătură cu 
imaginea prezentată.

în ce privește tinerii munci
tori, studenți etc., am creat in
strumente de economisire desti
nate în mod special acestora, 
dar fiecare tînăr, în funcție de 
capacitatea sa de economisire și 
de obiectivul economisirii are 
posibilitatea să-și aleagă instru
mentul de economisire care îl 
interesează, dintr-o variată gamă 
existentă. Trebuie să remarcăm 
că mulți tineri se găsesc în rîn
durile depunătorilor de librete 
de economii cu dobîndă și câști
guri în autoturisme, pe libretele 
de economii pentru turism sau 
pe libretele de economii pentru 
construirea de locuințe etc. 
Mulți tineri economisesc în ve
derea întemeierii unui cămin. 
Preluarea de către C.E.C. a în
tregii activități de creditare a 
populației pentru construirea de 
locuințe proprietate personală a 
creat la ghișee un puternic aflux 
de tineri, care solicită asemenea 
împrumuturi.

Noi rezolvăm cu maximum de 
solicitudine cererile de împru
muturi ale tineretului străduin- 
du-ne astfel să sprijinim tinerele 
familii. Considerăm totodată că 
în felul acesta asigurăm dez
voltarea în continuare a acțiunii 
de economisire, căci cei care 
rezervă o parte din veniturile 
lor pentru restituirea împrumu
tului obținut se deprind cu o 
disciplină financiară care îi a-

jută să-și gospodărească mal 
bine veniturile, să facă ecol 
nomii, I

— Aveți ta vedere noi 
măsuri pentru dezvoltare! 
spiritului de economie in 
rîndurile tineretului ?

— Noi considerăm că popu-l 
larizarea ideii economiei în rln-l 
durile tineretului, educarea a- 
cestuia in spiritul economiei imJ 
plică o acțiune continuă și îndeJ 
lungată, care poate și trebuie sa 
fie mereu perfecționată, îmboJ 
gățită, pentru a atrage interesul 
celor cărora li se adresează.

Pentru a răspunde sarcinilor 
ce ne revin în legătură cu forJ 
marea în rîndurile tineretuluil 
școlar a spiritului de economie; 
pentru a menține mereu treaz 
interesul tineretului față de ac
țiunea de economisire, vom con
tinua și în cursul anului să or
ganizăm în școli și întreprinderi, 
cu ajutorul cadrelor didactice, al 
organizațiilor de pionieri, orga
nizației U.T.C. etc., diferite ma
nifestări pe tema economiei. 
Ne gîndim astfel să perfecționăm 
instrumentele de economisire 
destinate tineretului școlar, spre 
a le face și mai atractive. Spre 
a stimula și mai mult interesul 
tineretului școlar pentru econo
misire, intenționăm să extin
dem rețeaua ghișeelor C.E.C. 
din școli, pentru deservirea de
punătorilor elevi. La aceste 
ghișee elevii vor găsi perma
nent pe lingă instrumentele de 
economisire pe care le doresc, 
și sfaturile de oare aceștia ar 
avea nevoie.

Viitorul cincinal asigură creș
terea în continuare a venituri
lor bănești ale populației, ceea 
ce creează condiții obiective 
pentru creșterea posibilităților 
de economisire ale oamenilor 
muncii. In legătură cu aceasta 
studiem posibilitățile de stimu
lare a depunerilor cu regulari
tate pe bază de consimțămînt 
scris, formă de economisire care 
interesează in mod deosebit ti
neretul.



PRIN TELEFON PENTRU „SCINTEIA TINERETULUI^

bropiata vizită in Iugoslavia 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a contribui la consolidarea 

păcii și cooperării 
internaționale

CONFERINȚA DE PRESĂ A PURTĂTORULUI

Primirea de către 
A. Kosighin 

a ambasadorului 
Republicii 

Socialiste România 
la Moscova

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că Teodor 
Marinescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Moscova, a fost primit joi de 
Alexei Kosighin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire prietenească.

SOLIDARI CU TINERETUL DEMOCRAT 
SI PROGRESIST AL LUMII!

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST DIN ROMÂNIA, TOVARĂȘUL 

VASILE NICOLCIOIU, LA ADUNAREA F.M.T.D.

E CUVÎNT AL SECRETARIATULUI DE STAT

ENTRU AFACERI EXTERNE AL IUGOSLAVIEI

■BELGRAD 29. — Corespon- 
Intul Agerpres, George Ionescu, 
Insmite : Joi, în cadrul confe- 
Iței de presă săptămînale de la 
Icretariatul de Stat pentru afa- 
■i externe al Iugoslaviei, purtă- 
lul de cuvînt al Secretariatului, 
ragoliub Vuița, a declarat că a- 
lopiata vizită în Iugoslavia a 
târâșului Nicolae Ceaușescu și 
Invorbirile pe care le va avea 
I președintele Iosip Broz Tito 
[primă înaltul grad al relațiilor 
lietenești, de colaborare și bună 
Icinătate. Ele vor constitui o 
luă contribuție la întărirea re
giilor dintre cele două țări, la 
pnsolidarea păcii și colaborării 
Iternaționale.
Aspirațiile comune șf activita- 
a României și Iugoslaviei pen- 
u întărirea păcii și colaborării 
Iternaționale pe baza respectării 
rincipiilor Cartei Națiunilor U- 
ite reprezintă — a subliniat 
țirtătorul de cuvînt iugoslav — 
le asemenea, o bază pentru o co- 
iborare din ce în ce mai fruc- 
îoasă pe plan internațional.
Vuița a apreciat ca foarte in- 

■nsă și reușită colaborarea pe

care cele două țări au realizat-o 
în cursul ultimilor ani, în toate 
domeniile. în special — a subli
niat purtătorul de cuvînt — pe 
baza înțelegerii între președinții 
Ceaușescu și Tito cu prilejul în- 
tîlnirii de la Porțile de Fier din 
septembrie 1969, ambele părți au 
depus eforturi pentru ca această 
colaborare să se dezvolte și mai 
mult pe plan economic și cultu
ral. în legătură cu aceasta, la 
conferința de presă de astăzi s-a 
subliniat că în dezvoltarea cola
borării fructuoase româno-iugo- 
slave un rol important au avut, 
de asemenea, întîlnirile la nivelul 
șefilor de guvern român și iugo
slav, precum și activitatea rodni
că a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-iugoslave pentru co
laborare economică. Rezultatele 
importante realizate pînă acum 
— s-a subliniat în cadrul confe
rinței de presă — constituie ex
presia intereselor reciproce ale 
celor două țări și deschid pers
pective reale pentru raporturi 
stabile, rodnice și pe termen 
lung.

La încheierea 
dintre ministrul 
terne al Uniunii 
drei Gromiko, și

LA ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
SOVIETO-BRITANICE

Colaborarea intre state o premisa
pentru menținerea și consolidarea păcii

convorbirilor 
afacerilor 
Sovietice, 
ministrul

ex-
An-

de

Deschiderea lucrărilor

forme tot mai eficiente în acti
vitatea Federației. Dezbaterile 
și rezultatele sesiunii Comitetu
lui Executiv au confirmat posi
bilitatea de a pune în valoare 
elementele comune și necesita
tea de a stimula in cadrul 
F.M.T.D., largi dezbateri și con
sultări asupra problemelor fun
damentale ale orientării și reali
zării obiectivelor Federației. 
In ceea ce privește organismele 
executive, organizația noastră 
apreciază că e necesar ca ace
stea să aibă o componență lar
gă, reprezentativă, să reflecte 
just tendințele și orientările po- 
'litice existente în Federație, 
precum și diferitele zone geo
grafice. iar principiul muncii 
colective să stea la baza între
gii lor activități. Salutînd pro
gresele în această direcție, con
siderăm că acest proces trebuie 
continuat și adîncit. In raportul 
prezentat se sublinia ideea că 
Federația noastră cuprinde un 
mare număr de organizații re- 
prezentînd importante categorii 
ale tineretului de pretutindeni, 
împărtășind această remarcă ni 
se pare că nu trebuie să igno
răm și o altă realitate, aceea că 
există încă forțe largi, influente 
din mișcarea de tineret care se 
află în afara Federației și cu 
care avem convingerea că se 
poate găsi o platformă comună 
prin care să se lărgească frontul 
de acțiune și luptă al tinerei ge
nerații contemporane.

In încheiere, vorbitorul a spus: 
Călăuzit neabătut de idealurile 
nobile ale libertății, progresului 
social și păcii, tineretul român 
militează cu consecvență pentru 
prietenie, alianță și colaborare 
cu popoarele și tineretul din 
țările socialiste, pentru extin
derea colaborării cu tineretul și 
organizațiile sale revoluționare, 
democratice și progresiste din 
întreaga lume. Organizația de 
tineret din România nu va pre
cupeți eforturile sale pentru a 
fi mereu alături de tinerii care 
luptă pentru p 
independentă.

Cuvîntarea 
român a fost 
deosebită atenție, 
la Adunare au 
lung această 
exprimă 
U.T.C., _ --------------
socialiste. Numeroși delegați 
și-au exprimat satisfacția pen
tru spiritul constructiv, deschis, 
sincer, în care delegația U.T.C. 
a abordat problemele aflate in 
dezbatere.

Lucrările Adunării au conti
nuat de-a lungul întregii zile, 
prelungindu-se în cursul nopții.

in lupta pentru transformarea 
revoluționară, progresistă a so
cietății, se alătură acelor forțe 
care militează consecvent pen
tru dezvoltarea liberă, indepen
dentă a fiecărui popor, pentru 
înlăturarea războiului din viața 
societății, pentru pace și pro
gres social. Ținind seama de 
complexitatea mișcării de tine
ret și de trăsăturile epocii con
temporane, după părerea noa
stră, e necesar ca pe lingă ana
liza activității sale și stabilirea 
programului de acțiune, cea de 
a VIII-a Adunare a F.M.T.D. să 
reprezinte totodată un prilej de 
dezbateri deschise, sincere, ami
cale, privind realitățile, evoluția, 
dezvoltarea, fenomenele com
plexe ale mișcării de tineret, ro
lul și locul F.M.T.D. în lupta a- 
cestor forțe. Trebuie să pornim 
de la realitatea că în mișcarea 
internațională de tineret există 
o mare diversitate de condiții 
în care tineretul muncește și 
luptă, diversitate care la rîndul 
său generează în mod obiectiv 
soluții și forme diferite de re
zolvare a problemelor cu car# 
tineretul, popoarele sînt con
fruntate în condițiile concrete 
ale fiecărei țări.

Tovarășul Vasile Nicolcioiu a 
subliniat în continuare : In poli
tica de cooperare promovată de 
F.M.T.D.. in atitudinea sa fața 
de multitudinea de organizații 
de tineret existente astăzi in 
lume, considerăm că trebuie să 
se acționeze cu mai mult curaj 
pentru lărgirea cooperării, a 
bazelor de acțiune comune. Tot
odată, credem că Federația tre
buie să adopte o poziție elasti
că, constructivă și față de_o se
rie de organizații și mișcări de 
tineret care, deși promovează 
concepții, forme de luptă și ac
tivitate diferite, de multe ori 
susceptibile de aprecieri și po
ziții contradictorii, în esență se 
pronunță și acționează pentru 
transformări politice profunde, 
pentru înfăptuirea năzuinței 
tuturor popoarelor de dreptate 
socială și progres. Această fina
litate a luptei lor trebuie să con
stituie criteriul esențial al ati
tudinii noastre față de aceste or
ganizații, cu care e necesar să 
se angajeze un dialog activ pen
tru a se găsi și pune în valoare 
elementele comune în lupta pe 
care tînăra generație, alături de 
popoare, o duce pentru dezvol
tarea progresistă a societății. A- 
pare tot mai evidentă dorința ex
presă a tineretului de a partici
pa activ la lupta politică pentru 
asigurarea unui viitor tot mai 
bun, luptă care, chiar dacă cu
prinde curente variate, concep
ții și owentări diferite, are un 
important rol pozitiv.

Organizația noastră — a ară
tat mai departe vorbitorul — a- 
preciază în mod pozitiv efortu
rile îndreptate spre găsirea unor

In această dimineață primul 
vorbitor a fost Alfonso Val Du- 
nen, conducător al Tineretului 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei. Intervenția lui 
poartă pecetea luptătorului venit 
de pe front. Vorbește energic, 
fără intortochieri de frază, pur- 
tindu-ne in decorul junglei afri
cane devenită teatru de război. 
Un optimism profund răzbate 
din fiecare frază : drumul luptei 
va duce la victorie.

Gunter Jahn, prim secretar al 
Tineretului Liber German din 
Republica Democrată Germană, 
expune poziția, organizației sale 
in problemele esențiale ale pre
zentului, se referă la opțiunile 
tineretului primului stat german 
al muncitorilor și țăranilor.

Urcă grăbit la tribună un ti- 
năr robust, cu păr bogat, cîrlion- 
țat. purtind ochelari cu ramă 
metalică. 11 însoțesc aplauzele 
celor prezenți. Reprezentantul 
Tineretului Comunist din Chile 
vorbește cu înflăcărare despre 
voința fermă a poporului său 
de a-și apăra cuceririle, ' de 
a-și făuri o existență care să 
corespundă aspirațiilor sale.

Jarves Tyner, președintele Li
gii pentru Eliberarea Tinerilor 
Muncitori din S.U.A., un tînăr 
negru, înalt, relatează despre 
obiectivele organizației pe care 
o conduce, despre procesele pro
funde de radicalizare politică ce 
se produc în rindurile tineretu
lui american.

Se dă apoi cuvîntul tovarășu
lui Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C., conducătorul de
legației române la cea de a 
VIII-a Adunare a F.M.T.D. Re
prezentantul român a subliniat 
că F.M.T.D. trebuie să joace un 
rol mereu mai activ în sprijini
rea luptei tinerei generații con
temporane și că cea de a VIII-a 
Adunare trebuie să determine o 
etapă superioară in activitatea 
F.M.T.D.. să dea noi impulsuri 
eforturilor și acțiunilor sale în 
întărirea solidarității internațio
naliste, in făurirea, consolidarea 
și dezvoltarea unității forțelor 
progresiste și democratice din 
mișcarea internațională de tine
ret. După ce a înfățișat pe larg 
poziția Uniunii Tineretului Co
munist, a întregului tineret ro
mân, în principalele probleme 
ale situației internaționale, ex- 
primind solidaritatea cu tinere
tul și popoarele care luptă pen
tru libertate și independență, 
pace și securitate, împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, vorbitorul a 
spus :

Generația tinără se dovedește 
a fi o importantă și activă for
ță politică si socială, reprezen- 
tind un puternic detașament al 
frontului forțelor antiimperia- 
liste. Pături din ce in ce mai 
largi ale tineretului lumii do
vedesc o semnificativă afirmare

externe britanic. Douglas-Home, 
a fost dat publicității un comu
nicat in care se arată că, cele 
două părți au procedat Ia o a- 
nalizâ a relațiilor bilaterale, pre
cum și a unor probleme inter
naționale actuale. Părțile consi
deră necesară colaborarea intre 
state, indiferent de sistemul lor 
social, ca o premisă pentru men
ținerea și consolidarea păcii.

In comunicat se arată că exis
tența unor relații bune intre 
Marea Britanic și Uniunea So
vietică este ilustrată de faptul 

au fost in- 
a corduri ia
ca re contri- 
relațiilor bi? 
avantajoase.

primei Conferințe a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia

ședințele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care a rostit o 
scurtă cuvintare.

A fost adoptată apoi ordinea de 
zi care cuprinde : adoptarea re
gulamentului de lucru al primei 
conferințe a U.C.L și alegerea 
organelor de lucru ale conferin
ței; verificarea schimbărilor in
tervenite în componența organe
lor U.C.L după Congresul al 
IX-lea; raportul de activitate al 
Prezidiului U.C.L în domeniul 
aplicării hotărîrilor Congresului 
al IX-lea; raportul de activitate 
al Comisiei pentru probleme sta
tutare a U.C.L; raportul Comisiei 
de control a U.C.L; situația poli
tică actuală din Iugoslavia și sar
cinile U.C.L ; dezvoltarea relații
lor socialiste în agricultură și 
sarcinile U.C.L

La Belgrad au început joi lu
crările primei Conferințe a Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia. 
Participă delegați, reprezentanți 
ai Skupștinei Federale, Vecei E- 
xecutive Federale, Conferinței 
Federale a U.S.P.M.I. și ai altor 
organizații politice și obștești.

Lucrările Conferinței au fost 
deschise de Iosip Broz Tito, pre-

0 PRESTIGIOASĂ ACTIVITATE
/I SPIRITUL PRINCIPIILOR

câ. in ultimii ani. 
chelate mai multe 
terguverr.amentale, 
bule !a dezvoltarea 
laterale reciproc 
De asemenea, intre cele două 
state există o multitudine de 
contacte si schimburi in dome
niile economic, comercial, teh- 
nico-științific și cultural. Comu
nicatul apreciază necesitatea 
dezvoltării in continuare a aces
tor relații.

Cele două părți, se arată in 
continuare în comunicat, sub
liniază importanța realizării 
unei îmbunătățiri reale a situa
ției din Europa. După părerea 
lor. conferința in problemele 
securității la care ar putea lua 
parte, alături de toate statele 
europene. S.U.A. si Canada, ar 
contribui la o evoluție favora
bilă a situației pe continent.

viață liberă si

reprezentantului 
ascultată cu o 

Participant» 
aplaudat înde- 

intervenție care 
cu claritate poziția 

a tineretului României 
Numeroși

COLABORĂRII ÎNTRE POPOARE
în Comitetul Politic
al Adunării Generale

EUGENTU OBREA

BUDAPESTA, 29 oct.

I (Urmare din pag. I)

■ine, cel care ai fost acolo, 
In America, lista numeroși
lor șefi de state și de gu- 
Lerne, a înaltelor personalități 
Lenite din toate colțurile lumii, 
tu care tovarășul Nicolae 
(Ceaușescu a avut întîlniri, con- 
Lorbiri, a stabilit contacte de 
lucru ? Ce dovadă mai bună că 
|activitatea politică, diplomatică 
Ipe care șeful statului român a 
desfășoară cu atîta energie 
este urmărită cu atenție, este a- 
probată și susținută ?

Scriam și cu alt prilej că vi
zita pe care președintele 
Ceaușescu a făcut-o, cu ocazia 
participării la sesiunea jubilia
ră a O.N.U., în diferite centre 
importante ale Statelor Unite, 
se înscrie în rîndul manifestări
lor concrete de aplicare a prin
cipiilor de colaborare și coope
rare înscrise în Charta O.N.U. 
Aflîndu-mă la Washington, în 
parcul din curtea Casei Albe, 
în apropierea podiumului pe 
care președintele Richard Ni
xon avea să-l primească peste 
cîteva minute pe președintele 
României îmi veneau în minte 
cuvintele rostite cu un an în 
urmă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la o adunare, la 
Tîrgoviște : „Noi considerăm că 
victoria socialismului în Româ
nia, că apartenența României 
la sistemul mondial socialist nu 
trebuie în nici un fel să ducă 
la izolare de alte state ale lu
mii; dimpotrivă, considerăm ca 
o datorie atît națională, cît și 
internațională să dezvoltăm co
laborarea cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orîndui- 
re socială, aducîndu-ne prin a- 
ceasta contribuția la dezvol
tarea cooperării internaționale, 
la asigurarea păcii în lume". 
Trebuie, spunea la aceeași 
adunare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să acționăm perma
nent în această direcție, să dez
voltăm colaborarea si coopera
rea cu toate țările de pe toate 
meridianele globului. Așezînd 
la baza acestor relații prin
cipiile egalității în drepturi, 
respectării suveranității și inde
pendenței naționale, neameste
cului în treburile interne, drep
tului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur dezvoltarea, asiqu- 
răm condiții pentru o colabo
rare trainică între popoare, 
pentru întărirea păcii în lume.

Eram acolo, la Washington, 
în curtea Casei Albe, și-mi ve- 
n?au '1 .r’î!nte aceste princioii 
ale politicii noastre externe, de
sigur fiindcă trăiam un moment 
în care roadele ei se dovedeau 
extrem de utile, că între Româ

nia și Statele Unite se făcea un 
nou pas, foarte important, spre 
cooperare. Peste cîteva clipe, 
președintele Ceaușescu avea să 
formuleze, de pe podiumul pe 
care urcase la invitația pre
ședintelui Nixon, cuvinte calde 
la adresa poporului american, 
stima și prețuirea pentru hărni
cia și realizările acestuia, do
rința fermă de cooperare, dar 
și opinii care ne deosebesc de 
anumite manifestări ale politi
cii externe americane, părerea 
noastră privind unele consecin
țe ale acesteia, modul nostru 
de a gîndi. îl priveam și-l ascul
tam pe președintele țării noas
tre și mă gîndeam — fapt con
firmat Iq venirea acasă — la e- 
coul pozitiv pe care aveau să-l 
aibă în rîndurile poporului ro
mân poziția principială, relațiile 
de colaborare cu un alt stat, 
stabilite cu franchețe, în baza 
stimei și respectului reciproc. 
De altfel, n-am întîlnit pe nici 
unul dintre cetățenii noștri, care 
să fi citit, de pildă, răspunsu
rile date de președintele 
Ceaușescu la întrebările ziariș
tilor americani sau corespon
denților unor mari agenții inter
naționale de presă, care să nu 
remarce ca o trăsătură distincti
vă, spiritul de demnitate, fermi
tatea principială, dorința de a 
stabili și amplifica contracte 
care să fie reciproc avan
tajoase.

O asemenea poziție, după 
cum s-a văzut, nu numai 
că nu a împiedicat, dar a dat 
posibilitatea realizării unor 
dialoguri fructuoase cu preșe
dintele Nixon, cu alte perso
nalități de seamă ale vieții 
politice din Statele Unite ale 
Americii, cu reprezentanți ai 
presei, posturilor de radio și 
televiziune. Toate aceste în
tîlniri au favorizat o explicare 
amănunțită a principiilor poli
ticii noastre externe — dorin
ța fermă de pace a României, 
participarea ei activă și con
structivă pe arena internațio
nală.

Vizita în Statele Unite a 
prilejuit de asemenea posibili
tatea unor largi contacte cu 
conducătorii unor sectoare e- 
conomice și financiare, cu 
cercuri de afaceri, cu repre
zentanții unor firme și mari în
treprinderi. S-au făcut astfel 
mai bine cunoscute principiile 
politicii economice a României, 
evidențiindu-se totodată largi 
căi de colaborare între cele 
două țări pe plan economic, 
științific și tehnic.

Faptul care ne-a impresio
nat cel mai mult pe toți cei 
care am urmărit îndeaproape 

vizita conducătorului statului 
nostru 'în Statele Unite este 
răspunsul deosebit de cald, 
plin de stimă și respect pe 
care l-au manifestat față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și implicit față de poporul 
român, cetățenii americani. 
Vizita a prilejuit într-adevăr 
un contact direct cu populația 
unor mari orașe ca New 
York, Los Angeles, San- Fran
cisco, Detroit, cu muncitori și 
specialiști de la mari între
prinderi, din agricultură, din 
instituții de artă și cultură, din 
centre științifice. Mîinile în
tinse călduros, graba cu care 
erau mînuite aparatele de fo
tografiat, cuvintele de bun so
sit, toate acestea au dovedit că 
poporul american nutrește o 
profundă stimă și simpatie față 
de România, față de conducă
torii săi. Voi povesti un singur 
amănunt: după ce au rămas cî
teva momente în clădirea Ca
sei Albe, la primirea făcută 
la Washington, președintele 
Ceaușescu și președintele Nixon 
au ieșit spre a se îndrepta spre 
sala unde aveau să poarte con
vorbirile. Tovarășul Ceaușescu 
a constatat că deși ceremonia 
primirii se terminase, nici un 
om nu părăsise locul pe care 
se afla; se agitau sute de ste- 
gulețe românești și americane. 
Coborînd scările, șeful statului 
român s-a îndreptat spre mul
țimea care-i întindea mîinile, a 
răspuns cuvintelor de prietenie 
care îi erau adresate.

în aceeași zi, în salonul des
tinat conferințelor de presă la 
Casa Albă, peste șaptezeci de 
ziariști și corespondenți ai u- 
nor importante agenții de pre
să internaționale, precum și nu
meroși operatori de film și te
leviziune care așteptau infor
mații despre convorbirile din
tre cei doi președinți, comen
tau. „O vizită foarte importan
tă, care poate avea ecouri 
bune pe plan internațional, dar 
în. primul rînd, desigur, pentru 
cele două țări", spuneau ei.

...Apreciere pe care am gă
sit-o confirmată la coborîrea 
pe aeroportul Băneasa, unde, 
miercuri, mii și mii de bucu- 
reșteni veniseră să-l întîmpine 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe celelalte persoane oficiale 
care l-au însoțit, exprimîndu-și 
astfel încă o dată deplina a- 
probare pentru modul în care 
partidul nostru afirmă în lume 
spiritul constructiv al poporu
lui nostru, politica sa de coope
rare, de pace și de înțelegere 
între popoare.

a 0. N. U.
Reluîndu-și lucrările imediat 

după încheierea sesiunii jubi
liare a Națiunilor Unite, Comi
tetul Politic al Adunării Gene
rale a O.N.U. a abordat printre 
altele, cererea sprijinită de nu
meroase state, între care și Ro
mânia, privind retragerea tru
pelor ocupante ale Statelor 
Unite din Coreea de Sud. Spri
jinind înscrierea, pe ordinea de 
zi a acestei probleme, reprezen
tanții țării noastre au subliniat 
poziția consecventă a României 
în favoarea desființării bazelor 
militare străine și a retragerii 
în interiorul frontierelor lor na
ționale a tuturor forțelor mili
tare de pe teritoriul altor sta
te. Pronunțîndu-se pentru invi
tarea fără nici un fel de con
diții prealabile a reprezentanți
lor R. P. D. Coreene, așa cum 
prevede de altfel proiectul de 
rezoluție înaintat de România 
și alte 25 de state, reprezentan
tul țării noastre la O.N.U., am

Istoria iși are, in unele 
părți din Europa, timpi co
muni, simți, in orașele Pe
ninsulei noastre balcanice, 
că sute și sute de ani oa
menii, locurile au respirat a- 
celași aer, că s-au hrănit cu 
aceleași idealuri, că și-au hă
răzit, într-un fel sau altul, 
aceleași destine.

BELGRADUL, marele oraș 
născut intre Dunăre și Sava, 
nu este, de aceea, pentru un 
român un oraș-surpriză, din 
primele clipe el îți devine 
familiar, te primește ca un 
prieten, străzile, clădirile, oa
menii, zimbetul și vorba lor 
nu te îndeamnă la observații 
turistice ei simți nevoia să 
intri în cotidian în mod fi
resc, ca Ia tine acasă. Este, 
cred, unul din marile talente 
ale Belgradului, acela de a 
nu-ți lăsa momente în care 
să te simți străin, de a te a- 
dapta a te integra imediat in 
atmosfera lui gălăgioasă, ve- 
selă, colorată de mare ca
pitală. Explicațiile pe care 
le dau trecătorii, la o între
bare de turist, au o bunăvo
ință amuzată, ca și cum ai fi 
•inul de-al lor care s-a rătă
cit, intimplător, pe străzile 
xontursionate ale orașului.

Poate de aceea Belgrad în
seamnă orașul alb, alb nu 
prin culoare, ci printr-o 
prospețime trepidantă a 
vieții, care n-are clipe de 
tihnă, zi și noapte, n-are cli
pele cenușii ale monotoniei 
ți inactivității. Strada bel- 
grădeană, animată și intens 
încărcată de electricitate 
umană, respiră, respiră con
tinuu ca un organism viu. 
Temperamental, belgrădenii 
sînt niște oameni fără răb
dare, agitați și veseli, care se 

basadorul Gheorghe Diaconescu, 
declară : Faptul de a pune con
diții invitării unui stat inde
pendent ți suveran — Republi
ca Populară Democrată Co
reeană — de a participa la exa
minarea problemelor vitale pen
tru viitorul națiunii coreene 
este în contradicție flagrantă cu 
principiile egalității suverane a 
statelor, care este piatra de în
cercare a Organizației Națiuni
lor Unite.

Trebuie să se recunoască 
ferm dreptul inalienabil al po
porului coreean de a decide el 
însuși asupra propriului său 
destin, inclusiv asupra reunifi- 
cării pașnice a țării sale, pe 
baze democratice. Aceasta im
plică renunțarea la activitatea 
de imixtiune străină în trebu
rile poporului coreean, desfă
șurată sub acoperirea așa-zisei 
„Comisii a Națiunilor Unite 
pentru unificarea și refacerea 
Coreei".

opresc in fața chioșcurilor cu 
înghețată sau floricele de 
porumb și comentează, in 
fraze concentrate, evenimen
tele zilei, care rămîn doar 
cîteva minute în fața unei 
cafele pe una din tera
sele deschise pe trotuare ci
tind ziarele de dimineață, 
răsfoindu-le nervos, mereu 
preocupați de momentul ur
mător, mereu gata de plecare 
spre cine știe ce treabă. Oa
menii nu se uită unii la alții, 
ai impresia că fiecare iși 
vede, conștiincios, de pro
blemele sale, dar numai apa
rent, căci simți, dintr-un zim- 
bet pe care ți-1 adresează cu 
dezinvoltură că se cunosc 
cumva intim, că se caută fără 
vorbe ți priviri, într-o co
muniune afectivă specifică.

Străbat însuflețirea Tera- 
zijei, acest punct concentric 
ai Belgradului peste care fie- 
.are locuitor al orașului trece 
tel puțin o dată pe zi. De 
aici, spre Dunăre străzile 
toboară in alinieri calme, ro- 
tunjindu-se spre fluviu, îm- 
brățișindu-1 aproape. Tra- 
versînd Dunărea, orașul se 
spală o clipă pentru malul 
telălalt, alb, într-adevăr, cu 
cartiere de beton și sticlă. 
O semeție ciudată, pitorească 
se deschide pe cele două la
turi ale apei ; un oraș de in
tens consum, eterogen prin 
stil, cu străduțe pe care mai 
intîlnești o djamie turcească 
tlături de o sănătoasă clă
dire gotică, și, peste Dunăre, 
tartiere disciplinate, cu ae
rul lor modern și pastelat, cu 
Arhitectura acestui secol li
niștit desenată pe verticale, 
tu vegetație de curind im- 
plintată printre blocuri și 
complexe comerciale. Noul

CHILE :

Mergoza ar fi tras asupra 

fostului comandant al armatei
Șeful poliției chiliene, Emilio 

Chevre, care conduce ancheta 
privind asasinarea fostului co
mandant șef al armatei, genera
lul Rene Schneider, a anunțat 
arestarea generalului în retra
gere Roberto Viaux. Numele lui 
Roberto Viaux, care a condus 
tentativa de rebeliune de la 21 
octombrie 1969 a regimentului 
Tacna, a fost pronunțat frecvent 
în cercurile politice din Santiago 
de Chile ca fiind unul dintre or
ganizatorii atentatului împotriva 
generalului Schneider.

și vechiul Belgrad, și-mi 
>are metaforic acest epitet 
al culorii cuprins în amîn- 
două părțile, pentru fiecare 
reprezentînd altceva, cu un 
alt farmec, cu o altă nuanță 
de istorie și de timp.

De mult de tot, cu 24 de 
secole in urmă, celții înte
meietori ai cetății numeau a- 
țezarea Singidunum. Pe o 
colină a orașului au rămas, 
pină in zilele noastre, înca- 

Belgradul — 
oraș prieten

păținate în veșnicie, zidu
rile Kalemegdanului, cetate 
cu nume de rezonanță ciu
dată, ca o traversare sonoră 
v unei istorii niciodată îm
păcate în monotonie. La poa
lele Kalemegdanului, orașul 
afb, botezat astfel încă din 
secolul al IX-lea, a fost dis
trus, pîrjolit și cucerit de 
nenumărate ori. De aceea, 
istoria lui vizibilă in mo
numente, este firavă. liceul 
lui Dositei, spitalul din Gu- 
berevac, reședința prințesei 
Liubița, datează dintr-un se
col imediat aproipat acestuia 
al nostru. Dar belgrădenii iși

Anterior, poliția anunțase ares
tarea unui grup de alte patru 
persoane suspectate de a fi im
plicate în asasinarea liderului 
militar chilian. Printre cei ares
tați se află Jose Jaime Mergoza, 
care, după unele informații, ar 
fisjțras personal asupra lui Schnei
der.

Apreciind că arestarea lui 
Mergoza ar putea duce la desco
perirea tuturor persoanelor im
plicate în asasinarea fostului co
mandant al armatei, șeful poli
ției chiliene a declarat ; „Cazul 
este practic rezolvat".

păstrează cu mîndrie și dem
nitate trecutul, străzile poar
tă denumiri de istorie, poate 
pe larga și sobra Nemania a 
trecut, cu nouă secole în ur
mă, Ștefan Nemanina, princi
pele care, în 1190, a scuturat 
dominația bizantină și a pro
clamat statul sîrb indepen
dent, poate cneazul Miloș sau 
Mihailov sau Boris și-au pur
tat visele lor de libertate 
prin locurile care amintesc,

acum de ei. O îngemănare 
lăuntrică a istoriei care a 
fost, a istoriei care se face, 
pe toate străzile Belgradului. 
Pe Kalemegdan, alături de 
bisericile bătrîne, de mor
măitul lui Ali-pașa Damod 
din secolul ai XVIII-lea, cî
teva sculpturi ale celebrului 
sculptor iugoslav Ivan Mes- 
trovic, aduc istoria spre con
temporaneitate. Falnicul mo
nument al învingătorului este 
o închinare in piață pentru 
toți acei care in anii grei ai 
războiului al doilea mondial 
au apărat meleagurile na
tale, o închinare în fața tu

Acord pentru 
schimb oficiul 
de păreri între 
R. D. Germană 

și R.r. a Germaniei
Departamentul de presă de pe 

lingă Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane a făcut cunoscut 
joi că între guvernele R. D. Ger
mane și R. F. a Germaniei a in
tervenit un acord privind efec
tuarea unui schimb oficial de pă
reri în problemele a căror regle
mentare ar servi cauzei destin
derii în centrul Europei și ar co
respunde intereselor ambelor 
state.

turor celor care, in secolele 
de restriște, au păstrat neal
terat spiritul nației. Sus, pe 
muntele Avala, Mestrovic 
a inchis intr-un splen
did mausoleu, care traver
sează, de Ia sarcofagele ro
mane veșnicia, memoria sol
datului necunoscut. De pe 
înălțimi, Belgradul este un 
oraș al istoriei. Un oraș, cu 
o îmbinare aproape senti
mentală a unei bulversante 
și agitate vieți cotidiene, cu 
pacea și liniștea meditativă 
pe care ți-o dă trecutul, a- 
dincimea lui glorioasă.

Trotuarele, magazinele, res
taurantele respiră, de dimi
neață pînă noaptea un aer de 
imensă cetate în care totul se 
petrece la lumină, oamenii 
iși dau intilniri, circulă, se 
grăbesc sau se odihnesc in 
această agitație, iși rezolvă 
treburile mereu nerăbdători, 
și iși zîmbesc, iși zîmbesc 
continuu simțindu-se toți 
foarte apropiați, foarte prie
teni. Nenumăratele magazine 
au vitrinele colorate, um
pired strada de lumini, de 
forme, de nuanțe, izbucnind, 
ca o chemare, ca o invitație. 
Oamenii se adresează unii 
altora fără formalisme, fără 
falsă politețe, direct, sincer.

De aceea, poate, Belgradul 
este un oraș în care, din pri
ma clipă te simți prieten. 
Prieten cu fiecare locuitor, 
cu fiecare stradă, cu fetele 
și băieții care vorbesc tare, 
care-ți zîmbesc, cu mișcarea 
neîntreruptă, cu viața acestui 
oraș limpede, adevărat și o- 
menesc.
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