
Proletari din toate țările, uniți-vă!
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România
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pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România de

cretează:
ARTICOL UNIC — Se convoacă Marea Adunare Națională, în a 

cincea sesiune a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 17 decembrie 
1970, ora 10 dimineața.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

București, 7 decembri. 1970 NICOLAE CEAUSESCU

SECȚIA DE■ y

MECANIZARE
CU CELE MAI BUNE

REZULTATE”

Un răspuns 
dat doar pe

Vizita președintelui 
Consiliului de Stat al

Republicii Socialiste Romania,
Nicolae Ceaușescu, în Maroc

Președintele 
Nicolae Ceaușescu salutat 
cu căldură de populația 

provinciei Kenitra 
și a orașului Casablanca

Imagine din timpul vizitei la Casablanca

Cuvinfarea președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU
in Camera Reprezentanților

Domnule președinte,
Domnilor deputați,

Este pentru mine și colabora
torii mei o deosebită plăcere de 
a fi în această seară oaspeții Ca
merei Reprezentanților și de a 
putea, de la această înaltă tri
bună, să vă adresez dv., înalți 
reprezentanți ai națiunii maro
cane, și poporului prieten maro
can, un salut cordial din partea 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, a între
gului popor român și a mea per
sonal.

Mulțumesc domnului președin
te al Camerei Reprezentanților 
pentru salutul ce mi l-a adresat

ÎNTÎLNIRE CU DEPUTĂȚII 
MAROCANI

în seara zilei de 9 decembrie, 
s-au redeschis lucrările Camerei 
Reprezentanților din Maroc, pri
lej cu care președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să ros
tească un discurs în fața deputa- 
ților marocani.

De-a lungul bulevardului Mo
hammed al V-lea, în dreptul se
diului Parlamentului, este ali
niată o companie’ militară care 
prezintă onorul. Președintele 
Nicolae Ceaușescu trece în re
vistă garda de onoare.

La intrarea în impunătorul e- 
dificiu, iluminat sărbătorește în 
cinstea acestui eveniment, șeful 
statului român este întîmpinat 
cordial de Abdelhadi Boutaleb, 
președintele Camerei Reprezen
tanților.

între șeful statului român și 
președintele Parlamentului maro
can a avut loc o scurtă întreve
de! e, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

Apariția președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România în sala înaltului for 
marocan este salutată de întrea
ga asistență, care, în picioare, 
aplaudă îndelung. 

și pentru cuvintele rostite la a- 
dresa poporului român.

Deoarece am plăcerea de a 
participa la lucrările de început 
ale sesiunii dumneavoastră, do
resc să vă urez mult succes în 
activitatea pe care urmează să o 
desfășurați.

Dați-mi voie să exprim, încă o 
dată, cele mai sincere mulțumiri 
Maiestății Sale Hassan al II-lea și 
poporului marocan pentru pri
mirea cu care am fost onorați. 
Consider că toate sentimentele de 
prietenie și stimă manifestate față 
de mine sînt adresate poporului 
meu, care, la rîndul său, nutrește 
aceleași sentimente față de po
porul frate marocan.

Aceste manifestări reprezintă,

Deschizînd lucrările sesiunii, 
președintele Parlamentului, Ab
delhadi Boutaleb, a spus :

Domnule președinte,
Membrii Camerei Reprezentan

ților și eu personal sîntem deo
sebit de fericiți să vă primim la 
această sesiune de început și să 
salutăm în persoana dumneavoas
tră pe președintele României 
prietene, de care ne unesc mul
tiple legături de trainică priete
nie. Sînt, de asemenea, fericit să 
constat că poporul marocan îm
părtășește aceste sentimente, prin 
manifestarea caldă și spontană 
cu care vă întîmpină de la sosi
rea în țara noastră, ca oaspete 
de onoare al Maiestății Sale.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat că legăturile de prietenie 
existente între cele două țări, care 
au fost evocate de Maiestatea Sa, 
arată că ele îmbracă o formă deo
sebit de favorabilă și, dezvoltîn- 
du-se zi de zi și an de an, lasă 
să se întrevadă un viitor pros
per.

Discursurile și declarațiile care 
au jalonat vizita dumneavoastră

(Continuare în pag. « V-aț 

totodată, dorința popoarelor ro
mân și marocan de a colabora și 
coopera în domeniile economic, 
tehnico-științific și cultural, de a 
se într-ajutora reciproc în dez
voltarea lor economico-socială și 
de a trăi în pace și prietenie.

Doresc să declar și cu acest 
prilej că convorbirile pe care 
le-am avut în aceste zile cu Ma
iestatea Sa au dus la materializa
rea dorințelor ambelor popoare, 
au pus baze trainice unei rodnice 
și multilaterale colaborări și coo
perări în avantajul celor două 
țări și vor contribui la întărirea 
prieteniei dintre națiunile noas
tre, dornice 9ă se bucure din

(Continuare in pag. a V-a)

In vizita la întreprinderea de montare a autovehiculelor din Somaca

Miercuri. în cea de-a treia zi 
a vizitei oficiale pe care o în
treprinde în Maroc, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a fost oaspetele pro
vinciei Kenitra și al orașului Ca
sablanca, centrul vieții economi
ce marocane și important port 
oceanic al continentului african.

La ora 10,00, convoiul oficial 
părăsește palatul rezervat șefu
lui statului român, îndreptîn- 
du-se spre Casablanca. în ace
eași atmosferă de entuziasm și 
sinceră simpatie, locuitorii capi
talei marocane îl salută pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, u- 
rîndu-i drum bun în călătoria pe 
care o întreprinde prin țară.

Șeful statului român este în
soțit de Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Bujor Almășan, mi
nistrul industriei miniere și geo
logiei, Vasile Mircea, ambasado
rul țării noastre în Maroc. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este 
însoțit, de asemenea, de membrii 
Comitetului de onoare pus la 
dispoziția sa, în cursul vizitei, de 
regele Hassan al H-lea, din care 
fac parte Hadj Ahmed Balafrej, 
ministru, reprezentantul personal 
al suveranului marocan, Youssef 
Bel Abbes Taarji, ministrul afa
cerilor externe, Mustapha Farres, 
secretar de stat al planului, Driss 
Bennouna, șeful protocolului re
gal și al Cancelariei, Hassan 
Karrat, ambasadorul Marocului 
în România, Mohamed Tadili, 
guvernator la Ministerul de In
terne.

In programul vizitei figurează 
importante obiective economice, 
care oglindesc eforturile și hăr
nicia poporului marocan, preo
cuparea sa intensă pentru dez
voltarea țării.

Străjuită de palmieri și de 
pini, autostrada pe care o par
curge coloana oficială de mașini 
coboară spre sud, de-a lungul 
țărmului Oceanului Atlantic. Co
loana trece podul înălțat peste 
Uedu] Youem și pătrunde pe te
ritoriul provinciei Kenitra. Lo
cuitorii satelor Skhirat, Bouzni- 
ka și ai altor localități salută cu 
urale, cu emoționante gesturi de 

prietenie, trecerea oaspeților ro
mâni. Sînt arborate drapelele ce
lor două țări, portretele celor 
doi șefi de stat sînt așezate 
alături pe fațadele clădirilor — 
ca un simbol al relațiilor trainice 
ce leagă cele două popoare, re
lații consolidate acum prin con
vorbirile purtate între președin
tele Nicolae Ceaușescu și Maies
tatea Sa Hassan al II-lea.

In această atmosferă însufle
țită ce ilustrează grăitor senti
mentele de stimă și prietenie nu
trite de poporul marocan față de 
țara noastră, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, oaspeții ro
mâni ajung în orașul și portul 
industrial Mohammedia unde le 
este rezervată aceeași călduroa
să primire. Aici șeful statului ro
mân este salutat de guvernato
rul prefecturii Casablanca.

Călătoria continuă spre rafină
ria S.A.M.I.R. (societate anonimă 
marocano-italiană), unde șeful 
statului român și persoanele ofi
ciale române și marocane care îl 
însoțesc fac primul popas. La in
trarea în rafinărie președintele 
Nicolae Ceaușescu este întîmpi- 
nat de Mohammed Bargach, ad
ministrator delegat al Compani
ei și de alți conducători ai rafi
năriei.

(Continuare în pag. a V-a)

Disciplina
în producție 
și folosirea

fondului de timp
Intrăm pe poarta Uzinei ,.E- 

lectroputere" cin Craiova intr-o 
dimineață de început de decem
brie, la puțin timp de la des
fășurarea Conferinței de dare 
de seamă și alegeri a organiza
ției U.T.C. din această mare în
treprindere. De faptele oameni
lor de aici se știe, desigur, în 
toate colțurile țării, uzina bucu- 
rindu-se, pentru produsele pe 
care le execută, de o faimă pe 
deplin meritată. Știm insă că 
tot aici, la o parte a tinerilor, 
se intilnesc dese încălcări ale 
disciplinei ta producție. încă de 
la început, ne-am propus să 
căutăm cauzele nu numai ta a- 
numite deficiențe ale muncii 
depuse pe această cale de di
feriți factori de răspundere din 
uzină, ci să căutăm, pe cit po
sibil și la cel ' care săvîrșește 
abaterea și care de fapt, ar tre
bui să suporte toate consecin

DE CE N-AȚI MAI FOST 
ALES SECRETAR?

Ne aflam mea m perioada începutului. în organizațiile de bază U.T.C. alegerile s-au încheiat de 
relativ puțina vreme, în cele ale întreprinderilor sau marilor șantiere de și mai ouțină incit putem 
spune că noul an de activitate le stă încă, proaspăt, înainte, așteptînd să-i fie inoculate eforturile lor 
c|le1mal Sex1°?Sei lI?trebare? dln, tltlu este deci venită la momentul oportun, mai ales că nici nu 
se adresează, de, fapt, numai unuia sau altuia care nu s-a mai bucurat de votul și încrederea tin™ 
rilor, ci încearcă, în egală măsură, prin răspunsurile pe care le poate primi, să avertizeasuma 
un°rPrlmeJdllPoslblle Și sa delimiteze „teritoriul minat". Operația este cu atit mai utilă cu Pcît 
ta“eoutaluTri^ai\;C± Ph Ca-Fe 16 VOi r61a? mai j,°S\-nici nu apar de °bicei în aTeastă perioadă a 

ST n^r d-Upa Plecare trecere de timp; atunci cînd răspunderile încredințate în 
“nnsihiHtăH H» S J «T ChmCe? Sxa f.IS con£ul?date .cu nl?te drepturi personale, sau ca eventuale 
posibilități de a-ți ascunde adevărata capacitate m spatele unor fraze suspect de frumoase

Așa cum se mai întîmplă, din păcate, uneori...
<51 iSSL’S fata ,ceITlalt mă privește C* și cum n-ar înțelege întrebarea pe care i-o pun.

'ntr.ebar?a x slmP£ă- £nsă este, desigur, dificil să recunoști acum, fără nici o •
fost neîntemeta™*’ Că ho ărlrea adunăni generale a fost justă, că nici una din criticile aduse n-a

RADUCAN BOGDAN acceptă și el acGolc * “
dreantăT^da m?le insistent ajuiaioare : aa (llotarln
dreapta) da (este, probabil, vina lui în primul rînd). Pînă cînd, decis, se vede, 
capăt scenei, se aruncă într-o explicație mai limpede;

— De fapt, știți ceva ? De 
cînd nu mai sînt secretar U.T.C. 
nu mă mai interesează tineretul. 
Sînt chiar bucuros că am scă
pat...

Și greșește, cu sau fără voie, 
prin fiecare afirmație. Munca 
cu tineretul nu-I prea mai in
teresa încă de mai înainte. La 
comitetul de partid al fabricii 
„Stînca" din Brăila mi s-a con
firmat că interesul acesta scă
zuse brusc, la scurt timp după 
ce secretarul U.T.C. primise un

D. MATALĂ
(Continuare în pag. a IlI-a)

țele. încă de la primele cuvin
te, tovarășul Ștefan Etegan, 
noul secretar al organizației 
U.T.C. de la Uzina „Electropu- 
tere“ ne introduce in temă :

— Nu stăm prea bine cu fo
losirea fondului de timp ; pe 
primele zece luni s-au înregis
trat din partea tinerilor 44 200 
ore om absențe nemotivate, a- 
dică 5 560 de zile.

Auzind asemenea cifre, abia 
ne putem reține o exclamație 
de surpriză. Cele 5 560 absențe 
nemotivate divulgă o mare ri
sipă a fondului de timp. Rapor- 
tînd Ia numărul de tineri, re
iese că fiecăruia ii revin cite 
două zile, timp în care s-ar fi 
putut executa două locomotive 
,.Diesel" sau 13 generatoare 
LDE.

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a Ill-a)

aceste observații dar o face cu jumătate de gură, prin 
m - insistent ajutătoare : da (hotărîrea adunării a fost 

,. ,. •---- oas vtJt, să pună odată
explicație mai limpede:

Motivații
la

capitolul distracție
de MIHAI STOIAN ’

La 13 ani, singura fată care 
a completat chestionarul alege, 
categoric, distracția în compania 
unei fete. La 14 ani. din 5 fete, 
3 declară că se distrează mai 
bine în compania unui băiat, 
iar două — a fetelor. La 15 ani 
(creștere evidentă, legată de 
procesele complexe ale puber
tății ?) din 14 fete, 8 arată că 
se distrează mai bine alături de 
băieți. 3 — împreună cu fetele și
— atenție ! apare o categorie 
nouă, sugerată de înșiși subiecții
— 3 aleg distracția ÎN GRUP, 
indiferent dacă-i alcătuit din 
fete sau băieți, ele preferință 
MIXT, oricum DEPINDE de 
purtarea acestora, de respecta
rea anumitor reguli de compor
tare, de conviețuire, cerîndu-se 
totodată ca ei să fie de aceeași 
vîrstă. Apariția noii categorii 
marchează o mai bună inte
grare socială a subiecților res
pectivi, o anumită maturizare, 
singurele capabile să nuanțeze

jumătate
îndrumarea mecanizatorilor I 

către cursurile de policalificare 
este unul din obiectivele compe
tiției „Secția cu cele mai bune 
rezultate" distinct formulat de 
către inițiatorii ei, tinerii de la 
I.M.A. Chimogeni. Argu
mente care susțin că însuși
rea celei de a doua mese
rii de către fiecare mecanizator 
nu este numai o simplă preten
ție, un lux, oferă oricare secție 
sau întreprindere din țară. La 
I.M.A. Sînmartin, județul Bihor, 
directorul, ing. Sorin Flonița, a 
pornit de la o cifră mai mult 
decît convingătoare, îngrijorătoa
re, prin puterea ei de exprimare 
am putea spune, pentru felul 
cum este tratată pregătirea me
canizatorului de azi.

— în timp ce 40 la sută din 
veniturile secțiilor, spunea dum
nealui, le aduc transporturile, din 
cei peste 250 de mecanizatori, 
cîți avem, doar 25 la sută po
sedă și carnet de rutierist.

Atragerea mecanizatorilor spre 
învățarea celei de-a doua mese
rii capătă pe drept cuvînt rolul 
unei pîrghii majore în procesul 
extinderii mecanizării lucrărilor 
si a modernizării agriculturii, 
însăși denumirea profesiei de 
mecanizator are un sens mult 
mai larg decît aceea de 
tractorist. Secțiile de mecanizare 
au devenit adevărate centre de 
reparații nu numai a tractoarelor 
și a utilajelor pe care le au ele 
în dotare dar și a întregului set

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a ll-a)

opiniile proprii asupra raportu
rilor dintre oameni. La 16 ani, 
din 35 de fete, 15 susțin că bă
ieții sînt mai agreabili în mo
mentele de relaxare, 12 — fe
tele, 8 — grupul (să trădeze oare 
creșterea din nou, a preferinței 
pentru compania persoanelor de 
același sex, o experiență rela
tiv nemulțumitoare. dobindită 
in compania băieților, sau re
prezintă doar pur și simplu, un 
capriciu de ordin numeric ? La 
17 ani, din 57 de fete, numărul 
acelora care preferă iarăși com
pania — la distracție — a unui 
băiat, crește brusc la 36, față de 
doar 5 care mai aleg tovărășia 
unei fete și 16 — distracția în 
grup, indiferent de componența 
acestuia. La 18 ani, raportul 
dintre procentul celor care aleg 
distracția alături de un băiat 
(90 subiecți) și al celor care 
aleg distracția în grup (70 
subiecți) se apropie vizibil, ceea

(Continuare in pag. a H-aț
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★

NOI, TINERII

Covasna, Mal-
Balvanyos, vor

M. S.

adolescenței*. Se- 
semnate de re-

semicentenarului 
Comunist Român, 

in cinstea căruia

progresul necontenit al studiilor 
de istoriografie romanească, adu
când Interpretări critice originale.

Lucrarea se adresează studen
ților de la facultățile de filologie, 
elevilor școlilor medii șd liceelor, 
de asemenea specialiștilor din a- 
cest domeniu.

OUA STAGIUNE

*

II

(Urmare din pag. I)

declara

rutierist nu au

cîmp larg de 
și aici la Sîn-

UN SUPER MAGAZIN ve fi 
construit tn viitorul apropiat la

la întrecere.
a fost explicația secreta- 
comitetului coordonator 
pe I.M.A., inginer Petre

O nouă ediție a acestei impor
tante lucrări apărute in editura 
didactică și pedagogică este pre
zentă, începînd de astăzi, în libră
rii.

Față de edițiile anterioare, au
torul, prof. Univ. Al. Piru a pro
cedat la modificările cerute de

eatrele populare de amatori 
au inaugurat noua stagiune, 

riind în repertoriu 82 de 
rări, din creația națională și 
iversală. 53 dintre ele ur-
nd să fie prezentate în pre- 

ieră.
Se cuvine subliniat omagiul 

care artiștii amatori îl aduc 
iversării 
rtidului 
eniment 
egătesc un număr important 

spectacole cu piese ale auto- 
tor români contemporani 
spirate din lupta revoluționa- 

a partidului, din anii lumi- 
și ai construcției socialiste, 
tfel, Teatrul popular din Rm. 

ileea montează piesa lui Paul 
erac „Camera de alături", 
lectivul din Buzău va repre- 
nta piesa „Evadarea", de 
onida Teodorescu, iar trupa 

n Mediaș, lucrarea dramatică 
bsența" de Iosif Naghiu. 
rierile dramatice „Passaca- 
ia“ de Titus Popovici, „Acești 
geri triști" de D. R. Popescu, 
arele fluviu își adună apele"
Dan Tărchilă, „Pe 40 de 

etri lungime de undă" de S. 
acovei vor fi reprezentate pe 
enele teatrelor populare din 
ugoj. Călărași. Tulcea și ora- 

Gheorghe Gheorghiu-Dej.

* LA ÎNCEPUTUL anului 1971 
Editura Albatros va publica pen- 

, tru tinerii săi cititori citeva noi 
’ colecții, dintre care cităm :

„De la 5 la 9". Flecare dintre 
volume va însuma de la 5 pînă 
la 9 schițe, polarizate de un purict 
tematic : jurnale de călătorie, po
vestiri umoristice ș.a.m.d. „Con
temporanul nostru" își propune 
să pună la dispoziția cititorului 
tînăr mici antologii din opera u- 
nor scriitori români și străini, 
certe valori ale literaturii univer
sale. Fiecare număr se dorește o 
chele pentru înțelegerea unor pu
ternice personalități artistice, o 
introducere într-o operă monu
mentală, pe căi mai ușor accesi
bile tînărulul cititor, șl anume 
prin intermediul genului scurt 
(versuri, poem în proză, schiță, 
eseu, aforisme, jurnal, corespon
dență etc.).

..Colocviile 
rle de eseuri ----- — . _
putațl scriitori, fhozofl, pedagogi, 
psihologi șl sociologi. încearcă, să 
răspundă unor întrebări care fră- 
mîntă tînăra generație, în legă
tură cu mediul intim șl societa
tea, cu afirmarea personalității șl 
înțelegerea raporturilor ce se 1- 
vesc zi de zi.

RImnicu Vîlcea. Ba Govora a 
intrat în exploatare un nou 
complex comercial cuprinzînd 
27 de unități. Renumitele sta
țiuni balneare “ 
naș, Vîlcele, . ,
funcționa în tot timpul anului. 
Ba Covasna a început construi
rea a două sanatorii cu o ca
pacitate de 450 locuri iar ulte
rior vor fi ridicate ale două 
sanatorii cu 500 de locuri. La 
Balvanyos s-au dat în folosință 
două vile-cabane cu 120 locuri. 
La Vîlcele s-a introdus încăl
zirea centrală și alimentarea 
cu apă potabilă în vile.

★

NOUL COMPLEX TURIS
TIC ARCAȘU a fost dat In fo
losință la Suceava iar pe dru
mul național dintre acest oraș 
și Gura Humorului se 
faza de finisare hanul

află In 
Ilișești.

*
deschiss-au

valoare de în
PE LITORAL 

șantiere a căror 
vestiții este de aproximativ 300 
de milioane lei. Stațiunea „Ve
nus" va căpăta încă 1500 de 
locuri. Vor apare două noi sta- 

primelețiunl : „Olimp*. cu p. 1__ îl
3 600 de locuri (8 000 de locuri 
în final) și „Saturn". în 
capacitatea litoralului va spori 
cu peste 9 000 
teluri, vile și
5 000 de locuri

1971

de locuri in ho- 
căsuțe și cca. 
în campinguri.

♦

E DEVREME 
SA VORBIM 
DESPRE EA?

RIMA CONFERINȚA 
ATIONALĂ 
E GENETICA 
NIMALA

Sub auspiciile Academiei de 
tiințe Agricole și Silvice se 
esfășoară începînd de astăzi, 
i, 10 decembrie pînă la 12 

ecembrie lucrările primei 
Conferințe naționale de ge- 
etică.
La această importantă reu- 

iune științifică participă oa
meni de știință, cercetători și 
pecialiști din producție, per- 
onalități de seamă ale aces- 

i domeniu științific din mi
eroase țări.
Cu acest prilej se vor pre- 

enta peste 100 de comunicări 
are abordează în majorita- 
ea lor teme de mare interes 

și actualitate. Vor avea loc, 
de asemenea, cinci mese ro
tunde pentru aprofundarea 
unor probleme de pondere 
majoră in genetica animală.

ISTORIA LITERATURII 
ROMÂNE
— VOL I

DOUA SUTE DE 
FRIGIDERE ANUAL va pro
duce fabrica aflată în construc
ție în orașul GăeștL Se preve
de ca încă în luna decembrie 
să fie lansate în fabricație pri
mele trei tipuri de frigidere cu 
compresor.

NOI ȚESĂTURI au fost rea
lizate prin aplicarea pe scară 
industrială a unor tehnologii 
originale, printre acestea: țe
sături din poliester eu lină, 
celofibră și bumbac, tricotaje 
din fire poliamldice și polinltri- 
lacriîice — toate neșifonabile.

LA ÎNTREPRINDEREA 
ARTICOLE DE MENAJ 
Ocna Sibiului capacitatea 
producție a sporit, în urma 
trăril tn funcțiune a unor 
instalații, cu 225 000 duzini 
taclmuri și 40 000 duzini de 
țite inoxidabile anual.

UNIVERSALCOOP — BUCUREȘTI 
— COMERȚUL PRIN COLETÂRIE 

str. Serg. Nuțu Ion nr. 8—12
5 sector 6

Livrează la domiciliu prin colet poștal — cu plata con
tra ramburj — articole textile, cosmetic*, cultural-sportive și 
metalo-chimiee, precum și :

RAPID 4'

Ne-am adresat cu această În
trebare tovarășului secretar al Co
mitetului județean Dolj al U.T.C., 
E. PAICU.

— Am hotărît, de îndată ce 
timpul va deveni propice, ame
najarea unor patinoare în incinta 
bazelor sportive ale liceelor cen
trale ale Craiovei. De asemenea, 
sălile sportive existente în oraș 
vor fi puse la dispoziția tinerilor 
iubitori ai sportului; fi în această 

privință vom organiza „campio
nate de vacanță* la mai toate 
ramurile sportive. In colaborare 
cu Biroul de turism — filiala ju
dețeană, vom organiza excursii 
și vizite pe locurile și la monu
mentele legate de momente din 
istoria partidului. Vom relua ac
tivitatea societății „Filo-Thalia“ 
patronată de Teatrul Național — 
conducătorul ei fiind dramatur
gul I.D. Sîrbu fi actrița Paula 
Culitza. Căutăm ca, cu sprijinul 
Filarmonicii să putem înființa o 
societate muzicală a tinerilor. In 
al doilea rind, aș arăta aici 
pregătirile ce au loc in vederea 
concursului cultural-artistic al e- 
lefilor și, de asemenea, pentru 
Festivalul artei studențești — 
vom organiza pe timpul vacan
ței citeva vernisaje consacrate 
tinerilor artiști plastici din ora
șul nostru — la Casa tineretu
lui fi la Casa de cultură a stu
denților.

In încheierea acestei 
despre vacanță aș mai 
organizarea revelionului 
studenți fi elevi, fi a
carnavaluri ale tineretului.

N.N. Ne miră că programul 
pentru vacanță al comitetului ju
dețean U.T.C. nu a găsit nece- ,ț 
sar să cuprindă fi citeva acțiuni 
în domeniul filmului, bunăoară, 
unde ar fi putut fi curpin.se și 
cele citeva cmeduburi craiove- 
ne, care-și duc activitatea la 
voia intîmplării și la bunul plac 
al conducătorilor lor.

CONSTANȚEI

discuții 
aminti 
pentru 
cttorva

SORIN STANCIU

ABONA
MENTE

...O inițiativă în 5 varian
te : circuitul albumelor-șta- 
fetă.

Printre exponate de ex
poziție omagială, la confe
rința de dare de seamă și 
alegeri a organizației U.T.C. 
a municipiului Constanța, 
un asemenea album a fost 
în fapt o prezență vie, ac
tivă printre sutele de invi
tați și delegați care l-au 
răsfoit. Paginile succesive 
au reprezentat, astfel, o 
reciprocă informare în fap
te elocvente și semnifi
cația unor detalii, pentru 
comitetele organizațiilor
U.T.C. de ia Uzina de super- 
fosfați și acid sulfuric, Trus
tul de construcții locale, Fa
brica de celuloză și hlrtle, 
Uzina de reparații, care 
deja semnaseră acolo bio
grafii colective. Semnătura 
cea mai recentă era a tine
rilor din organizația U.T.G. 
Portul Constanța care, pre- 
gătindu-se să inmîneze, 
după conferința municipală, 
albumul-ștafetă celor de la 
Șantierul maritim, poves
teau. în cuvinte și fotogra
fii, despre portul lor, des
pre uteciștii de la ateliere, 
mecanizate, manipulări-măr
furi, de pe navele 
rea", „Lupeni' 
forie", 
cursuri 
cursii, 
128 000 
luntar-patriotică pînă în de
cembrie 1970... în final — 
o seamă 
acțiuni 
zare : 
„Momente 
dului, a 
torești și 
România", 
tana, un 
vind respectarea 
nei în producție, 
le cu temă,
50 000 ore muncă voluntar- 
patriotică și 240 tone metal 
vechi, pină în mai 1971.

• • •TRACTORIȘTI 
DRUMURI OCOLITE. Ale
xandru Constantin nu avea 
permis de conducere pentru 
tractor rutier. Aceasta în 
primul rînd ; în al doilea 
rînd consumase băuturi al
coolice. Iată deci două mo
tive care l-au determinat, 
atunci cind a luat un trac
tor ca să se ducă acasă, să 
prefere drumuri ocolite. Dar 
la cca. 500 de metri de șo
seaua E. 15 A, în apropierea 
comunei Lungulețu s-a răs
turnat pe o pantă și, prins 
sub mașină, a încetat din 
viață pe loc. Pe un alt 
drum comunal, un alt trac
torist aflat în stare de ebrie
tate, și el, a părăsit caro
sabilul în apropierea comu
nei Starchiojd intrind pe 
arătură. Ascunsese de dimi
neață acolo un buștean pe 
care seara, pe întuneric vro
ia să-1 ia. S-a răsturnat însă

și prins 
tat din

sub tractor a ince- 
viață.

LA ZIARE

,Dună- 
î“, „Galați", „E- 

„Brăila", despre con- 
profesionale, ex- 

întreceri sportive, 
ore de muncă, vo-

In
de proiecte 

în curs de 
concursul cu 

din istoria parti- 
mișcării munci - 
democratice din 
excursii la Dof- 

raid-anchetă pri- 
discipli- 

spectaco- 
simpozioane,

Și 
reali- 

tema :

• ••AROMA DE ȚUICA. 
Rudi Peter (26 de ani) din 
Baia Borșa după ce a con
sumat vo cantitate bunicică 
de băiituri alcoolice a sim
țit o dorință și mai aprigă 
de țuică. Și s-a gindit s-o 
procure direct : a pătruns 
printr-un geam 
restaurantului 
de unde a scos 
conținind 10 sticle cu țuică 
și trei de ulei (rătăcite bine
înțeles printre cele cu bău
tură). După ce a ascuns o 
ladă s-a întors s-o ia pe a 
doua. L-a prins însă 
nul...

in beciul 
„Toroioaga" 

două lăzi

barma-

• ••SURPRIZA, 
cindu-se acasă S. 
Iași a constatat că i-au fost 
furate haine și obiecte de 
îmbrăcăminte in valoare de 
cca. 5 000 lei. Infractorul 
pătrunsese în locuință for- 
țînd ușa. Era vorba de o 
tinără, Elena Bărbieru, (20 
de ani) din comuna Țigănași, 
fără ocupație. Toate obiecte
le au fost găsite și restitui
te lui S.

Intor- 
A. din

,,Z“ rulează la Sala Palatului 
(orele 17; 20,15), Patria (orele 9 ; 
12; 15; 18; 21). Capitol (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

CĂPITANUL FLORIAN rulează 
la Luceafărul (orele 9; 12; 15; 18; 
21).

VAGABONDUL: rulează
București (orele 8,45, 12,15; 
20), Favorit (orele 9; 12,30;
19.30) , Victoria (orele 8.30; 12;
19.30) .

FEMEIA SA SE TEAMĂ 
BĂRBAT; rulează la Festival 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

SOARELE ALB AL PUSTIULUI: 
rulează la Lumina (orele 9,30; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20.30).

AMINTIRI BUCUREȘTENE: ru
lează la Central (orele 18,15; 20,30). 
Grlvița (orele 18,15; 20,15).

AI GRIJĂ DE SUZI: rulează la 
Central (orele 9; 11,15; 13,30; 16).

DREPTUL DE A TE NAȘTE t 
rulează la Grlvița (orele 9,30; 
11 45; 16).

A TRĂI PENTRU A TRĂI: ru
lează la Doina (orele 12,15; 15; 
17,45; 20,30).

FUMUL: rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—20,30 In continuare).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Excelsior (orele 9; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

CADAVRUL VIU: rulează la în
frățirea (orele 16; 19).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la BuzeștI (orele 
20,30).

ULTIMUL MOHICAN : 
la Dacia (orele 8,45—20.30 

(orele 15,30; 17,45;

la
16,30; 

16; 
16;

DE
(o-

13,30: 18;

rulează 
tn confi-

EVADEAZA: ru- 
(orele 10,30; 16; 

Drumul Sării (orele 
17.45; 20), Giulești (orele

18; 20.30), Arta (orele 15.30;

nuare), Rahova 
20,15).

KING KONG 
lează la Bucegl 
18; 20,30), 
15,30; 
15,30;
18: 20,15).

UNGHIUL DE CĂDERE: rulează 
la Unirea (orele 16: 19,15).

ÎN UMBRA COLTULUI: rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

PARIA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ: rulează la Cotrocenl 
(orele 14.30; 17,15; 20,30), Viitorul 
(orele 16; 19,15).

100 DE CARABINE: rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15), Mun
ca (orele 15.30; 18; 20.15).

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA: ru
lează la Floreasca (orele 15.30: 18; 
20,30).

SOARELE VAGABONZILOR: 
rulează la Crlngași (orele 16; 
18; 20).

RĂZBUNAREA SFINTULUI: ru
lează la Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20.30), Aurora (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.15),
Tomis (orele 9—15.45 în continua
re; 18: 20,15), Flamura (orele 9;
11,15; 16: 18.15. 20.30).

FANTASME: rulează la Miorița 
(orele 9; 11.15: 13,30: 16; 18,15; 29.30).

VlNATOAREA DE VRĂJITOA
RE: rulează la Popular (orele
15.30; 18; 20,15).

HIBERNATUS: rulează la Flacă
ra (orele 15,30: 18: 20.15).

SENTINȚA: rulează la Vltan (o- 
rele 15,30; 18; 26.15).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII: rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE (rulea
ză la Cosmos (orele 15,30; 1»; 
20,15).

JOI 1« DECEMBRIE

Opera Română: DON JUAN — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO
— ora 19,30; Teatrul Național 
,.I.L. Caragiale* (Sala Comedia) : 
BECKET — ora 20; (Sala Studio): 
CUI I-E FRICĂ DE VIRGINIA 
WOOLF? — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): NEPOTUL LUI RAMEAU 
—- ora 20; (Sala Studio): GLUGA 
PE OCHI — ora 20; Teatrul de 
Comedie: CHER ANTOINE — ora 
20; Teatrul Mic: DOI PE UN BA
LANSOAR — ora 20; Teatrul 
„C.I. Nottara" (Bd. Magheru): 
ADIO, CHARLIE! — ora 19.30; 
(Sala studio): CERCUL MORȚII
— ora 20; Teatrul Giulești: CO
MEDIE CU OLTENI — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă": MATEIAȘ 
GÎSCARUL — ora 16; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei); O 
POVESTE CU CINTEC — ora 15; 
(Str. Academiei): CĂLUȚUL CO
COȘAT — ora 17; Teatrul .Ion 
Vasileacu": FETELE DIDINEI — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy): LA GRADINA CĂ
RĂBUȘ — ora 19.30; (Cal. Victo
riei): SONATUL LUNII — ora 
19.30; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână": PE ARIPILE RAPSODIEI
— ora 19,30; Circul „Globus": 
STAR CIRCUS ’70—ora 16 și 19.30.

JOI 10 DECEMBRIE

ION TRONAC

PROGRAMUL 2

o formație de dansuri in timpulFrumusețea dansului popular

LEI ?.
268

200

RE5OURI DE GĂTIT CU PETROL — tip „RAflD 4" 
DIVERSE ACCESORII PENTRU REȘOURI DE GĂTIT 
OALE DE FIERT SUB PRESIUNE tip „KUKTA" (con
fecționată din aluminiu) cap. 6 litri import R.P.U. 
TACÎMURI ALPACA ARGINTATE — tip „MEL- 
HIOR" (Serviciu de 6 persoane) import U.R.S.S. 
GARNITURI DE CUȚITE DE BUCĂTĂRIE, import 
R.S.C. (oțel inoxidabil) 
GARNITURI DE CUȚITE DE BUCĂTĂRIE, import 
R.S.C. (otel inoxidabil) 
APARATE MANUALE DE TRICOTAT — tip „RE
CORD"

La cerere, expediem gratuit catalogul cu mărfurile 
care le comercializăm.

Comanda se poate face prin scrisoare simplă sau carte 
poștală.

6 litri import R.P.U.

840

62

39
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$1 REVISTE
ANUL 1971

UN RĂSPUNS DA T
DOAR PE JUMA TA TE

de mașini agricole pe care le 
folosesc cooperativele. Ele nu mai 
sînt doar locul de adunare a trac
toarelor ce deservesc una sau 
două cooperative, ele au căpătat 
o anumită autonomie, fiecare are 
sau va avea în curind atelierul 
său propriu. La I.M.A. Sînmar
tin, din 19 secții, 16 sînt deja 
dotate cu toate sculele și apara
tele necesare efectuării oricărui 
fel de reparații și chiar a unor 
lucrări noi de fierărie, strungărie 
și de sudură. Nici un mecaniza
tor însă nu cunoaște fierărie, 
nici unul dintre ei nu știe să mî- 
nuiască un strung, cu aparatul 
de sudură știu să umble doar 
șefii de secții, electrician sau ti
nichigiu nu este nici unul din
tre ei.

S-au investit și continuă să se 
investească zeci de mii, sute de 
mii dc lei in fiecare secție, dar 
s-a investit prea puțină inițiati
vă în calificarea oamenilor. Iar 
urmările se răsfrîng atît asupra 
eficienței investițiilor, asupra 
veniturilor întreprinderii, a uni
tăților deservite cît și asupra 
cîștigului fiecărui mecanizator. 
Un singur exemplu : în notiă 
luni amenzile aplicate de către 
miliție mecanizatorilor de la 
I.M.A Sînmartin pentru condu
cerea fără permis de rutierist pe 
drumurile publice sînt de șase 
mii de lei Atîtea au venit pe a- 
dresa întreprinderii pentru a fi 
reținute din salariu. Dar cite a» 
fost plătite pe loc. direct de că
tre cei prinși și cîți nu au fost 
prinși ? CTe transporturi nu s-au 
făcut pe drumuri ocolite, dosnice 
și la cite solicitări pentru trans
port nu s-a putut face față din 
cauză că din 250 de mecaniza
tori. permis de 
decît 65 ?

Tată deci ce 
„mișcare" există

martin, pentru ca obiectivul — 
îndrumarea tinerilor către cursu
rile de policalificare — înscris în 
chemarea la întrecere lansată de 
tinerii de la I.M.A. Chirnogeni 
să se transforme într-o acțiune 
de larg ecou și de mare efect. 
De la conducerea întreprinderii 
aflasem că pe linie administra
tivă ceva s-a făcut. In anul a- 
cesta, în urma recomandării mi
nisterului, s-a inițiat un curs la 
care s-au predat pentru 24 de 
oameni 5 lecții de sudură, iar în 
anul trecut s-a încercat pregăti
rea a 65 de inși pentru obținerea 
carnetului de rutierist, din care 
însă nu au reușit decît 25.

— Mobilizarea lor este punc
tul nevralgic peste care nu pu
tem trece așa ușor — ne 
directorul.

Tocmai punctul posibil de in
tervenție al organizației U.T.C. 
Exact domeniul de sprijin ce și-l 
propusese și chemarea organiza
ției U.T.C. din Chirnogeni, că
reia, ni se spusese inițial la ju
deț, i-au răspuns și cei din Sîn
martin. Cum ? Iată în ce fel :

— Am multiplicat la mașina 
de scris chemarea din ziar.
- Și?
— Cînd să o difuzăm la sec

ții, ne-am dat seama că la noi 
nu se potrivește. Chirnogenii își 
propuseseră să realizeze unii in
dicatori mari. Or, pentru că la 
noi nu se poate ajunge la cifrele 
lor nu avea rost să ne mai an
gajăm

Asta 
rului 
U.T.C 
Ștefan. Ce ne-a declarat ulterioT 
tovarășul Dionisie Coita, șeful 
sectorului tineret sătesc de la co
mitetul județean U.T.C. ?

— în principiu am răspuns 
chemării, dar dacă cifrele celor 
de Ia Chirnogeni erau prea mari 
pentru noi, cum ne puteam lua 
cu ei la întrecere ?

...Am răspuns dar nu am răs
puns. Au fost cifrele prea mari ! 
Dar cine pretindea ca cifrele lor 
în valoare absolută să fie ca ale 
celor de la Chirnogeni ? Pornind 
de la realitățile întreprinderii lor 
nu aveau decît să le stabilească 
o altă mărime. Și apoi, ce-i îm
piedica indicatorii de la Chimo- 
geni pentru ca să se preocupe 
de îndrumarea tinerilor de la 
I.M.A. Sînmartin către cursurile 
de policalificare ?

Așa au înțeles sau așa au vrut 
să înțeleagă, nu mai are impor
tanță acum, cînd lucrurile stau 
așa cum stau. Ceea ce trebuie 
reținut este faptul că această va
loroasă inițiativă, această moda
litate de îndrumare a tinerilor 
către cursurile de policalificare 
ce revin organizațiilor U.T.C. nu 
trebuie privită prin fereastra 
nui birou de la județ sau de 
sediul întreprinderii. Că așa 
mai întîmplă ne-am convins 
în județul Satu Mare. Și aici 
comitetul județean U.T.C. ni
spusese că pe linia îndrumării 
tinerilor către cursurile de poli
calificare s-au făcut multe și la 
I.M.A. Mărtinești. Ni s-a arătat 
chiar o comunicare către Bucu
rești din care reieșea că acțiunea 
„secția de mecanizare cu cele 
mai bune rezultate" se desfășoa
ră și în această întreprindere. 
Numai că mergînd în secții, a- 
colo unde practic trebuie să se 
finalizeze acțiunea, afli că 
meni nu știe nimic.

— Probabil, treburile s-au 
prit la nivelul întreprinderii,
spuneau tovarășii Gh. Soncuteanu 
și Gh. Trif, șef de secție și res
pectiv șef de sector la comitetul 
județean U.T.C.

Dar de ce s-au oprit la ni
velul întreprinderii ? Acestei în
trebări dumnealor nu ne-au mai 
putut răspunde. Și nu interesează 
atît răspunsul-explicație cît răs
punsul tradus în fapte cel puțin 
de acum înainte.

u- 
la 
se
Și 
la 
se

o-
ne

Pentru a primi în con
tinuare publicațiile prefe
rate de dv. achitați ime
diat costul abonamente
lor oficiului P.T.T. sau 
factorului poștal din sec
torul unde locuiți

Abonamentele mai pot 
fi achitate difuzorilor de 
presă pe locul de muncă 
sau învățătură, indicînd, 
după preferință adresa 
la care doriți să primiți 
publicațiile.

Consultați catalogul
publicațiilor pe anul 
1971 care se află la ofi
ciile și factorii poștali, 
precum și la difuzorii de 
presă.

Abonați-vă pe termene 
lungi 6—12 luni. (

(Urmare din pag. 1)

ce demonstrează cristalizarea 
preferințelor, biruința atracției 
spre integrarea socială ; din to
talul de 213 fete de 18 ani, doar 
53 rămin pe „vechea poziție" — 
preferința pentru distracția in 
compania unei fete. De adă
ugat un detaliu semnificativ : 
deși chestionarul cere și o ar
gumentare a alegerii făcute, 
destul de puține fete explică și 
cauzele pentru care preferă o 
companie sau alta, dînd răspun
sul (discreție ?) fără să lămu
rească și de ce ; de asemenea, 
citeva tinere recunosc că, nici la 
cei 13 ani pe care-i au, nu știu 
să facă încă o alegere.

Dispunind paralel răspunsu
rile obținute la întrebarea nr. 1 
(„Cu cine preferi să te împrie
tenești ; cu o fată sau cu un 
băiat ?“) și cele obținute la în
trebarea de față („Cînd te dis
trezi, în general, mai bine ; in 
compania unui băiat sau in 
compania unei fete ? Și de 
ce ?“). am încercat să verificăm 

\și gradul de consecvență al ex
primării opiniilor de către ado
lescenți. Am constatat — îmbu
curătoare concluzie — că răs
punsurile, în ansamblu, coincid, 
adică fetele de la 13 la 18 ani 
care au declarat că preferă 
prietenia băieților aleg și pentru 
distracție compania unui băiat 
(idem pentru fetele care preferă 
prietenia și compania la dis
tracție a unei fete).

Fetele de 18 ani, 
— unele — că mai I 
trează în compania 
pe care-1 și iubesc 
veam de-a face cu 
semnalată anterior, dintre prie
tenie și dragoste) vor să spună, 
probabil că — la hotarul matu
rității — pînă și de la simpla 
distracție se poate cere mai 
mult, ele pretinzînd în fond ceea 
ce vîrsta însăși le impune : iu
bire !

S-ar fi putut crede că, în nu
măr copleșitor, băieții vor alege 
compania — la distracție — a 
unei fete. Și totuși, comparînd 
răspunsurile lor cu cele date de 
fete — din punct de vedere nu. 
meric — alegerea se dovedește

suficient de apropiată, firește 
cu anumite accente specifice.

Băiatul de 13 ani alege com
pania unei fete, spre deosebire 
de fata de 13 ani care a ales 
compania unei fete. Băieții de 14 
ani iși împart egal preferințele : 
cu o fată — 2, cu un băiat — 2 
(fetele : cu un băiat — 3, cu o 
fată — 2). Băieții de 15 ani aleg 
însă, exclusiv (și semnificativ !) 
compania fetelor (pe cînd fetele 
alegeau : cu un băiat — 8, cu o 
fată — 3, în grup — 3). La fe
tele de 15 ani apărea așadar 
mărturisirea că distracția ÎN 
GRUP e cea mai plăcută pentru 
ele (în timp ce ideea de distrac
ție in grup apare abia la băieții 
de 17 ani ; să schițeze acest de-

cucerește mii de tineri. In imagine 
unui spectacol

ției : dacă Ia 15 ani fetele în
cearcă să-și prelungească copi
lăria, dorind să fie, la distrac
ție, în compania unei persoane 
de același sex, în timp ce bă
ieții de aceeași virstă, dimpo
trivă, aleg exclusiv compania 
fetelor, de astă dată, la 17 ani, 
fetele aleg mai categoric și în 
număr mai mare compania bă
ieților, iar băieții — paradoxal
— intr-o proporție respectabilă, 
compania băieților. Abia la 18 
ani, băieții (40 din 124) socotesc 
GRUPUL drept formulă ideală 
a distracției 62 — cu o fată, 22
— cu un băiat.

După cum se vede, desprin
derea de prieteniile închise, fie 
ale fetelor cu fetele, fie ale

nu 
pe 
la

lirice dintre cele mai autentice, 
realmente impresionante dacă 
avem în vedere vîrsta ancheta- 
ților (15—18 ani) : „Totul pare 
mai. frumos în prezența fete
lor... Compania unei fete 
poate fi înlocuită de nimic 
lumea asta... Dac-am pune
socoteală doar delicatețea vocii, 
frumusețea chipului și întreg 
farmecul pe care-1 degajă com
pania unei fete, și avem răspun
sul gata... Farmecul distracției 
sporește în prezența unei fete 
drăguțe și spirituale... îri gene
ral. alături de-o fată trăiești 
clipe de fericire, visuri poate nu 
deșarte... Fata este personajul 
care te face să privești lumea 
altfel, intr-un fel mai realist...

FETELE DESPRE BĂIEȚI

mărturisind 
bine se dis- 

prietenului 
(din nou a- 

i confuzia.

calaj o întirziere in integrarea 
lor socială ?) Băieții de 16 ani : 
cu o fată — 10 ; cu un băiat — 
3. Oricum, sînt mai categorici 
in comparație cu fetele : cu un 
băiat — 15, cu o fată — 12, în 
grup — 8 ; se evidențiază ast
fel încă o trăsătură specifică, 
aceea care Ie determină pe fete 
să prelungească in timp, cît 
mai mult posibil, prietenia și 
compania la distracție a persoa
nelor de același sex, ceea ce 
le dă. probabil, un sentiment de 
siguranță in plus, în viitoarea 
vîrstei adolescenței ; este, pe 
semne, și motivul pentru care 
aleg grupul pentru distracție, 
mult mai devreme decît băieții, 
fiindcă — oricum — grupul re
prezintă o „mică societate", 
lucrurile se consumă public, în 
limitele tinor reguli de convie
țuire acceptate tacit de toți, 
atît de fete, cît și de băieți. 
Băieții de 17 ani : cu o fată — 
16, cu un băiat — 8. IN GRUP 
— 8 (fetele : cu un băiat — 36, 
cu o fată — 5. în grup — 16). 
Așadar, iată o inversare a situa-

băieților cu băieții, fie mixte, 
are loc pe măsura înaintării 
în virstă, a acumulării expe
rienței. Se pare că fetele sînt, 
din acest punct de vedere, mai 
precoce, atît în descoperirea va
lorii pe care cuplul (întemeiat 
pe criterii morale) și apoi 
crupul îl are în sfera distrac
ției, a plăcerilor, absolut nece
sare existenței fiecărui individ 
care, intr-un fel sau altul, în
vață, muncește.

Mulți băieți citează printre 
motivele care-i determină să 
prefere compania fetelor : vese
lia lor. faptul că știu să creeze 
atmosferă, s-o învioreze ; sînt 
romantice, agreabile, mai gin
gașe, frumoase. sentimentale, 
au farmec ; faptul că reprezintă 
— inevitabil — partenere de 
dans ■ calitatea superioară a 
discuțiilor pe diferite teme ; te 
obligă la pondere, politețe (ar
gument exact contrariu, al celor 
care aleg compania băieților, 
tocmai ca să nu se simtă... con- 
strinși la o purtare prea atentă). 
O parte din răspunsuri conțin — 
destul de neașteptat — accente

O fata creează întotdeauna o 
atmosferă in care te simți feri
cit... Ea răspindește în jur un 
anumit farmec, o stare de vese
lie care se răsfringe și asupra 
băiatului". Firește, printre argu
mentele de frunte in alegerea 
partenerului de distracție, se 
numără și dragostea, preferința 
pentru compania fetei pe care-o 
iubești, asupra căreia nu mai in
sistăm. deoarece avem o între
bare specială destinată acestui 
tulburător sentiment. De ase
menea, iese in evidență — din- 
tr-o serie de răspunsuri — și 
caracterul formativ al relații
lor fete-băieți, rolul pozitiv pe 
care-1 joacă atit in structurarea 
caracterului acestor raporturi, 
cit și a caracterului fiecăruia 
dintre parteneri : ..Te obligă să 
fii și atent, politicos, reținut, e- 
mancipat... Băieții devin mai 
înțelegători, mai cavaleri... în 
prezența unei fete, obligat să fie 
politicos, decent, băiatul încear
că o satisfacție specială, foarte 
înrudită cu mulțumirea pe care 
ți-o dă distracția... Simți atunci 
că fericirea plutește în jurul
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'Că toți te privesc și te admiră... 
Aleg fetele, pentru că astfel sint 
terit și de manifestările, uneori 
nelalocul lor, ale băieților". A- 
devărul acestor afirmații reiese 
și din poziția contradictorie, 
negativă, excesiv comodă și in
fantilă. a acelora care declară 
(chiar pină la 18 ani) că preferă 
compania băieților numai și nu
mai pentru că : ..Cu fetele Tre
buie să fii mereu -atent să nu 
faci o „gafă"... împreună cu un 
băiat, la distracție, iți poți per
mite mai multe... T 
unui băiat mă simt 
mai liber, mă 
de-a fi ridicol...
unei fete nu mă simt in apele 
mele, caut să nu fac
tocmai de aceea le fac... Pen
tru că ..eticheta" nu-i atît de 
de severă.. între băieți, se vor
besc și se fac mai multe... în 
compania unei fete trebuie să 
fii absolut serios".

„întîrzierea" de care dau do
vadă un sfert din băieții de 16 
și 17 ani. și aproape o cincime 
din cei de 18 țini. merită să stea 
în atenția adulților. căci prefe
rința prelungită pentru compa
nia persoanelor de același sex 
nu reprezintă, nici pe departe, o 
dovadă de... cumințenie' 
dimpotrivă, de... maturitate, 
pur și simplu, o 
urmă, o (maturitate 
in anumite condiții, 
primejdioasă pentru

în compania 
mai bine, 

socotesc ferit 
în prezența

gafe și

sau
ci, 
inrăminere

care, pusă 
poate fi 
dezvoltai 

rea echilibrată, firească, a indi
vidului, a personalității sale, in 
contextul inveeinatei maturități. 
Omul, indiferent de virstă. tre
buie să străbată căile normale 
ale cunoașterii insușindu-și ex
periențe variate, contradictorii, 
capabile să-i oblige la confrun
tări interioare, la descifrarea — 
clin noianul de trăiri — a unui 
început de concepție despre 
existența umană în coordonatele 
sale fundamentale Și iată că
simpla confruntare — la anii
adolescenței - a fetei cu bă
iatul. are un rol destul le 
important în defirirea pro
filului personalității parte
nerilor. fie cunoscindu-.se și 
doar in limitele oferite de 
timpul liber.

curpin.se
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C
oborîm din mașină 
nu departe de Galați, 
în comuna Șendreni. 
E întuneric beznă și, 

fiindcă aseară a plouat, 
pășim cu precauții zadarnice 
pe o uliță noroioasă spre 
ferma zootehnică. Ne gră
bim deoarece vrem să vedem 
cum încă din primele minute 
ale programului de dimineață 
șeful fermei și adjunctul său 
coordonează activitatea de 
îngrijire a animalelor, cum 
debutează tinerii într-o nouă 
zi de muncă. Ne reamintim 
faptele înregistrate într-o 
vizită asemănătoare efec
tuată cu două zile în urmă 
la o fermă zootehnică din- 
tr-o comună apropiată, 
din Independența ; cînd am 
intrat atunci in grajduri, 
la ora 5 și un sfert, ne-a în- 
tîmpinat o animație deosebi
tă. Toți îngrijitorii tineri și 
vîrstnici, erau la post, și con
form programului strîngeau 
gunoiul, mulgeau vacile, le 
hrăneau. Totul se făcea re
pede, precis, cu voie bună, 
cu entuziasm. I-am Intîlnit 
pe conducătorii fermei, tre- 
cînd din grajd în graj, dînd 
Indicații, controlînd, sfătuln- 
du-se cu oamenii. Așa o fi și 
aici, la C.A.P. Șendreni ? 
Și iată că am 
mă. Trecem 
nlc care stă 
tri de poartă
ne întreabă nimic, ne conti
nuăm drumul. La ora 5 și 20 
minute sin tem la grajdul 4, 
unde e și un birou pentru 
șeful fermei, pentru adjunc-

La șase și un sfert apare 
ajutorul șefului de fermă, 
tehnicianul Nicolae Ciodrdel. 
Ne declară cu amabilitate : 
„Nu a venit economista, că 
v-aș invita în birou. La 
dînsa se găsește cheia". Apoi 
se scuză : „Eu trebuie să trec 
prin grajduri". Și pornește cu 
țigara în gură, calm, iar noi 
rămînem pe loc și ne Între
băm cum va putea el. tină- 
rul ajutor de șef de fermă, 
să-i certe pe cei care au in- 
tirziat cind el însuși a in- 
tîrziat o oră și un sfert

La ora 7 fără un sfert ne 
aflăm în statia mașinii, care 
vine de la Galați. Am ajuns 
bine : din mașină tocmai 
coboară un cetățean purtind 
în mînă o geantă de piele — 
e ing. Gheorghe Blejeru. șe
ful fermei. îi pornesc pe 
urme : la 7 precis, cind se a-

nuntă Ia radio ora exactă, 
se află, în sfîrșit. la post. 
Ne jenăm să-1 întrebăm di
rect de ce a întirziat două 
ceasuri. Dinsul ne mărturi
sește insă : ..Activitatea in 
cadrul fermei nu merge prea 
strălucit, unii nu prea depun 
interes, alții nu ascultă indi
cațiile. dispozițiile noastre, 
nu e respectată disciplina—-. 
Ascultăm puțin uimiți o ase
menea relatare domoală. cu
vintele spuse pe un ton Cresc, 
calm. Ne stă pe limbă să-i 
amintim că nici dumnealui 
nu respectă programul, că il 
suspectăm de ipocrizie, dar 
blajinătatea sa, precum și 
virsta. ne dezarmează.

Trecem din nou prin graj
duri și înregistrăm noj as
pecte : la ora 9 In grajdul 5 
nu se dăduse încă hrană ia 
toate vacile. La ora 10 gu-

- SECTOR
DE BAZĂ

In coope
rativele

ajuns la fer- 
pe lingă paz- 
la cîțiva me- 
șl fiindcă nu

NU, Un foto-reportaj de 
ION CHIRIC 

și C. CIOBOATĂ

AGRICOLE

TOVARĂȘE

Grea așteptare. Și e ceasul 11 fi el încă nu fi-a primit porția..

gînd să 
Nu poți să faci o treabă 
trebuie fiindcă nimeni 
bate capul prea mult, 
vin tirziu..."

tul său și pentru economist. 
Cum ușa e închisă, intrăm în 
grajd. înregistrăm ca pe o 
peliculă : liniște nefirească, 
acalmie ; aproape jumătate 
din animale sînt culcate încă 
în bălegar ; pe la mijlocul 
grajdului un îngrijitor stă cu 
mîinlle în buzunare și tăifă- 
suiește cu o femele care a 
început mulsul.

— Numai dv. sînteti pe 
aici ? îi întreb.

— Ar trebui să fim cinci. O 
femeie e pe afară, iar doi bă
ieți n-au venit încă. Somnul 
de dimineață e dulce. Și apoi 
la noi treburile nu merg de
loc bine, așa că n-au de ce 
să se grăbească.

Interlocutorul nostru. în
grijitorul cu mîinile în bu
zunare, are poftă de vorbă : 
„aici e multă mizerie și nici 
eu nu mai am de 
stau.
cum
nu-și 
Șefii

Trecem și pe la grajdul 5, 
tot cu vaci. Aceeași atmosfe
ră calmă ; parcă nici nu s-a 
început programul. Trecem 
și pe la celelalte grajduri i 
aceeași stare de lucruri.

PREȘEDINTE,

1
J

J 
$

Țoiul e să ai argumente: pentru a fi 
oferitănd, ea trebuie

consumați o asemenea hra- 
cît mai tirziu.

NU DE BLÎNDEJE
ESTE
noiul nu a fost încă evacuat 
din grajdurile patru și cinci. 
La ora 12 (douăsprezece) încă 
nu se efectuase curățenia 
corporală a animalelor. Peste 
tot mizerie. La grajdul cinci 
o fereastă e căzută, iar o 
vacă a ieșit pe o ușă laterală, 
mugește cîteva clipe la soa
rele ce se ivește printre nori, 
apoi o pornește de una sin
gură. în curtea fermei. în- 
tr-un ocol, sînt închise peste 
50 de vaci. Noaptea e frig, 
dar vacile dorm afară, pe 
pămîntul umed. Multe sînt 
gestante. ..Avem locuri în 
grajduri, dar nu avem lan
țuri cu care să le legăm", 
ne spune îngrijitorul Vasile 
Zeițuc. Vai, ce justificare I

Vorbim cu tinerii :
„Vacile nu prea au lapte, 

ne declară Gh. Geană. Fiindcă 
nu le-am dat concentrate 
(moara e stricată — altă jus
tificare !). astăzi, de la cele 
14 vaci pe 
am obținut

fermă din alte sate și 
nimeni nu 
cu ei. cum

VORBA!
puțin față de ieri, 
meu

Fratele 
a obținut cu 60 de litri 
puțin. Tocătură și iar

tocătură... Șl mie, dacă mi 
s-ar da în fiecare zi borș de 
cartofi nu aș mînca“.

Numai acesta să fie motl- 
tivul ? Dar neîngrijirea cor
porală a animalelor, hrănirea 
lor la ora 9, ce sînt ?

întrebăm pe tinerii Petre 
Călin. Vasile Creangă. M. Ga- 
bîrî. Gh. Ciocan. Aurel Do- 
boșeru, și Vasile Zeițuc de 
ce nu respectă programul. 
După cîteva comentarii lătu
ralnice, Vasile Zeițuc ne 
spune deschis :

— Dacă șefii nu respectă 
programul, noi cum să-1 res
pectăm ?

Ce puteam să le răspun
dem ? Am fi vrut să le vor
bim totuși despre organizația 
U.T.C.. despre îndatoririle 
lor ca uteciști, dar am aflat 
că nici unul din ei nu este în 
evidenta organizației U.T.C. 
de la C.A.P. Șendreni. (în a- 
ceastă organizație sînt 45 de 
tineri, dar nici unul nu mun
cește în zootehnie). Ei au ve-

care le îngrijesc, 
cu 15 litri

Ce motive se mai pot invoca? 
Tehnicianul N. Ciodrdel, aju
torul șefului de fermă, în 
căutare de... noi argumente.

După o noapte petrecută în frig, vacile gestante primesc la ora 12... prima rație.Din păcate, nu se vede ce este fi înăuntrul 
acestui... dormitor rezervat tinerilor.

(Urmare din pag. I)

Revenind în stricta actuali
tate, constatăm, de asemenea, 
că și acum, in luna decembrie, 
absentează nemotivat multi ti
neri. Da. și acum, deși fiecare 
din ei știe că uzina trebuie să 
depună eforturi deosebite pen
tru a-și îndeplini planul anual, 
pentru a recupera, dacă mai 
este omenește posibil, rămîne- 
rile în urmă fiind mult prea 
mari. Da, și acum, cînd sînt ne
cesare unirea tuturor forțelor 
și folosirea fiecărei clipe. Aici, 
la Uzina „Electroputere", lip
sesc in medie, cite 15 salariați 
pe zi.

Intrăm în secția mecanică 
pentru a pune celor în cauză o 
singură întrebare : De ce ați 
lipsit ieri din producție ?

Ne oprim la freza tînărului 
Sandu Andrei.

— Am lipsit ieri fiindcă am 
avut o treabă, — ne răspunde 
tinărul. Apoi completează : „Am 
întirziat și n-am mai venit".

Ce treabă atît de importantă 
o fi avut Sandu Andrei, încît 
reclama lipsa lui de la uzină ? 
Insistăm. Poate, cine știe... a 
fost ceva de forță majoră. Și 
atunci nu mai este el vinovat, 
ci forța aceea.

— Am fost la o nuntă la o

DE CE N-ATI MAI
FOST ALES
SECRETAR ?

nit la 
pînă în prezent 
i-a întrebat ce-i 
dorm.

— Da, dormim 
baracă, ne spune 
boșeru. Ne 
turi fără cearșafuri, fără 
perne, fără pături de învelit. 
Soba nu are plită, ușa și 
geamurile sînt stricate, așa 
că tremurăm toată noaptea, 
iar dimineața numai de trea
bă nu ne arde.

— Eu nu am trecut pe la 
fermă, ne declară Maria 
Micu. secretara organizației 
U.T.C. de la C.A.P. Șendreni. 
Nici nu știu dacă sînt luați 
in evidentă. O să trec mîine.

— Pînă acum nu a fost ini
țiată nici o acțiune pentru 
tinerii din zootehnie, ne de
clară Mihai Rogoz, secretarul 
Comitetului comunal U.T.C. 
Dar de acum înainte... (îl în
trebăm dacă îl cunoaște pe 
Nicolae Ciocîrdel. ajutorul 
șefului de fermă). Da. am 
auzit de ajutorul șefului de 
fermă, am auzit că e tînăr, 
dar nu m-am interesat. Poate 
era bine să-l propunem în 
comitetul comunal U.T.C.. cu 
resortul profesional, că tot nu 
aveam noi pe cine să propu
nem. E o vină a noastră.

Dar tov. Rogoz n-a auzit 
că ajutorul șefului de fermă 
lipsește deseori de la ser
viciu (ultima dată șase zile la 
rînd) că întîrzie. că... fără 
alte comentarii.

La ora 18 și jumătate stăm 
de vorbă cu tovarășul Nicolae 
Dublea. președintele coopera
tivei agricole Șendreni și îi 
relatăm aspectele culese în 
timpul zilei.

— Da. aveți dreptate, așa 
e. ne declară. Șeful fermei, a- 
jutorul său și economista sînt 
navetiști și întîrzie în fiecare 
zi, iar duminica vin pe la 8 
sau nu vin deloc. Eu le-am 
atras atenția de multe ori, 
dar fără rezultate. Știu că 
programul, nu se respec
tă, dar șeful de fermă e de 
vină. E un om prea blînd.

Ei, nu. tovarășe președinte, 
nu de blindete e vorba, ci de 
lipsa celui mai elementar 
simt al responsabilității. Din 
păcate nu este caracteristi
că doar pentru șeful de fer
mă, ci pentru întreaga con
ducere a C.A.P. Șendreni. 
Altfel nu am fi cunoscut o 
asemenea stare de lucruri.

aici, într-o 
Aurel Do- 

odihnim pe pa- 
cearșafuri.

P. S. Jalnicul dormitor din 
cadrul fermei zootehnice din 
Șendreni trebuie să dispară 
cit mai repede. Să se respecte 
statutul C.A.P. !

vară a mea — ne declară tî- 
nărul. Motivul ne este oferit cu 
aparentă naivitate și de aceea 
sîntem nevoiți să-i amintim tî
nărului că ieri a fost marți, că 
nunta a avut loc duminică, că 
nu luni a absentat ci marți și 
apoi, la urma urmei, ce are 
nunta verișoarei cu prezența la 
program. Cum netemeinicia 
justificării e dovedită, tinărul 
mai face o încercare : „Nu

Trecerea de la un motiv la 
altul se face cu o ușurință ne
maipomenită. Parcă în primul 
caz ar vorbi un om, iar în ca
zul următor un altul. Fără în
doială, replica cea mai firească 
la asemenea afirmație ar fi : 
„Domnule, ești un mincinos i“ 
Continuăm totuși dialogul pen
tru a-1 convinge că nici al doi
lea motiv nu este plauzibil, sau 
în orice caz, nu poate fi o jus-

Intrați la turnătorie, descope
rim alte surse de acumulare a 
celor 5 560 om,'zile absențe ne
motivate. Se pare că aici nu ti
nerii sînt cei care caută cu 
multă străduință să descopere 
noi procedee de transformare a 
timpului de lucru în timp mort.

La intrebarea noastră : „De 
ce ați lipsit ieri din producție ?“ 
trebuia să ne răspundă deodată 
patru tineri : Gheorghe Dinoiu,

calificare. Ne vedem nevoiți să 
mai punem o întrebare :

— Ce s-a întreprins pentru 
stăvilirea din timp a acestor a- 
bateri ?

De data aceasta, bine înțeles, 
nu tinerilor.

— Am folosit mai multe pro
cedee — declara Ștefan Etegan, 
secretarul comitetului U.T.C. A- 
ceste procedee constau în dis
cuții operative, dezbateri, popu-

DISCIPLINA ÎN PRODUCȚIE
m-am simțit bine de aceea am 
lipsit".

— De acord, dar unde este 
certificatul medical ? Cum nu 
primim un răspuns, ne dăm 
seama că am ajuns la epuizarea 
motivator și așa se dovedește 
neseriozitatea lui Sandu Andrei, 
ușurința cu care săvîrșește o 
abatere de la disciplina de pro
ducție.

După cîteva clipe, repetăm 
întrebarea pentru Constantin 
Stăncioiu. Un prim răspuns : 
„Am fost bolnav". Al doilea, 
peste un minut : „M-am certat 
cu soția și din cauza asta nu 
am mai venit la lucru".

tificare a abaterii de la pro
gram șl îl solicităm să răspundă 
la următoarea întrebare : „Dacă 
toți cei care se ceartă cu soția 
nu s-ar prezenta a doua zi la 
locul de muncă, ce s-ar întîm- 
pla ?“.

Tinărul ne privește nedume
rit și... nu mai găsește cuvinte. 
Tot nedumerit ne privește cînd 
îi spunem că uzina nu-și poate 
îndeplini planul anual dacă el 
și ceilalți de vîrsta lui vor con
tinua să dovedească și mai de
parte lipsă de răspundere față 
de problemele ce se ridică în 
cadrul propriei lor întreprinderi.

Flore# Chițu, Gheorghe Ciulin 
și Cristea Cristei. Ultimul ne 
declară cu nevinovăție că au 
venit aici toți patru ieri dimi
neață, dar cineva le-a spus că 
nu se lucrează deoarece a venit 
un nou maistru. Un al cincilea, 
Mircea Mică, afirmă și el, cu 
amănunte, că a venit ieri la u- 
zină, dar la poartă a aflat de la 
primii patru că nu se lucrează 
fiindcă este început de lună.

O asemenea neseriozitate ui
mește, mai ales că ea se ma
nifestă din partea unor tineri 
care nu sînt de o săptămînă de 
două în uzină și au o anumită

larizarea celor care absentează, 
acordarea unor sancțiuni admi
nistrative. Prin aceste procedee 
am reușit, în unele sectoare ca: 
aparataj, transformatoare sau 
locomotivă să obținem o ame
liorare evidentă. Neajunsurile 
existente se datorează în bună 
parte unei activități precare la 
nivelele grupelor U.T.C. de aici.

„în perioada care urmează, 
tot pentru o mai bună folosire 
a timpului de lucru — ne de
clară tovarășul inginer Victor 
Ionescu, directorul uzinei, — 
preconizăm măsuri mult mai e- 
nergice, astfel nu vom angaja
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pe aceia cărora li s-a desfăcut 
contractul de muncă din cauza 
absențelor nemotivate. De ase
menea, de pe data de 25 noiem
brie, s-au instituit comisii pen
tru controlul disciplinei în uzi
nă". Măsurile luate, procedeele 
folosite sint fără îndoială bune 
pinâ la verificarea în practică. 
Dar așa cum o dovedește stricta 
realitate din uzină, ele sint încă 
insuficiente. La starea de acum 
s-a ajuns, desigur, datorită sla
bei preocupări din prima jumă
tate a anului, datorită nefunc- 
ționării permanente a spiritului 
de exigență din partea factori
lor sau a funcționării acestuia 
cu mult prea lungi pauze. Fap
tul că mulți tineri nu au încă 
dezvoltat simțul disciplinei, spi
ritul de răspundere față de in
teresele întreprinderii, este cit 
se poate de evident. De aceea, 
pe lîngă procedeele și metodele 
amintite nu ar trebui să lipseas
că raidurile-anchetă, procesul 
disciplinei, gazeta satirică sau 
alte forme la nivelul grupelor 
U.T.C. Și aceasta nu numai a- 
cum, cînd se fac mari eforturi 
pentru Îndeplinirea planului a- 
nual, ci permanent, în tot 
cursul anului. Astfel, la sfîrșitul 
lui 1971, situația să nu mai fie 
aidoma celei de acum.

(Vrmare din pag. 1) 

apartament din partea între
prinderii. Apoi, treptat, tempe
ratura de acțiune i s-a răcit 
constant, ajungînd ca, înainte 
de adunarea de alegeri din a- 
cest an, să refuze chiar să dea 
vreun ajutor la întocmirea dă
rii de seamă. Aceasta a trebuit 
să fie făcută de ceilalți membri 
ai comitetului. Secretarul sim
țise desigur că împrejurările 
nu-i mai erau favorabile, că or
ganizația era nemulțumită de el 

* — și abia atunci s-a hotărît să 
arate fățiș că „nu-1 mai intere
sează". A amenințat cu plecarea 
din întreprindere, a și plecat, pe 
urmă s-a reîntors. O dovadă că 
nu era chiar atît de „bucuros că 
scapă". Acum, fostul secretar 
U.T.C. al fabricii „Stinca" este 
unul din cei care afirmă sus 
și tare că nu vrea să mai facă 
nimic nicăieri. Ce mai rămîne, 
în cazul acesta, din frazele pe 
care el însuși le-a adresat tine
rilor pentru a-i antrena ?

De fapt, RADUCAN BOG
DAN n-a fost de la început așa. 
Cinci ani de zile a fost secre
tar U.T.C. și, din discuțiile cu 
colegii săi, cu factorii de răs
pundere ai fabricii, am aflat 
atît cuvintele de apreciere ne
cesare, cît și cauzele situației 
actuale.

— Un an, doi, trei, a muncit 
destul de bine, ne bizuiam cu 
adevărat pe el. Cu timpul însă 
s-a manifestat un fel de auto- 
mulțumire, avea o atitudine de 
atotștiutor de-a dreptul sfidă
toare.

— Eu am lucrat împreună cu 
el în vechiul comitet și îmi a- 
mintesc că încercările noastre 
de a-1 ajuta și a-1 îndrepta se 
izbeau de o totală lipsă de înțe
legere. Nu primea nici un sfat, 
nici o observație din partea 
noastră.

— Acum, dacă stau și mă gîn- 
desc mai bine, îmi dau seama că 
n-a înțeles evoluția actuală a 
activității noastre, a organizației 
U.T.C., n-a evoluat și el în ace
lași timp cu ea, ci a rămas la 
nivelul de acum cîțiva ani.

— Și atunci, susținea și direc
torul fabricii, mi se pare mult 
mai cinstit și demn să recunoști 
deschis : băieți, eu vă rog să a- 
legeți pe altul mai tînăr. Ar fi 
rămas cu fruntea sus.

★
La Bîrlad, conferința organi

zației U.T.C. a Fabricii de con
fecții n-a mai vrut s-o aleagă 
din nou ca secretară, deși unii 
se gîndiseră poate la aceasta, 
pe TINCUȚA MALEI. Iar argu
mentele pe care le-am înre
gistrat sînt, intr-adevăr, mai. 
mult decît suficiente. Am a- 
flat că, în ultima perioadă, 
vechea secretară nu și-a mai 
dat interesul, că multe din 
proiectele frumoase ale or
ganizației au rămas nefinaliza
te din cauza ei. Să reținem : 
„în ultima perioadă". Deci și 
aici avem de a face cu același 
fenomen — dezinteresul care a- 
pare pe parcurs, spre sfîrșit 
chiar.

însă argumentele cele mai se
vere, imposibil de pus în vreun 
fel la îndoială, au fost rostite 
chiar în timpul conferinței de 
alegeri, iar acestea sint mult 
mai grave decît o oarecare de
lăsare sau pasivitate. Membri ai 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere au învinuit-o că nu știa 
decît să ceară, dar nu să și dea 
explicațiile necesare, că pretin
dea aproape întotdeauna fără să 
dea și ea o mînă de ajutor. Pen
tru modul și tonul cu care ce
rea să se facă o treabă sau alta 
i s-au adus, de asemenea, re
proșuri. O fată a arătat în con
ferință că obișnuia să vorbească 
distant, de undeva de sus, cu 
colegele ei. O alta a adăugat că 
tonul acesta se și potrivește cu 
atitudinea sa din ultima vreme, 
aceea de a trece numai în fugă 
prin secții și a nu Întreba decit, 
ca un fel de inspector ursuz, de 
ce nu s-a făcut cine știe ce lu
cru.

Firesc, în fața unor asemenea 
situații, conferința și-a exprimat 
dezacordul. A optat pentru o se
cretară care să-și înțeleagă și 
să-și ajute colegele, care să știe 
să se apropie de sufletul lor, 
astfel încît să le cunoască nu 
numai modul cum își îndepli
nesc sarcinile de organizație, ci 
și viața intimă. Un adevărat se
cretar U.T.C. nu poate rămîne 
indiferent la faptul că cei pe 
care ai fost ales să-i conduci 
sînt colegii tăi, că ai datoria să-i 
înțelegi și să-i ajuți mai mult 
decît oricare altul, că una din 
grijile tale permanente este 
aceea de a le fi apropiat, un a- 
devărat prieten. TINCUȚA MA
LEI rămăsese corijentă la 
cursul de prietenie.

încă un amănunt : ca mem

bră a vechiului comitet muni
cipal U.T.C., ea trebuia, bineîn
țeles, să participe la conferința 
municipală. Cu o zi înainte, noua 
secretară a întreprinderii i-a 
adus încă o dată aminte. „Pentru 
tine aș face orice, dar am mo
tivele mele" — i-a răspuns. Și 
după cum desigur ați ghicit, n-a 
vrut să vină. Mă întreb acum 
cum s-o fi simțit cînd a aflat 
— dacă a aflat — că printre de
legații la conferință n-a existat 
decît un singur absent nemo
tivat...

★
— ȘI cum ți se pare sancțiu

nea colegilor ? E dreaptă 7
— Intr-un fel, da !
— Și în celălalt fel ?
Ezită puțin. Iși apleacă pri

virile în covor, apoi caută un 
sprijin la ferestre, la pereți. In 
sfîrșit, se decide :

— Și in celălalt fel... tot da. 
MARIA OBREJA, elevă în 

clasa a Xl-a A la Liceul nr. 2 
din Bîrlad, a trecut de curînd 
printr-o experiență inedită. Fire 
retrasă, nu timidă, ci pur și 
simplu izolată, ea a rămas a- 
proape o străină pentru colegii 
de clasă. Elevă foarte bună, nu 
vrea să știe altceva decît învă
țătura. în pauze nu prea leagă 
discuții, după ore este cea dinții 
care pleacă acasă.

— Nici ea nu e prea comuni
cativă, dar nici noi. Raporturile 
sînt cam reci și in ceea ce ne 
privește pe noi ceilalți.. Am a- 
juns pină in clasa a Xl-a și a- 
proape că nu o cunoaștem — 
afirmă colega ei MARIA CHI- 
PER.

Atunci s-a născut o idee. Mai 
mulți elevi din clasă s-au gin- 
dit s-o propună secretara orga
nizației de bază. Există și cîteva 
voci care susțin că ideea a apar
ținut de fapt dirigintei, că ea 
a făcut propunerea, însă altele 
le contrazic : „Chiar dacă dinsa 
a propus-o, nu nc-a impus-o. 
Noi eram cei ce ne dădeam vo
tul sau nu". (ELENA PETREA).

— Doream să ne-o apropiem 
intr-un fel, s-o antrenăm Ia ac
tivitățile noastre. Ar fi fost o 
posibilitate de a o smulge din 
izolarea ei, zice GHEORGHE 
COCOLOȘ.

Insă încercarea a dat greș. 
După o lună de zile, colegii ei 
s-au hotărît să privească cu 
mai multă luciditate situația : 
și-au sancționat secretara și 
și-au ales alta. Intr-un fel ar 
fi trebuit să se autosancționeze 
deoarece eroarea pornise de ,1a 
experimentul pe care-1 încerca
seră, de la procedeul care nu 
era chiar cel mai potrivit. Ceea 
ce s-a și precizat :

— Poate tot noi sintem de 
vină că am ajuns aici, adaugă 
acum MAGDALENA ANGHE- 
LUȚA. Doar știam de mai îna
inte că n-a făcut niciodată ni
mic. Cred că greșeala pornește 
de la inceput din clipa tind am 
făcut propunerea.

îmi amintesc din nou răspun
sul dat de MARIA OBREJA : 
„și in celălalt fel, tot da !“ Și 
incep să cred că poate a învățat 
ceva din hceastă întimplare.

★
Se obișnuiește ca, in finalul 

oricărui articol, să se formuleze 
și citeva principii generale, un 
fel de „morală a fabulei" care 
să sintetizeze teoretic intențiile 
autorului. In locul acestui pro
cedeu clasic, aș recurge, de data 
asta, Ia încă un fapt, care inclu
de încă unul din răspunsurile 
posibile la intrebarea pusa in ti
tlu. La conferința de alegeri a 
organizației U.T.C. Oțelărie din 
Combinatul siderurgic Galați, 
secretarul comitetului U.T.C., 
NICOLAE DASCALU. n-a mai 
fost nici el reales. Insă din cu 
totul alte motive : fusese intre 
timp promovat intr-o funcție de 
mai mare răspundere, iar tinerii 
au ținut ca. la despărțirea de 
organizație, să-i mulțumească 
pentru cei 14 ani cit le fusese 
secretar. De asemenea, noul se
cretar proaspăt ales, in angaja
mentul luat în fața organizației, 
a rostit și următoarele cuvinte : 
„O să mă străduiesc să fiu și eu 
un secretar tot atît de bun ca 
NICOLAE DASCALU".

Fără doar și poate că, mai 
devreme sau mai tirziu, cind li 
se va adresa, eventual, și lor 
întrebarea : „De ce n-ați mai 
fost ales ?“, secretarii U.T.C. in
vestiți cu această calitate în re
centele alegeri vor prefera să 
poată da răspunsul pe care il 
sugerează această ultimă sec
vență.
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I Șantierele navale din Galați 
l-au un club propriu-zis de ani 
le zile, de cînd respectiva con- 
Irucție s-a oferit actualului Tea- 
mi muzical. Nu se poate spu- 
le că de-atunci constructo- 
li de nave gălățeni n-au mai 
licat și n-au mai cîntat „pe 
lont propriu", dar am reținut a- 
lolo, în uzine, o părere exprima
ți de maistrul loan Piciora, de la 
tincaj, care ni s-a părut și su
gestivă și exactă : „Uneori îți pie
le pofta să mai joci, cînd te'înă- 
lușă mirosurile de tocană" 
1,Clubul" Șantierele navale con- 
|undîndu-se cu sala de mese a 
Iau linei — n. n.).
I Și atunci, cu atît mai mult, să 
■edem cum se simte tineretul 
lantierelor navale în cel mai im
punător lăcaș de cultură din o- 
laș, pus la punct, în privința 
londițiilor, pînă Ia ultima linie : 
Casa de cultură. Am desfășu- 
pt, deci, întîi de toate în 
lața tinerilor muncitori na
tali afișul Casei de cultură : 
Ibine difuzat în tot orașul", cu 
In conținut pe care noi îl găsim 
literesant, la cîteva date chiar 
psolit, ambițios. Un program — 
Ifiș de altfel, întocmit pe timp 
Be două săptămîni. Nu calitatea 
Lcestui program o discutăm a- 
him, mai mult decît satisfăcă- 
loare, ci capacitatea programu
lui de a integra un mare număr 
le tineri, posibilitățile pe care 
e oferă tuturor casa de cultură, 
prin profilul său.
| Inginerul Constantin Tănase, 
lecretarul Comitetului U.T.C. de 
a Șantierele navale, la vederea 
respectivului afiș s-a arătat oa
recum descumpănit. II văzuse 
undeva sau nu ? „Da, sigur că 
Ha. In oraș... Eu însă (ing. 
C. T.) aș putea spune și de cite 
t>ri tineretul nostru merge acolo. 
[n anul acesta au fost trei se
siuni științifice din care una am 
organizat-o noi, la sala Ateneu, 
;i deci, am umplut sala cu oa
meni de-ai noștri. Se pare că așa 
se procedează, cu mobilizări for
țate, sălile părînd astfel închiria
te și nu larg deschise..."

CONDIȚIA TEATRULUI

UN RENUME CE
TREBUIE ONORAT

I Secția maghiară a Teatrului 
Idin Tg. Mureș era considerată 
Icea mai bună trupă maghiară 
Idin țară. Pentru că se aduna- 
Iseră aici cîțiva dintre cei mai 
rtalentați absolvenți ai Institu
tului de Teatru din Tg. Mureș, 

Ipe atunci tineri, și pentru că 
erau conduși de un regizor 
receptiv la nou, Tompa Mi
klos, cu o bogată experiență, 
— echilibrat și consecvent. 
Tompa Miklos a reușit să facă 
un teatru de bună oalitate, să 
organizeze o instituție în care 
toate gusturile erau satisfă
cute, în care se cultiva un 
teatru realist, fără să cadă 
în naturalism, în care se ținea 
seama de raportul dintre 
spectacolul de divertisment și 
cel de artă. După un timp, 
însă, aceste condiții ideale 
s-au dovedit insuficiente. 
Mulți dintre absolvenții in
stitutului, acum actori, au 
devenit și profesori la Insti
tut. S-a creat și chiar o anu
mită rutină : metodele peda
gogiei teatrale, aceleași de a- 
oum 15 ani, îngreunează des
chiderea spre nou, sincroni
zarea cu teatrul modern. în
cetul cu încetul spectacolele 
teatrului au pierdut din au
diență, actorii au devenit 
maturi, sînt acum cei mai 
buni în urbga lor, fără con- 
curenți, deci liniștiți în pri
vința locurilor pe care le de
țin.

Succese oa „Macbeth", pu

Intervine în discuție tânărul 
muncitor loan Guțanu, responsa
bil cultural în Comitetul sindi
catelor pe întreprindere: „Per
sonal, altfel vedeam rostul Casei 
de cultură încă înainte ca loca
lul să fie gata. Dumneavoastră 
ați adus la noi afișul ăsta... „din 
oraș". La noi, unde o mare par
te a tineretului acestui oraș își 
petrece zile întregi, afișul Casei 
de cultură vine și nu prea vine. 
Am primit doar două sau trei 
exemplare din cel pe care ni-1 
arătați. Așadar, din punctul de 

CE FAC CEI CARE NU 
ÎNCAP ÎN CERCURI?

vedere al propagandei pe care 
și-o face ii vedem mari lipsuri 
Casei de cultură. Sînt și în Con
siliul ei de conducere. N-am fost 
chemat decît o dată la o singură 
ședință, cînd a fost instalat noul 
director țpmă acum s-au perin
dat patru!), David Bujoreanu. A- 
cesta a promis că se va strădui, 
împreună cu noi, să afle forme 
noi, mai „democratice", de pro
movare a culturii prin Casa de 
cultură. De ce ? Deoarece în 
prezent această Casă își bazează 
activitatea în principal pe cercuri 
cu un număr limitat de locuri, 
conduse de colaboratori plătiți 
(exi genți cînd numărul partici- 
panților crește'. în rest, focarul 
ei metodic, pasiunea de a aduna 
talente și de-a le întrebuința le 
văd stinse. Pentru că nu se poa
te spune că Stagiunea de tea
tru de amatori, permanentă, în
treținută cu formațiile noastre, 

să în scenă de Gheorghe Ha
rag. sau „Familia Toth* regi
zată de Kovacs Gyorgy, rea
lizate in ultimele trei stagi
uni, nu mai par a C reedita
te. Anul trecut, in 1969. tea
trul prezenta la Festivalul 
național o piesă de Mehes 
Gyorgy, „Arca lui Noe". cu 
care nu a reușit să treacă 
nici măcar peste faza de pre- 
selecție. Această stare de fapt 
este determinată și de cauze 
organizatorice : astfel, de 
cîtva timp, teatrul își schim
bă prea des directorii. In ul
timii patru ani s-au perindat 
nu mai puțin de 5 directori 
ceea ce nu înseamnă nici pe 
departe stabilitate. In aceste 
condiții numai cu greu mai 
poate fi vorba de o politică 
repertorială de perspectivă, de 
asigurarea continuității pre
zenței actoricești, folosirea 
echitabilă a tuturor forțelor 
etc. Tinerii absolvenți handi
capați de nivelul nesatisfăcă
tor, după opinia noastră, al 
predării actuale în institut, și 
lipsiți de posibilitatea de a 
compara jocul unor maeștri cu 
al altor actori din teatru, intră 
greu în ritmul solicitat de 
scenă după absolvire. în afa
ră de aceasta, concursul de 
admitere în institut nu asigu
ră o selecție severă, există 
tentația din partea comisiei 
de a aprecia mai mult calită
țile fizice ale candidatului, 
decît talentul actoricesc.

ale cluburilor. îi aparține mai 
mult decît unei gazde uneori a- 
mabile".

Maistrul loan Piciora : „Am 
vrut să mă înscriu la Casa de 
cultură în formația de teatru. 
Mi s-a propus întii „să învăț" 
timp de doi ani. Le-am spus: 
tovarăși, am „microbul* teatru
lui de ani de zile, sînt obișnuit 
cu scena. Eu nu fumez, nu beau, 
îmi place teatrul..."

— Nu, vii mata cu cerere, cu 
timbre, te înscrii la cursul de 
doi ani și după ce-1 absolvi...

Intervine din nou loan Guța
nu : -Să nu credeți că tovarășul 
Piciora cumva „joacă". Este ab
solut adevărat ce spune. Ușile 
Casei noastre de cultură sînt în
chise din cauza numărului limi
tat al celor „înscriși". Eu am 
vrut să merg la cenaclul literar. 
Insă am fost întrebat: „Ești în-

In această stagiune (1976- 
1971), secția maghiară a Tea
trului a prezenta: o premie
ră. comedia lui G. Feyoeau. 
„Doamna ăe la Maxime* lan
sată acum trei stagiuni la 
Pans. sub auspiciile unor că
utări de sirâmoș: ai teatrul ui 
absurd, un vodevil fără sub
stanță artistică. Perspectivele 
acestei stagiuni nu sînt nid 
ele strălucite. Unul dintre re
gizorii teatrului. Constantin 
Anatol, cîndva Ia Cluj, ne 
prezintă cu multă consecven
ță serii de spectacole cu piese 
superficiale. Ni se propune, e 
drept, o piesă de Oscar Wilde 
„Evantaiul Lady-ei Winder- 
meer" însă intr-un reperto
riu din care lipsește preocupa
rea de actualitate. Acum a 
intrat în repetiții piesa lui 
Paul Everac „Camera de ală
turi", introdusă în repertoriu 
în vederea aniversării semi
centenarului P.C.R.

Desigur, defectele de care 
am vorbit sînt perfect re- 
mediabile, teatrul dispune 
de posibilitatea de a de
păși actuala situație, de a a- 
borda un repertoriu care să 
promoveze cu mai mult curaj 
dramaturgia actualității și a- 
pelind cu mai multă încredere 
la fondul clasic. Valoroasa tru
pă a Teatrului maghiar din Tg. 
Mureș. oferă suficiente ga
ranții că este capabilă de suc
cese demne de renumele pe 
care îl are.

DAN CULCER 

scris ?“ Și n-am avut acces... Ve
deți dv., noi avem aoces. cum 
vă spunea și tovarășul Tănase, 
cînd e vorba de umplut vreo 
sală mai mare sau mai mică. La 
aceste cercuri dacă ai noroc să 
ajungi cu cererea la timp, bine. 
Dacă nu...“.

Vasile Stoica, tehnician, servi
ciul de planificare: „Am dorit 
să particip, în cadrul Casei de 
cultură, la un cerc de radio-tele- 
viziune. Am această pasiune.» 
Dar nu am reușit să prind un 
loc. Am încercat la cercul foto. 
Nici acolo nu mai erau locuri.

Acum facem axă la noi un ct- 
nedub... La Casa de cultură si
gur că merg. Am fost nu de
mult la o întâlnire cu cîțiva re
porteri ai ziarelor centrale care 
scriu despre Galați și mi-a plă
cut A fost vie, familiară. Proba
bil că și în cercuri activitatea 
este la fel de bună, doar că nu 
încapi..."

Constanța Agafiței, funcționa
ră : „Eu am activat pînă acum 
o săptămmă la cercul de dans 
modern. Era bine, aveam un pro
fesor. Ne simțeam chiar ca la 
școală. M-am retras pentru a 
face parte din echipa noastră de 
dansuri, care joacă de fapt și 
acolo..."

Stroe Mihai, tehnician : „Mie 
Casa de cultură îmi pune mai 
întii Ia dispoziție o sală de spec
tacole. Apoi sânt cercuri pentru 
copii și tineret unde aceștia în
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vață și altceva decît la școală. în 
acest sens urmăresc afișul Casei 
de cultură. Dar, să știți, locurile 
acestor cercuri sînt foarte limi
tate. La spectacole găsim locuri, 
la conferințe etc."

Am lăsat, cum se vede, oame
nii singuri să-și spună opiniile 
în ce privește „statutul" noii 
Case de cultură din Galați. Nu se 
poate spune că aici nu se des
fășoară o activitate interesantă, 
în mare măsură bună, îndruma
tă competent. Insă, în același 
timp, iată că tinerii revendică, 
pe bună dreptate, posibilități 
mult mai largi de a participa Ia 
activitatea cercurilor, „închise", 
după cum reiese din spusele lor. 
Există tendința, observată de ti
neri, unei profesionalizări ex
cesive. dar, din această cauză, și 
de a deveni restrictivă activitatea 
acestor cercuri. Casa de cultură 
are datoria de a desfășura o 
muncă diferențiată, de a nu lăsa 
pe dinafară numeroși tineri. Cre
dem că ideea ..democratizării" 
activității generale de aici nu are 
nevoie de o pledoarie specială. 
Este știut că rolul unei aseme
nea instituții nu este de a crea 
profesioniști — desigur, oferirea 
unui cadru adecvat competent, 
talentelor autentice este salutară 
— d de i fi deschisă dorinței 
de cultură, de instruire, de infor
mare a tuturor.

Așadar, prin „democratizarea" 
formelor ei de activitate, prin 
cadrul mai larg de manifestare 
oferit în special tinerilor munci
tori, prin valorificarea acestui 
mare fond de receptivitate sesi
zat și în discuțiile noastre cu ei, 
C^sa de cultură poate să-și 
îndeplinească pe deplin menirea 
ei. Nu o „elită" trebuie satisfă
cută ci masa largă a tinerilor 
care trebuie să aibă drept la 
„bilet de liberă trecere* în a- 
ceastă modernă instituție cul
turală.

ION MLRGEANU

ALEXANDRU
IVASIUC: PĂSĂRILE

Romanele lui Al. Ivasiuc con
țin, toate, o temă a cărei rezo
nantă este asigurată dacă nu în
totdeauna de literatura scriito
rului in orice caz de adeziunea 
permanentă a cititorului viu, 
conștient mereu de natura rela
țiilor pe care Ie angajează cu 
ceilalți. Atit Interval sau Cu
noaștere de noapte cit și, acum. 
Păsările, reiau in alte variante 
ipostazele unui conflict, destul 
de violent și tranșant ca să nu 
fie și vag schematic, intre idee, 
acțiune și morală.

Un om pus in fața unei tra
gedii suferă un șoc in urma că
ruia incep să acționeze, sau să 
reacționeze, niște resorturi vi
tale neutihzate din ignoranță, 
din neputință ori cărora nu li 
s-a revelat necesitatea. Abia la 
aflarea morții soției. Ion Ma
ma din Cunoaștere de noapte 
începe a Învăța să trăiască ome
nește o relație care pină atunci 
funcționase automatic. Autorita
tea se substituise moralității 
ideii in numele căreia se cu
venea să acționeze și să tră
iască. în Păsările. Dumitru Vi- 
nea suferă același proces de 
trezire la o viață morală. înte
meiată pe o justiție umană și 
nu mecanic-ierarhică, după ce 
in fabrică se produce un acci
dent mortai. Autoritatea de care 
dispune Dumitru Vinea. direc
torul unui mare combinat, este 
considerată de gindirea lui su
mară. • primitiv-simbolică. o 
emanație inalterabilă a imagi
nii pe care și-o face despre ie
rarhie. Multă vreme personajul 
socotește autoritatea ca pe o ști
ință misterioasă, inițiere intr-o 
tehnică ocultă pe care el, ca un 
veritabil bătrîn al tribului, o 
utilizează ritualic in raporturile 
cu subordonații. Aceștia nu tre
buie stimulați de înfățișarea 
deschisă și deplină a adevărului, 
ci intimidați de intreținerea 
unui cult al secretului. Tradu
cerea secretului are limbaje di
ferite. conform nivelului, trep
tei pe care se află interlocuto
rul. Același lucru nu poate fi 
spus tuturor la fel pentru că lu
mea, in concepția autoritarului 
personaj, „era un trib cu bă- 
trini de diferite nivele. înțe
lepți care știau multe, care pe
depseau și recompensau" și in 
care „bătrinul vorbește rar fei 
puțin, nu spune tot ce știe, ci 
numai o parte". In această or
dine încremenită la un stadiu 
primar, arhaic, curiozitatea — 
necesitatea justificării actelor 
— este un păcat intrucit „oame
nii nu află, ci li se spune, iar 
dacă află un lucru singuri, acest 
adevăr are tot atit de puțină 
importanță ca niște table ale le
gii ce n-ar fi scrise de mina lui 
Dumnezeu, ci compuse de min
tea excepțională a unui Moise, 
nu primind revelația, ci forțin- 
du-se să afle adevărul*. Com
plexul moștenit inconștient de 
acest personaj masiv și greoi, 
de la serii istorice ale altui 
timp, preistoric de fapt, este 
misticismul autorității, cu toate 
consecințele ce decurg de aici, 
in primul rind eludarea facto
rului moral. încrederea oarbă 
in justețea actelor sale intrucit 
nu sint nimic altceva decît re
flexele mecanice ale unor de
cizii pe care nici măcar nu se 
străduiește să le înțeleagă. Nu 
lumea creează și apelează la 
ierarhie in sprijinul ordinii și 
al libertății, al normalizării și 
legiferării morale a relațiilor ci 
invers, autoritatea creează lu
mea, societatea, morala care-i 
convine. In roman nu asistăm 
la evoluția acestui personaj, ci 
la prăbușirea lui. Despre el se 
poate vorbi, poate fi descris, 
insă personalului ii lipsește 
istoria, confundat cum este cu 
principiul strimb pe care il re
prezintă. Romancierul are o 
singură soluție de a scrie roma
nul unui om fără istorie : a- 
doptind formula confesiunii re
troactive. atrăgindu-1 in orbita 
altui destin istoric. De aici sen
zația puternică a descrierii unui 
dosar clasat.

Personajul destinat să aibă cu 
adevărat o istorie este Liviu 
Dunca. Sumar spus, el trăiește 
experiența confruntării princi
piului moral cu exigențele ac
țiunii imediate. Ieșit dintr-o 
veche familie de ardeleni „me- 

morandiști". tinărul Dunca este 
denarte de a reprezenta in a- 
dăr -oluția morală a vieții, a 
istoriei, in ciuda faptului că au
torul il pune să sufere din pri- 
i .na radicalismului său moral. 
Desigur. cauza mărturisită a 
contrarietății de care e cuprins 
la un moment dat personajul 
constă in încălcarea gravă a 
principiului libertății : intrucit 
aceasta înseamnă înțelegerea ne
cesității, acționarea in deplină 
cunoștință de cauză, eroul ro
manului refuză a se supune 
unui imperativ dat ca obiectiv 
dar care nu i se explică nici
cum și in virtutea căruia secu
ritatea oamenilor este grav pri
mejduită. Acesta este un proces 
asupra căruia societatea a aflat 
adevărul, pe care istoria l-a 
sancționat în numele respectă
rii unor înalte principii morale. 
Autorul nu mi se pare a pune 
drama personajului, reală, ex
clusiv pe seama unui moment 
din viața societății și neînțele
gerea acestui lucru a creat in
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unele comentarii confuzii ne
așteptate. Un cronicar simplii ?ă 
libertatea inloeuind-o cu deta
șarea (!). descoperă cauza „cri
zei" in conflictul cu necesitatea 
socială și. sacrifictnd înțelesul 
mai adine al personajului, 
scrie : „Liviu Dunca își irosește 
viața fiindcă prelungește dispo
nibilitatea. „criza" survenită in 
conflictul cu necesitatea socială, 
fiindcă nu se poate integra, pur 
și simplu, in sistem". Nu-i vor
ba de nici o criză survenită în 
acest fel. „pur și simplu", ci de 
neașteptatul apel pe care, în e- 
tape istorice încordate, conștiin
ța il face la modelul ce a prezi
dat constituirea, individualității 
adinei. în asemenea momente 
acest tip de erou nu suferă o 
„criză", ci o resurecție a siste
mului biologic de autoconser
vare a instinctelor speciei sub
tilizate insă cu atit mai mult de 
rațiunea ce le utilizează. Per
sonajul uman, distinct și unic, 
apelează la masca speciei. 
El își pierde libertatea pen
tru că știe cum să și-o piardă. 
Dacă, simplificînd lucrurile, 
drama lui Liviu Dunca se re
ducea la ilustrarea, fie și cu 
talent și inteligență speculati
vă, a unei realități de conjunc
tură. cred că aveam un bun ro
man schematic, actual fără în
doială. însă de scurtă respirație, 
în realitate, ceea ce împinge ro
manul dincolo de schematismul 
pe care îl conține — schematism 
accentuat și de speculația dis
cursivă proprie lui Al. Ivasiuc 
— constă in ascendența istorică 
a unui personaj ca Liviu Dunca, 
în adevărul fundamental, și nu 
numai al unui moment, pe care 
acest personaj îl conține și apoi 
îl ilustrează intr-un anumit mo
ment din viața sa și a societă
ții. Urmaș, cum spuneam, al 
unei familii „închise", de vechi 
„memorandiști". educat în cultul 
autorității nedezmințite a bătri- 
nului șef de familie suveran 
absolut și dogmatic, insensibil 
la orice tresărire de viață au
tentică. reprimind cu cinism 
toate încercările, timide. in
eficace, de ieșire de sub tutela 

autorității violente in care anti
patia instinctivă joacă rol de 
lege morală, tinărul personaj 
este în fond modelat de o imen
să spaimă ieșită la iveală pen
tru prima oară sub forma viziu
nii fantastice a unor păsări care 
întunecă orizontul. Aptitudinea 
unei asemenea viziuni terifian
te, semnalul ieșirii la suprafață 
a unei spaime obscure, fanto
matice, întruchipată de neliniști
torul zbor compact, greoi al 
„păsărilor de mare", denumește 
o moștenire neînvinsă, resurec
ția unor cunoștințe ori deprin
deri acumulate sub regimul vio
lenței bătrinului sef de familie. 
Cu atît mai febril și mai efer
vescent va apela un asemenea 
personaj la rațiunea lucrurilor. 
Ia principiile și normele liber
tății umane pe care schimbarea 
revoluționară a societății le va 
repune treptat în depline drep
turi și în stare de reală func
ționare. Insă eroul este un ra
ționalist înspăimintat, un ins a 
cărui minte o ia înaintea eve
nimentelor dar nu pentru a la 
prevedea, ci pentru a se pregăti, 
infricoșat. să le întâmpine. Eve
nimentele vieții lui vor fi un șir 
de asemenea pregătiri, perfecte 
din punct de vedere rațional, 
mereu imperfecte din unghiul 
adecvării obiective. Tinărul 
care, într-una din primele scene 
de autoritate violentă în casa 
bătrinului Dunca. raționează 
fără a putea înfăptui, vrea să 
„iasă din rind" însă neputin- 
du-și exprima revolta, zicindu-și 
in gind că „n-am găsit cuvin- 
tul, acel cuvînt pe care mi l-am 
imaginat doar ca o formă in 
care urma să introduc conținu
tul", va suferi și mai tirziu 
acest eșec al pregătirilor fe
brile, minuțioase, sub semnul 
spaimei. Poate fi rațiunea li
beră cînd e stimulată de o frică 
obscură, amenințătoare ca acele 
păsări fantastice sub semnul că
rora se petrec importante mo
mente din viața eroului ? Ce ne 
garantează că acț:onind sub a- 
celași stimulent legea morală 
poate rămine nealterată ? O ra
țiune înspăimântată guvernează 
o morală inspăimintată. Eroul 
se potrivește, din acest punct de 
vedere, unui anumit moment, 
î’’ :ă este departe de a fi pro
ci- ml său. Alterarea mecanis
melor vitale îi creează la un mo
ment dat paradoxalul avantaj 
de a înregistra cu mai multă 
sensibilitate o anomalie. după 
care. însă, recade în fricoasa 
disponibilitate pe care comen
tatorii au numit-o. impropriu, 
infrîngere sau „autoritate a 
martiriului".

Personajul nu este înfrînt de 
istorie, ci numai obligat de a- 
ceasta să-și reactiveze o spaimă 
veche ce l-a modelat și sub 
semnul căreia exercițiul rațiu
nii și al simțului moral se des
fășoară ca sub imperiul unui 
alt gen de necesitate oarbă. 
Prăoastia împotriva căreia înal
ță în afară baricadele rațiunii 
și moralei este înăuntru, in el 
însuși. Iluzia detașării într-o 
idilică iubire montană îl aruncă 
și mai puternic acolo de unde 
voise să scape. Presupunem 
doar că se va pregăti dm nou 
să întimpine alte evenimente 
însă, la un moment dat. ne
așteptat .păsările vor pluti ia
răși. greoi, lent. amenințător. 
Deși vorbește despre nevoia de 
a ..ieși din rind". despre liber
tatea individului și morala in
tactă a acțiunii, personajul nu 
este și probabil nu va fi liber 
de strania viziune care-i gu
vernează frumoasele. teoretic, 
principii. Prin el. autorul ilus
trează o varietate originală a 
vechiului învins. închis în pro
priile limite, ridicate la eviden
ță de cite un val al istoriei și 
coborîte ir. anonimat in perioa
dele de calm.

Al. Ivasiuc avea dreptate, re
cent. să releve necesitatea unei 
literaturi constructive, de calm 
istoric, o literatură al cărei per
sonaj să se asigure împotriva 
anonimatului printr-o respirație 
istorică mai amplă și mai du
rabilă dccit una scurtă și mo
mentană.

C. STANESCU

PRO SI CONTRA

SĂRĂCIE DIN 
ABUNDENȚĂ

La început a fost abundența. 
Sute de seturi de diapozitive din 
cele mai diverse domenii, dar 
in special din domeniul artei, 
(pictură, sculptură, monumente 
de arhitectură, artă populară, 
etc.) stăteau acum cîțiva ani la 
dispoziția amatorilor. Dar asta 
se intimpla acum cîțiva ani. As
tăzi diapozitivele sînt o raritate 
și ceea ce se găsește sînt numai 
rămășițele unui „fabulos" stoc 
inițial. Din faptul că acest stoc 
nu a avut succesul scontat, fiind 
necesare soldări succesive ale 
produsului, s-a tras și concluzia 
pripită că ..acesta nu prinde la 
noi", că ..publicul românesc nu 
este pregătit incă pentru un a- 
semenea lucru". Și. în consecin
ță, nu s-a mai fabricat. Numai 
că. foarte pripit, după părerea 
noastră, s-au substituit cauzei, 
efectele. Trebuia acordată în 
primul rind, o atenție sporită 
tematicii (prin tatonări repetate 
ale gustului public), calității cli
șeelor, prețului la care au fost 
oferite, locului unde au fost 
oferite. Așa cum vădește reali
tatea (la numeroase magazine 
unde se desfac „în principiu" 
diapozitive, am fost informat că 
sint foarte solicitate în ultima 
vreme), necesitatea există. Ne 
întărește această idee și faptul 

că „Animafilm" (întreprinderea 
producătoare de diapozitive) a 
început, destul de timid, să le 
repună în circulație și numai la 
solicitările beneficiarilor. Dacă 
de pildă, ICRMB (întreprinderea 
pentru comerț cu ridicata a mu
nicipiului București) singurul 
beneficiar desemnat oficial nu 
comandă diapozitive cu cele 
mai reprezentative monumente 
și muzee ale Capitalei sau ale 
altor județe ale țării, (nu e 
nevoie, credem, pentru a avea 
diapozitive cu minăstirile din 
Nordul Moldovei, de pildă, să te 
deplasezi pînă în județul Sucea
va), nimeni nu poate să le co
mande. Deși, există și o altă 
posibilitate. Muzeul Satului a 
comandat, dintr-o inițiativă sin
gulară, diapozitive direct stu
dioului „Animafilm", pe care 
le poate oferi vizitatorilor la 
standurile sale speciale.

S-ar putea recomanda, firește, 
specializarea ICRMB-ului în 
contractarea unor diapozitive 
cu caracter de prezentare tu
ristică, în timp ce alte insti
tuții de cultură și în pri
mul rind muzeele (căci e 
greu de conceput lipsa unui a- 
semenea material documentar 
de la standurile muzeelor, ma
terial existent oriunde aiurea) 
și-ar putea comanda tematicile 
care le interesează. Pentru că 
altfel va fi greu de realizat o 
colaborare reală și lipsită de 
riscuri între un reprezentant al 
comerțului (delegat comanditar) 
și toate celelalte instituții de 
cultură în numele cărora tre
buie să se pronunțe cai mai 
prestigioși specialiști. Cu con

diția. evident, ca instituțiile de 
cultură să nu neglijeze această 
formă, așa cum fac astăzi, și să 
mediteze asupra posibilităților 
de informare culturală, mai 
ales a publicului larg.

C. R. CONSTANTINESCU

EFERVES
CENTA 
PAPAGA
LILOR

Papagalul este, se știe, o pa
săre efervescentă. Chiar gîștele 
sînt o concurență fără șansă în 
fața lor. După o tăcere care 
nu e decît liniștea dinaintea ma
rilor furtuni, timp în care în
vață să vorbească, el se va dez- 
lănțui cu verva monotonă a 
vorbelor și ideilor de împrumut. 
De acum încolo va deveni un 
personaj efervescent.

Citim în revista Luceafărul 
revelatoarele rînduri la adresa 
televiziunii : „Emisiunile lite
rare e mai bine să le uităm. 
Dacă ar fi să ne facem o pă
rere din punctul lor de vedere 
despre starea actuală a litere
lor românești, ne-am văieta toți 
de șale, de genunchi și de tuse". 
Calitatea acestor emisiuni o 
știm cu toții : e lesne critica
bilă (deși, cu mai multă aten
ție, putem observa și lucruri 
mai puțin criticabile : așa, de 
exemplu, ancheta despre debu
turi). Observația nu e nouă. 
Nici măcar propunerea de a 

considera ca document reconsti- 
tutiv pentru viitor produsele 
actuale nu e nouă.

Pretențiile față de televiziune 
sînt deci mari după cum ne 
arată ceea ce am citât pînă 
acum. Cu atît mai neliniștitor, 
după opinia citată, deoarece, 
după aceeași opinie, totul mer
ge bine peste tot numai aici, nu. 
Pentru edificare, radioul e com
parat cu televiziunea : adică 
cum, la radio se poate și la te
leviziune, nu ? se întreabă sem
natarul telecronicii. Adică n-ar 
fi la mijloc decît efortul de a 
întinde o mină și totul s-ar 
rezolva ca după un descîntec.

Și mai revelatoare e întreba
rea : „Unde e efervescența atît 
de evidentă în paginile reviste
lor, în edituri și in librării V 
Cu alte cuvinte : de ce nu e 
televiziunea la înălțimea lor cînd 
ar fi atît de simplu să se in
spire din activitatea lor efen- 
verscentă, după cum am văzut. 
Pentru că aceste rînduri în care 
televiziunea e supusă etalonului 
revistelor a apărut Intr-o revis
tă, să vedem despre ce efer
vescență este vorba (în privința 
debutului editorial, și nu nu
mai a lui, cîteva utile indicații 
am putut vedea chiar într-o an
chetă recentă a televiziunii i 
unde era „efervescența" ?). Poa
te că redactorul cu pricina nu 
știe ce e aceea efervescență. 
Asta ar simplifica mult lucru
rile, pentru că altfel ar trebui 
să presupunem că nu-și citește 
propria revistă, ceea ce ar fi 
la fel de puțin entuziasmant. 
In chiar același număr — și se 
pot răsfoi multe din urmă — 
trei proze dau o mostră de efer
vescența revistei. în două din 
ele două personaje feminine își 
pun probleme de ordin erotic 
sau sexual. în a treia, două per
sonaje vag onirice se mișcă în- 
tr-un peisaj straniu cu un popă 
nebun care spînzură papagali 

verzi. Cineva se plimbă de ici- 
colo. Cineva moare. Și mereu e 
vorba de niște papagali spinzu- 
rați de popă etc. Pe primul loc 
e apatia și nicidecum eferves
cența. Cel puțin așa reiese din 
prozele pe care le publică Lu
ceafărul în numărul în care cere 
altora să fie efervescenți.

Să clasăm acest gest, deci, 
la capitolul inocență. Dar este 
el cu adevărat inocent ? Un 
semnatar care refuză polemic 
ideea viziunii roze e convins că 
în materie de reviste și radio 
totul e roz și că televiziunea 
trebuie să le urmeze exemplul! 
Și dacă face asta totul e rezol
vat și televiziunea va fi și ea 
la înălțime. Dar la care înălți
me ? La înălțimea unei proaste 
înțelegeri a rolului criticii șl 
deci a evaluărilor valorice de 
care revistele noastre dau ade
sea bune mostre (pentru că, 
nu-i așa ?, într-o revistă crea
ția exprimă programul critic 
al acelei reviste !) ha înălțimea 
unei lipse de dinamism eviden
te. La înălțimea unei sporadi
ce, și uneori false, eferves
cențe. Nu e un mod de a cere 
televiziunii să intre în corul ze
loșilor susținători fără spirit 
critic a tot ceea ce se scrie as
tăzi sau măcar a unei anume 
părți din ceea ce se scrie ?

Televiziunea este criticabilă, 
dar etalonul după care poate 
să-și reformeze mișcările nu e 
în nici un caz cel al revistelor 
literare. în rîndurile telecroni- 
carului, ce pare a nu-și citi re
vista, se întrevede însă o altă 
atitudine, aceea pe care am mai 
întîlnit-o, la dimensiuni mai 
mari chiar, și altădată : aceea 
de a critica altceva decît ceea 
ce s-ar cuveni în primul rînd. 
E dezvoltat gustul unor reviste 
de a se ocupa în primul rînd 
de probleme sau instituții neli
terare, caz în care sînt foarte 
combative, amînînd pentru mai 

tîrziu dezbaterea problemelor 
specifice literaturii. în reviste se 
găzduiesc atitudini tăioase des
pre film, fotbal, televiziune dar 
extrem de rar cele de literatu
ră. Și atunci cînd se fac ele 
nu sînt găzduite de revista Lu
ceafărul care publică indigna
tele rînduri pe care le-am citat. 
Este cazul ca înainte de a ve
dea bîrna din ochiul vecinului 
să vezi și papagalii spînzurați 
și bineînțeles, efervescenți din 
propriile pagini.

M. COSTEA

EDITORI 
Șl ACTORI 
PE MICUL 

ECRAN
Bună, inspirată de o realitate 

strict controlabilă și condusă 
cu reală pricepere, ni s-a pă
rut emisiunea „Viața literară" 
de luni 7 decembrie. Realiza
torii emisiunii, Alexandra Cân- 
dea și Marilena Rotaru, au or
ganizat o anchetă despre exi
gențele debutului editorial. „Ce 
înseamnă a debuta ?“ a fost în
trebarea la care au răspuns 
acad. Alex. Kosetti, acad. M. 
Beniuc, Violeta Zamfirescu — 
șela secției de poezie a editu
rii „M. Eminescu" — redactorii 
editurii, Elis Bușneag și N. 
Oancea, loanichie Olteanu, di
rectorul editurii, criticii lite
rari Nicolae Manolescu și Cor

nel Regman S-a cerut părerea 
unor cititori și a unui librar. 
Nouă ni s-a părut că editorii 
nu prea au ce să răspundă. în 
orice caz, actorii Silviu Stăncu- 
lescu și Traian Stănescu au în
cercat să recite din versurile 
unor debutanți publicați anul 
acesta de editura Eminescu. 
N. Manolescu a sugerat, în in
tervenția sa, respectarea acelo
rași exigențe pentru toți auto
rii, tineri sau mai puțin tineri, 
publicați de o editură.

Concluzia emisiunii „Viața li
terară" nu este neașteptată, însă 
justificată : sînt suficiente te
meiuri ca editurile să pună sta
vilă inflației de poezie medio
cră, invaziei acelui „poem zea
mă lungă" despre care, citind u-1 
pe T. Arghezi, vorbea Eugen 
Simion într-un interviu acor
dat recent ziarului nostru.

C. MIHAI

STAGIUNE 
MUZICALĂ 

LA ATENEUL 
TINERETULUI
In presă de cîtăva vreme re

apare regulat o adresă: Aleea A- 
lexandru nr. 88. Publicului, ou 
excepția protagoniștilor și fami
liilor lor, îi este aproape necu
noscută. Din luna aprilie a a

cestui an, în această clădire pri
mitoare s-a deschis, din inițiati
va cîtorva tineri inimoși spri
jiniți de Comitetul municipal 
al U.T.C. stagiunea permanentă 
de recitaluri a tinerilor muzicieni. 
„De unde izvorăște vitalita
tea înfăptuirii acestui act ar
tistic ?“ — l-am întrebat pe 
Mircea M. Ștefănescu, unul din
tre inimoșii lui inițiatori. Din 
faptul că, mi-a răspuns, oricîte 
greutăți am avea de întîmpinat, 
sîntem conștienți că se poate 
dovedi, nu numai presupune, va
loarea unor instrumentiști-elevi. 
Conceput ca un laborator de 
formare a tânărului interpret, 
Ateneul tineretului, în cea de a 
doua stagiune a sa a demonstrat 
că poate atinge performanțe 
comparabile cu cele atinse de 
Studioul Ateneului Român sau 
de Studioul Conservatorului. 
Reînviind o veche tradiție bucu- 
reșteană, cea a matineelor sim
fonice duminicale, stagiunea ti
nerilor interpreți s-a impus ca o 
prezență agreabilă în peisajul 
muzical. Iată de ce este greu de 
înțeles și admis slaba populari
zare de care se bucură această 
acțiune. Este o manifestare ce 
merită un public mai numeros, 
ținut la curent cu programul ei.

GH. F, ANGELESCU



„5CÎNTEIA TINERETULUI" pag. 5 JOI 10 DECEMBRIE 1970

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN MAROC
(Urmare din pag. I)

In tinuta tuaregilor pustiurilor 
tehariene — uniformă de para
dă a gărzii municipale — o com
panie prezintă onorul șefului sta
tului român. La sfîrșitul acestei 
scurte ceremonii, gazdele își ex
primă gratitudinea pentru înalta 
onoare ce Ii s-a făcut, urînd un 
călduros bun sosit președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în persoana 
căruia salută pe reprezentantul 
ilustru al unui popor și țări prie
tene. Șeful statului român este 
invitat apoi în sala Consiliului 
de administrație, unde directorul 
general al rafinăriei prezintă is
toricul acestui important obiec
tiv al economiei marocane, preo
cupările actuale și perspectivele 
lui de dezvoltare. Prima piatră 
la temelia rafinăriei a fost pusă 
de Regele Mohammed al V-lea la 
25 iunie 1960, iar la 10 ianua
rie 1962 întreprinderea a fost 
inaugurată de suveranul Hassan 
al II-lea. întinsă pe o suprafață 
de 70 de hectare, rafinăria are o 
capacitate anuală de prelucrare 
de 1 250 000 tone petrol brut, 
înaltul oaspete este infdrmat că 
la ora actuală, rafinăria satisface 
75 la sută din necesitățile inter
ne și că, în prezent, au loc lu
crări de extindere a întreprinde
rii în vederea dublării producți
ei. Această dezvoltare va fi ur
mată, în 1972, de o nouă etapă, 
calitativ superioară — trecerea 
la realizarea de produse petro
chimice.

Oaspeții români sînt invitați 
să parcurgă în mașină aleile de-a 
lungul cărora se înalță siluetele 
dantelate ale instalațiilor de ra
finare, conducerea întreprinderii 
prezentînd, cu acest prilej, deta
lii asupra prooesului de produc
ție.

La încheierea vizitei, președin
tele Nicolae Ceaușescu a semnat 
în cartea de aur a întreprinderii.

Un membru al Consiliului de 
administrație, Remili Abderrah- 
man. ne-a declarat că a așteptat 
cu viu interes vizita președinte
lui României, „personalitate bine 
cunoscută a vieții politice inter
naționale. Noi considerăm acest 
eveniment și ca un important pri
lej de dezvoltare a colaborării e- 
conomice și tehnice cu România, 
țară care are. după cum știm, o 
veche și bogată tradiție în ex
tracția și prelucrarea petrolului. 
Desigur, va fi deosebit de avan- 
taios să realizăm nemijlocit 
schimburi de documentații și spe
cialiști între țările noastre”.

Convoiul oficial părăsește apoi 
rafinăria Samir, îndreptîndu-se 
spre Somaca. întreprindere maro
cană ce montează autovehicule 
de diverse mărci, printre care 
Simca. Fiat. Renault, Opel.

Președintele Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu, este în
tâmpinat aici de Mohammed 
Bellarbi, director general și ad
ministrator delegat al întreprin
derii. Oaspeții români vizitează 
secțiile de asamblare, vonsitorie 
și finisaj, primind explicații în 
legătură cu fluxul tehnologic al 
acestei uzine, a cărei producție 
anuală este de peste 20 000 de 
autovehicule.

Muncitorii adresează semne de 
aalut înaltului oaspete român, 
care se interesează de preocupă
rile actuale și de perspectivele 
întreprinderii.

La despărțire, președintele 
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se 
membrilor consiliului de admi
nistrație, a spus : „Mi-a făcut o 
impresie deosebită întreprinderea 
dv. Vă urez succes în dezvolta
rea ei și vă doresc să produceți 
totul sau aproape totul în țara 
dv.“.

Directorul general, mulțumind 
pentru această urare, venită din 
partea președintelui unei țări ce 
realizează o dezvoltare armonioa
să, multilaterală a economiei na
ționale, printr-o industrializare 
puternică — factor hotăritor în 
consolidarea independenței și su
veranității naționale — își expri
mă convingerea că Marocul va 
dobîndi noi realizări pe linia in
dustrializării sale.

La amiază, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a fost oaspetele lo
cuitorilor marelui oraș maritim 
Casablanca. Vizita șefului statului 
român a polarizat atenția și inte
resul întregii populații din cel mai 
mare centru economic, comercial 
și maritim al Marocului, unde se 
află concentrată 10 la sută 
din populația țării, 70 la 
sută din industrie și 75 la 
sută din activitatea comercială. 
O imensă mulțime de oameni a 
înțesat largile bulevarde cen
trale împodobite sărbătorește 
cu portretele celor doi șefi de 
state și cu drapelele naționale. 
Pretutindeni populația orașului 
salută cu căldură pe înaltul 
oaspete român, semnele de sim
patie, îndelungile urale și aplauze 
însoțind trecerea sa spre port.

Situat pe țărmul Oceanului 
Atlantic, Casablanca, „orașul 
alb“, cu un trafic de mărfuri 
care a atins în 1969 aproape 12 
milioane de tone, reprezintă o 
veritabilă poartă prin care trec 
mărfuri și produse din cele mai 
diverse.

în piața de la intrarea în port, 
o companie a marinei militare 
prezintă onorul președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
care trece în revistă garda de 
onoare.

înalții oaspeți români, însoțiți 
de Seddik Abou Ibrahimi, gu
vernatorul prefecturii maritime, 
și Bouayad Abderrahmane, di
rectorul general al portului, se 
urcă la bordul unei vedete a ma
rinei militare. Momentul este 
marcat prin salve de tun trase 
de pe o navă de luptă, în timp 
ce marinarii, aliniați pe punțile 
vaselor ancorate în port, dau o- 
norul.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și cei
lalți oaspeți români, vizitează a- 
poi marele port de pe coasta de 
vest a Africii. Vedeta trece de-a 
lungul danei de încărcare a fos- 
faților, una din principalele bogă
ții naturale ale Marocului (peste 
11 milioane de tone extrase în 
1969). Se vizitează apoi dana ci
tricelor, a fructelor și legumelor 
pe care Marocul ' le exportă în 
cantități însemnate spre diverse 
colțuri ale lumii. De-a lungul 
cheiurilor sînt ancorate vapoare 
sub diverse pavilioane, cargouri 
de zeci de mii de tone, precum 
și pacheboturi sosite cu pasageri 
și turiști din diverse țări.

O activitate intensă, un ritm 
viu caracterizează acest peisaj 
colorat și plin de mișcare al por
tului în care muncesc mii de 
oameni.

Vedeta parcurge apoi drumul 
pe care îl urmează vapoarele 
spre ieșirea din port, de-a lun
gul digului principal. Gazdele 
înfățișează președintelui Nicolae 
Ceaușescu programul de dezvol
tare a portului Casablanca a că
rui capacitate de trafic se x-a 
dubla în următorii ani. potrivit 
dezvoltării continue a schimburi
lor comerciale pe care le promo
vează Marocul.

După întoarcerea pe chei, oas
peții români sînt salutați cu cor
dialitate de docheri și marinari, 
de mii și mii de muncitori ai 
portului Casablanca.

Miercuri după-amiazi preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
persoanele oficiale române și 
marocane care îl însoțesc s-au 
înapoiat la Rabat.

Reportajul vizitei a fost rea
lizat de:

ION MARGINEANU 
, ADRIAN IONESCU

PAUL DIACONESCU 
CONSTANTIN BENGA

Fotografii de:

RADU CRISTESCU si 
ANGHEL PASAT

Dineul oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
in onoarea Maiestății Sale regele HASSAN al II-lea

După cum s-a maț anunțat, președintele Consulului de 
Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, a 
oferit marți seara, cu prilejul vizitei sale in Maroc, un di-

Toastul rostit 
de președintele 

Nicolae Ceausescu
Maiestate, 
Domnilor,

Aș dori să-mi exprim satis
facția pentru că în seara a- 
ceasta vă afiați Ia dineul ofe
rit de România, deci, într-un 
sens, pe teritoriul României. 
Sper ca nu peste mult timp 
să avem onoarea de a vă sa
luta realmente pe pămîntul 
patriei noastre.

In cursul acestor două zile 
de cînd ne aflăm în Maroc, 
am avut convorbiri asupra 
problemelor privind relațiile 
dintre țările noastre și asupra 
unor probleme internaționale. 
Am putut cunoaște ceva din 
viața și preocupările poporu
lui marocan.

Aș dori să sintetizez impre
siile deosebit de plăcute pe 
care le am. în primul rînd, 
în cadrul discuțiilor pe care 
le-am avut cu Maiestatea Sa 
Hassan al II-lea, am ajuns la 
o înțelegere comună că există 
largi posibilități pentru a co
labora și coopera larg pe plan 
bilateral, și, totodată, că inte
resele popoarelor noastre cer 
să facem totul pentru ca în 
lume să triumfe cauza păcii 
și cooperării.

Trăim o asemenea epocă în 
care trebuie să apună pen
tru totdeauna politica de do
minație, de forță, politica co
lonialistă ; în epoca noastră 
orice încercare de a perpetua 
formele de dominare a unui 
stat de către altul este sorti
tă eșecului. Popoarele doresc 
să fie stăpîne Ia ele acasă, 
doresc să trăiască în prietenie, 
să-și dezvolte organizarea și 
să-șî ducă viața așa cum ho
tărăsc ele însele. Iată de ce 
România are convingerea că, 
în ciuda tuturor greutăților 
care mai există în lume, cau
za colaborării și păcii va in-
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Cuvintarea președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

plin de binefacerile civilizației.
De asemenea, schimbul de pă

reri asupra unor probleme ale si
tuației internaționale a relevat 
dorința României și Marocului 
de a-și aduce aportul la lichida
rea focarelor de război și încor
dare care pun în pericol pacea 
și de a acționa pentru triumful 
politicii de colaborare dintre po
poare, fără deosebire de orindu- 
ire socială.

Domnule președinte,
Domnilor deputați,
Poporul român este angajat cu 

toate forțele sale într-o vastă o- 
peră de dezvoltare economico- 
socială a patriei sale, de făurire 
a unei orinduiri sociale noi — so
cialiste. Progresele înregistrate pe 
acest drum, într-o perioadă is
torică scurtă, sînt imense.

Succesele dobîndite de Româ
nia în făurirea unei industrii mo
deme. în dezvoltarea agriculturii, 
în înflorirea științei șt culturii, 
precum și în ridicarea bunăstării 
materiale și culturale a întregu
lui popor, demonstrează în mo
dul cel mai grăitor capacitatea 
creatoare a unui popor liber și 
independent, stăpin pe destinul 
său și care își făurește viața co
respunzător dorinței Ș> voinței 
sale.

Poporul român, care a suferit 
ei însuși vreme îndelungată jugul 
dominației străine și asuprirea 
imperialistă, se pronunță cu toată 
hotărirea împotriva colonialismu
lui și neocoloniaiisnwlui, a poli
ticii imperialiste de amestec în 
treburile interne ale altor state.

Cunoaștem că și poporui ma
rocan a trebuit să ducă o luptă 
îndelungată pentru câștigarea in
dependenței naționale ; popoare
le noastre an cucerit. în urma ce
lui de-al doilea război mondial, 
adevărata independență. Poate 
tocmai de aceea prietenia și co
laborarea dintre popoarele noas
tre este așa de rodnică și trai
nică. Tocmai pentru că știm și 
unii și alții ce a însemnat jugul 
asupririi străine, sin tem hotăriți 
să luptăm pentru apărarea inde
pendenței țărilor noastre. Vizita 
mea în Maroc, convorbirile cu 
Maiestatea Sa Hassan al II-lea 
s-au desfășurat în spiritul prin
cipiilor independenței și suvera
nității țărilor noastre.

în epoca marilor cuceriri ale 
științei și tehnicii, a pătrunderii 
omului în Cosmos, politica de a- 
suprire a altor popoare, războa

a

vinge, că națiunile se vor în
țelege, vor colabora pașnic 
între ele. In spiritul acesta, 
dorim noi să dezvoltăm rela
țiile cu Marocul.

Ca țări aflate pe calea dez
voltării economice și sociale, 
dorim să folosim resursele 
noastre pentru bunăstarea po
poarelor. Dorim colaborare 
cu toate popoarele — și cu 
cele în curs de dezvoltare și 
cu cele dezvoltate — cu toa
te statele și forțele care do
resc sincer ca în lume să se 
instaureze pacea și coopera
rea. Cred că această dorință, 
care a stat la baza discuțiilor 
noastre din aceste zile și le-a 
animat, corespunde interese
lor tuturor celor ce doresc să 
trăiască liber și independent 

Vreau să exprim sentimen
tele prietenești pe care le nu
trim față de poporul marocan, 
impresiile deosebite pe care 
ni le-au lăsat munca și preo
cupările sale îndreptate spre 
dezvoltarea țării, spre prospe
ritate. Trebuie să vă spun că 
sînt deosebit de satisfăcut de 
vizita în Maroc și de discu
țiile pe care le-am avut cu 
Maiestatea Voastră. Sînt con
vins că acestea vor contribui 
la dezvoltarea și mai largă a 
relațiilor dintre România și 
Maroc și că. pe această cale, 
popoarele noastre vor învăța 
să se cunoască mai bine și 
să colaboreze tot mai rodnic.

Cu aceste sentimente, do
resc să ridic paharul în sănă
tatea Maiestății Sale Hassan 
al II-lea,

Pentru prosperitatea, feri
cirea și independența poporu
lui marocan.

Pentru dezvoltarea relații
lor de colaborare dintre țările 
noastre,

Pentru pace in lume. 

iele dintre state anar ca un a- 
nacronism rușinos, întunecă ci
vilizația umană. Este timpul ca 
popoarele să-și unească efortu
rile pentru a pune capăt colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, politicii imperialiste de forță 
și dictat în viața internațională.

Trebuie să facem totul pentru 
triumful dreptului internațional 
în relațiile dintre state, pentru 
dezvoltarea colaborării dintre 
națiuni pe baza principiilor de
plinei egalități in drepturi, 
a respectului independenței și 
suveranității naționale, a neames
tecului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, pentru res
pectarea dreptului fiecărui popor 
de a hotărî singur calea dezvoltă
rii sale economico-sociale. Sim
patia și solidaritatea poporului 
român se îndreaptă către toate 
popoarele care luptă pentru cu
cerirea și apărarea independenței 
lor naționale.

Nutrim sentimente de sinceră 
prietenie față de popoarele arabe. 
Dorțsc și de la această înaltă 
tribună să reafirm poziția Româ
niei față de conflictul din Orien
tul Apropiat Apreciem că Rezo
luția Consiliului de Securitate din 
1967, precum și recenta rezolu
ție a Organizației Națiunilor U- 
nite, constituie o bază pentru so
luționarea pe cale politică a con
flictului și întărirea păcii in O- 
rientul Apropiat In acest sens, 
considerăm că este necesar ca Is
raelul sâ-$i retragă trupele din 
teritoriile arabe ocupate, că tre
buie să se ajungă la reglemen
tări politice care să asigure su
veranitatea națională și integri
tatea teritorială a tuturor state
lor din această zonă, atît a ță
rilor arabe, cât și a Israelului. în 
același timp, o soluție care să 
garanteze o pace trainică trebuie 
să aibă in vedere și rezoh. area 
situației populației palestiniene, 
în conformitate cu interesele ei 
naționale, cu dreptul său la au
todeterminare. inclusiv de consti
tuire a unui stat național inde
pendent.

în situația de astăzi, conside
răm că este necesar să se reia cit 
mai grabnic discuțiile prin inter
mediul ambasadorului jarring.

Onorată Adunare,
Ca țară europeană, România 

militează consecvent pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare 
cu toate statele continentului, 
pentru normalizarea relațiilor 
dintre ele și înfăptuirea secu
rității europene. în acest context,

neu oficial în onoarea Maiestăți: Sale regele Hassan al II-lea. 
Cu acest prilej, șefii celor două state au rostit toasturi.

Toastul Maiestății 
Sale regele Hassan 

al II-lea
Stimate domnule președinte.

Sînt cu atît mai emoționan
te cuvintele pe care le-ați 
pronunțat cu cit ele au fost 
spuse într-un mod care nu 
este protocolar și care, sînt 
convins, răspunde sentimen
telor reale pe care le nutriți. 
Să vă spun că stimez Româ
nia. Așa este, intr-adevăr. Să 
vă spun că avem admirație 
pentru șeful statului român. 
Și acest lucru este adevărat. 
Trebuie să vă mărturisesc că 
de ieri aceste sentimente față 
de România și față de șeful 
statului român nu au făcut 
decît să sporească și să se în
zecească. Deci, în mod unila
teral, mă declar prietenul Ro
mâniei și prietenul președin
telui Ceaușescu.

După cum ați subliniat, 
domnule președinte, în zilele 
noastre complexitatea inte
reselor, interpătrunderea lor 
fac să nu existe nici țări mici 
nici țări mari. Nu poți fi 
mare decit prin participarea 
pe care o aduci la edificarea 
păcii, la consolidarea civiliza
ției. Ești mic atunci cînd duci 
o politică de izolare și cînd 
vrei cu orice preț să dovedești 
celorlalți că poți să te dispen
sezi de toată lumea; atunci, 
în realitate, nu faci decît să 
treci alături de tine însuți. 
Pentru acest motiv, Marocul, 
intocmai ca și România, s-a 
hotărît să țeasă în mod labo
rios, cu sîrg și cu răbdare, o 
pinză de umanism, de frater
nitate, de fiecare dată cind 
aceste mijloace, compatibile 
cu suveranitatea și indepen
dența sa, i-au permis acest 
lucru. Sau au încurajat să se 
facă acest lucru.

Domnule președinte, dacă 
există o bucurie pe care o 
nutresc, ea este aceea de a 
simți eu însumi bucuria pe 

noi apreciem că ținerea unei 
conferințe general-europene, cu 
participarea tuturor statelor inte
resate, este de mare însemnă
tate nu numai pentru Europa, ci 
pentru toate continentele plane
tei noastre.

In activitatea internațională, 
noi pornim de la faptul că pacea 
este indivizibilă, că rezolvarea 
problemelor internaționale. în 
concordanță cu interesele tuturor 
statelor, nu se poate obține dedt 
cu participarea activă a tuturor 
popoarelor, indiferent de mări
mea sau forța lor economică și 
militară.

Avem deplina convingere ,că 
stă în puterea unită a popoare
lor de a face să triumfe rațiunea 
și de a realiza pe planeta noas
tră o lume a colaborării între na
țiuni egale, o lume a păcii și 
dreptății. Poporul român va face 
tot ce depinde de el pentru a 
contribui la triumful acestei 
cauze drepte.

Domnule președinte,

In aceste zile, am avut prilejul 
fericit de a cunoaște unele as
pecte din munca și viața poporu
lui țării dv. Am vizitat astăzi 
două întreprinderi și marele port 
ale dumneavoastră. Casablanca, 
cel mai mare port din .Africa, 
și doresc să vă mărturisesc sin
cer că am fost plăcut impresio
nat de rezultatele pe cane Ie aveți 
pe calea dezvoltării unei indus
trii moderne. O știm din propria 
noastră experiență — calea in
dustrializării este lungă, dar este 
singura cale Dintru progres, bu
năstare și independență. Ducem 
cu noi cel- mai frumoase senti
mente despre talentul și hărnicia 
popore’ui marocan. Ne bucură în 
mod sincer succsele realizate în 
dezvoltarea econonnco-socială a 
Marocului și perspectivele mari 
pentru viitor.

Am deplina convingere că 
vizita pe care am făcut-o m țara 
dv.. convorbirile cu Maiestatea 
Sa Hassan al II-lea deschid o 
nouă etapă în relațiile dintre po
poarele și țările noastre.

Doresc. în încheiere, să adre
sez poporului prieten marocan 
cele mai calde urări de bună
stare, prosperitate și pace.

Fie ca prietenia și colaborarea 
dintre popoarele noastre să în
florească necontenit !

Trăiască pacea între popoare ! 
Trăiască Marocul !
Cuvîntarea a fost subliniată. în 

repetate rînduri. cu vii și puter
nice aplauze.

care o simțiți și dumneavoas
tră. Să vă spun că este vor
ba. de fapt, de bucuria și a 
mea și a dumneavoastră, cu
mulate. Dacă in formularea 
lor, ele nu au suficientă for
ță, sînt convins că cumulul a- 
cestor sentimente și senzații 
este de natură să ducă pe bra
țe cele două țări ale noastre 
către un viitor de cooperare 
și fraternitate. Pe legea mea. 
domnule președinte, fiindcă 
ați vorbit de extrateritoriali- 
tatea acestei încăperi și ați 
afirmat că ne găsim în Ro
mânia, permiteți-mi să vă 
spun din adîncul inimii: 
„Trăiască România !“.

Vizitind întreprinderea de montare a autovehiculelor din orașul Somaca, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat îndeaproape de procesul de producție

ÎNTÎLNSRE CU DEPUTĂȚII 
MAROCANI

(Urmare din pag. I) 

în Maroc au reflectat identitatea 
de vederi între cele două părți, 
ceea ce ne face să credem că a- 
ceastă vizită va contribui la în
tărirea prieteniei ce caracterizea
ză relațiile noastre, încă din mo
mentul cuceririi independenței 
de către Maroc și al stabilirii de 
relații diplomatice între țările 
noastre. Aceste legături continuă 
să se întărească în cadrul schim
burilor dintre cele două țări.

Primindu-vă astăzi, domnule 
președinte, la sediul Adunării 
Reprezentanților, nu primim nu
mai pe președintele unei țări 
prietene, ci și pe un mare om 
politic al vremurilor noastre care, 
după ce s-a situat în fruntea 
luptei de rezistență a țării îm
potriva ocupantelor in anii celui 
de al doilea război mondial, o 
conduce astăzi în bătălia pentru 
prosperitate și înflorire economi
că și socialâ-

După ce a evocat lupta Maro- 
cxdui pentru dobmdirea indepen
denței continuată acum prin 
lupta împotriva subdezvoltării. în 
care sînt mobilizate toate capa
citățile. intregv.l potențial al tării, 
președintele Camerei Reprezen
tanților a spus :

Nu ne îndoim, domnule preșe
dinte că vizita dv. deschide noi 
perspective pentru cooperarea 
dintre țările noastre. Dorim să 
beneficiem, și mai mult, de 
experiența dumneavoastră rod
nică. de cunoștințele dum
neavoastră in domeniul teh
nicii. după cum aspirăm spre o 
mai cuprinzătoare înțelegere în
tre țările noastre în problemele 
pe care viața internațională le ri
dică Cu acuitate în fața conștiin
ței conducătorilor de stat, atît în 
cadrul Organizației Națiuni
lor Unite, dt și în afara ei. 
Avem convingerea că întrevede
rile dumneavoastră cu Maiesta
tea Sa. ca si contactele dintre 
personalitățile care vă însoțesc 
și omologii lor marocani, sînt de

IMPRESII
ALE PARLAMENTARILOR

MAROCANI
La puțină vreme după pro

nunțarea discursului președinte
lui Nicolae Ceaușescu. am avut 
prilejul să stăm de vorbă cu cîți- 
va deputați marocani ale căror 
aprecieri și impresii le redăm 
mai jos.

„Sînt extrem de impresionat 
de discursul rostit de președinte
le Nicolae Ceaușescu, un discurs 
cu totul remarcabil — ne decla
ră Mohamed Arsalane, deputat 
de Rabat Este un prilej de satis
facție faptul că Marocul a fost 
vizitat de președintele României, 
vizită care a oferit posibilitatea 
întihurilor și discuțiilor cu 
Maiestatea Sa Regele Hassan 
al n-’.ea. Convorbirile celor 
doi șefi de stat au pus ba
zele unei colaborări și cooperări 
intense intre țările noastre. Noi, 
deputății, reprezentanții poporu
lui marocan, ne declarăm de a- 
cord cu deciziile luate în cursul 
acestor convorbiri, care cores
pund intereselor celor dcuă țări, 
dezvoltării relațiilor prietenești 
marocan o-române".

La rindul său. deputatul de 
Casablanca, £1 Khadirwene, de
dări: „Mulțumesc președintelui 
Ceaușescu pentru poziția princi
pială. constructivă, a României, 
expusă în mod magistral, față de 
problemele majore ce confruntă 
viața internațională, față de si
tuația din Orientul Apropiat și 
calea ei de rezolvare într-o mo
dalitate, care, fără îndoială, poa
te să contribuie la soluționarea 
crizei din această zonă. Mulțu

■iii' CLASAMENT
Dinamo 14 8 3 3 26—13 (4-13) 19
Politehnica 14 7 3 4 26—20 (+ 6) 17
Rapid 14 5 7 2 15— 9 (+ 6) 17
Petrolul 14 7 3 4 18—15 (+ 3) 17
St. roșu 14 7 3 4 10—10 ( 0) 17
Farul 14 7 2 5 23—23 ( 0) 16
U.T.A. 14 7 1 6 20—15 (+ 5) 15
U. Craiova 14 6 3 5 10—12 (— 2) 15
Sport Club 14 7 0 7 22—18 (+ 4) 14
F.C. Argeș 14 4 5 5 19—19 ( 0) 13
Steaua 14 4 5 5 17—21 (— 4) 13
„U.“ Cluj 14 5 2 7 16—17 (—1) 12
C.F.R. Cluj 14 5 2 7 20—23 (— 3) 12
Jiul 14 5 1 8 13—18 (— 5) 11
Progresul 14 3 4 7 10—17 (— 7) 10
C.F.R. Tim., 14 3 0 11 8—23 (—15) 6

ETAPA VIITOARE

natură să concretizeze aceste as
pirații, să ne întărească speranța 
că ele își vor dovedi eficacita
tea.

Dacă pe plan guvernamen
tal, relațiile dintre țările noastre 
sînt caracterizate de certitudinea 
evoluției lor spre o cooperare 
mai trainică și mai amplă, con
siderăm că ele pot fi consoli
date prin stabilirea de contacte 
între cele două Adunări, prin 
schimburi de vizite de misiuni 
parlamentare, prin schimb de ex
periență.

Domnule președinte,
în numele membrilor Adună

rii, exprim Excelenței Voastre și 
personalităților care vă însoțesc 
întregul nostru respect și mulțu
mirea noastră pentru această vi
zită. reînnoindu-vă urarea de bun 
venit și spetind că șederea dum
neavoastră în Maroc va fi agrea
bilă și îi veți păstra cele mai 
bune amintiri.

A'ă dorim sănătate și fericire, 
succese depline. României înflo
rire continuă, iar poporului ro
mân prieten prosperitate, bună
stare și progres.

Trăiască prietenia româno-ma- 
rocană !

întimpinat cu puternice a- 
plauze, președintele Nicolae 
Ceaușescu urcă la tribună. Cu
vîntarea șefului statului român a 
fost urmărită cu viu interes de 
către deputați, care au aplaudat-o 
cu căldură, exprimîndu-și astfel 
înalta prețuire pentru politica 
externă promovată de România, 
stima și respectul deosebit față 
de personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Șeful statului român este in
vitat apoi să semneze în Cartea 
de aur a Camerei Reprezentanți
lor.

La ieșirea din Palatul Parla
mentului. o mare mulțime de ce
tățeni salută cordial pe președin
tele Ceaușescu. care răspunde 
prin semne prietenești manifes
tărilor de simpatie.

Președintele Camerei Reprezen
tanților exprimă, în numele tutu
ror celoi prezenți. mulțumiri căl
duroase șefului statului român, 
pentru aprecierile făcute la a- 
dresa poporului marocan.

mesc din adîncul inimii pentru 
această poziție a României.

In lume se vorbește mult des
pre România, despre locul pe 
care îl ocupă ea datorită dezvol
tării economice și sociale, poli
ticii sale externe. Am urmărit cp 
simpatie și admirație lupta cu
rajoasă a poporului român, care 
a făcut ca țara sa să se bucure 
de prestigiu în concertul națiu
nilor. Cu atît mai fericit am fost 
cînd am avut posibilitatea să cu
nosc succesele sale nemijlocit la 
fața locului, cu prilejul vizitei 
mele în România".

Un alt membru al Camerei 
Reprezentanților. Ahmed Bishri, 
deoutat de Rabat, ne-a spus: 
„Țin să subliniez că președinte
le Ceaușescu este primul șef de 
stat care rostește un discurs în fa
ța acestui înalt for și primul care 
a semnat în cartea sa de onoare. 
Sîntem deosebit de onorați de a- 
ceastă vizită. Am apreciat în 
mod deosebit principiile politicii 
externe pe care le-a reafirmat 
președintele dv., principii care 
trebuie să constituie baza relații
lor între state".

..Sînt convins că vizita pre
ședintelui României va avea ur
mări fructuoase pentru colabo
rarea între cele două țări ale 
noastre — a declarat Al-Hadj 
Hamdi, deputat de Ouerzazate. 
Discursul domniei sale tine să 
confirme această convingere a o- 
piniei publice marocane care dă 
o înaltă apreciere poziției Româ
niei atit de magistral expusă în 
fața noastră".

Primire la
C-C. al P.C.B.

Tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. a 
primit la 9 decembrie delegația 
Uniunii ziariștilor germani din 
R. D. Germană, formată din to
varășii Harri Czepuck, președin
te al uniunii, și Osmund Schwab, 
secretar general al uniunii, care 
face o vizită în țara noastră.

La primire, au participat to
varășii Bujor Sion, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., și Nestor Ig
nat, președintele Uniunii Zia
riștilor.

Au fost de față dr. Hans Voss, 
ambasadorul R.D.G., și Alfred 
Meyer, secretar al Ambasadei 
R. D. Germane la București.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

CRONICA 
U. T. C.

în cursul zilei de 
miercuri, a părăsit Can’ta
la. indreptîndu-se spre Mos
cova, delegația U.T.C. for
mată din tovarășii Marius 
Cojocarii, prim secret, r al 
Comitetului județean Me
hedinți al U.T.C.. Ion Bar, 
activist al C.C. a! U.T.C., 
și Alecu Simion, secretarul 
comitetului U.T.C. de Ia 
Combinatul chimic Brazi, 
care, la invitația C.C. al 
U.T.C.L. va efectua o vizi
tă in U.R.S.S. La plecare, 
pe aeroportul București- 
Otopeni. au fost de față to
varășul Viorel Vizureanu, 
șef de sector la C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

DIAGRAMA
ETAPEI

FARUL — JIUL : 1—0 (0—0). 
Oaspeții s-au apprat foarte bine 
(Stan a avut citeva intervenții 
salutare) si se părea că-ți vor 
realiza visul : obținerea unei 
„remize". Cu 6 minute înaintea 
fluierului final, Kallo a prins 
un voie de zile mari, înscriind 
unicul gol al partidei.

C.F.R. CLUJ — STEAUA : 
5—0 !!! (3—0) La Cluj, militarii 
au încasat' o porție de goluri 
mai substanțială decît cea „ser
vită" la Eindhoven. Ce se în- 
tîmplă cu Steaua ? Au marcat: 
Soo (2), Octavian Ionescu (2) șî 
Marius Bretan

POLITEHNICA — STEAGUL 
ROȘU : 0—1 .' (0—0). Mare sur
priză pe stadionul din Dealul 
Copoului. Brașovenii au jucat 
excelent în repriza secundă, 
reușind să înscrie, In minutul 
78, prin Gyorfi, punctul victo
riei.

SPORT CLUB BACAU — 
RAPID : 1—o (0—0). Defensiva 
feroviarilor, Întărită cu Lupes- 
cu, a rezistat 80 de minute a- 
tacurilor furibunde dezlănțuite 
de coechipierii Iui Ene Daniel. 
In minutul 80, Răducanu a fost 
nevoit, însă, să scoată mingea 
din plasă, la un șut al lui Flo- 
rea.

C.F.R. TIMIȘOARA — PE
TROLUL : 1—0 (1—0). Ceferiștii 
au obținut cea de a treia vic
torie. A înscris Periatu, în 
min. 16.

PROGRESUL — UNIV. CRA
IOVA ; 1—0 (0—0). Elevii lui 
Victor Stănculescu au obținut 
victoria la potou. în min. S8, 
Mircea Sandu a trimis, cu ca
pul, In Doarta lui Oprea, min
gea venită din bară, îh urma 
unui șut expediat de Dudu 
Georgescu.

DINAMO — „U“ CLUJ : 2—1 
(2—0). Grație acestui succes 
Dinamo s-a distanțat la două 
puncte de principalele contra
candidate la titlul de campioa
nă de toamnă Pentru Dinamo 
au marcat Doru Popescu 
(min. 24) și Sălceanu (min. 25). 
Golul oaspeților a fost realizat 
de Mihăilă, în min. 46.

F.C. ARGfeȘ — U.T.A. : 4—1
(3—1). Piteștenii, afiați. se pare, 
într-o revenire de formă, au 
învins fără drept de apel pe 
campioni, care au reușit să 
mențină egalitatea pe tabela de 
marcaj doar trei minute : Fră- 
țiiă (2), Radu (2), respectiv, 
Axente sint autorii celor cincji 
goluri.

Steagul roșu — Dinamo, Jiul 
— Politehnica, Rapid — Farul, 
Petrolul — F.C. Argeș, „U“ 
Cluj — Progresul, Steaua — 
C.F.R. Timișoara, U.T.A. — 
C.F.R. Cluj, Univ. Craiova — 
Sport club.
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Cu privire la încheierea Tratatului 
dintre Republica Populară Polonă
și Republica Federală a Germaniei

Ministerul Afacerilor Externe 
bl Republicii Socialiste România 
este împuternicit să declare ur
mătoarele :

Guvernul român salută înche
ierea Tratatului dintre Republi
ca Populară Polonă și Republica 
Federală a Germaniei asupra 
bazelor normalizării relațiilor lor 
reciproce. Acest tratat, ca și tra
tatul încheiat în august a.c. în
tre U.R.S.S. și R.F. a Germaniei, 
reprezintă verigi importante ale 
proceselor pozitive ce se mani
festă tot mai intens în ultimii 
ani în direcția destinderii, secu
rității și colaborării pe continen
tul european. Tratatul polono— 
vest-german pornește de la rea
litățile statornicite în Europa în 
ultimele decenii, recunoaște gra
nița de stat apuseană a Repu
blicii Populare Polone pe Odra 
și Nysa, ceea ce are o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea 
relațiilor între cele două state 
și, totodată, pentru îmbunătăți
rea situației de pe continent, 
pentru lichidarea unora dintre 
urmările celui de-al doilea răz
boi mondial.

Republica Socialistă România 
a acționat și acționează consec
vent pentru statornicirea unor 
raporturi noi și dezvoltarea cola
borării între statele europene, în 
vederea menținerii păcii și în
făptuirii securității în Europa. 
In acest spirit, România a sta
bilit în februarie 1967 relații di
plomatice cu Republica Federală 
a Germaniei, ceea ce a contri
buit la cursul favorabil luat de 
evoluția politică din Europa, la 
promovarea coexistenței pașnice 
între state cu orînduiri sociale 
diferite. Acordul Republicii 
Populare Polone și Republicii 
Federale a Germaniei ca ime
diat după intrarea în vigoare a 
Tratatului să stabilească relații 
diplomatice între ele, așa cum 
menționează comunicatul polo-

no—vest-german dat cu prile
jul semnării tratatului, cores
punde intereselor celor două 
țări, ale cauzei înțelegerii și des
tinderii internaționale.

Guvernul Republicii Socialis
te România consideră că o pro
blemă centrală a normalizării si
tuației în Europa o constituie 
recunoașterea de către toate sta
tele — inclusiv de către R.F. a 
Germaniei — a Republicii De
mocrate Germane, stabilirea de 
relații diplomatice, pe baza drep
tului internațional, cu acest stat 
suveran și independent, care 
duce o politică de pace și cola
borare internațională. România se 
pronunță pentru normalizarea 
relațiilor cu ambele state ger
mane, pentru primirea acestora 
în O.N.U. și în alte organizații 
internaționale, pentru participa
rea lor la soluționarea tuturor 
problemelor care frămîntă atît 
continentul nostru, cît și întrea
ga lume.

Evoluția pozitivă a relațiilor 
intereuropene evidențiază în
semnătatea și oportunitatea în
cheierii unor înțelegeri politice 
bilaterale, în scopul eliminării 
definitive a oricăror manifestări 
de folosire a forței sau de ame
nințare cu forța, al reglementă
rii problemelor existente exclu
siv prin mijloace pașnice, al dez
voltării largi a cooperării inter
naționale, în interesul păcii ge
nerale și al propășirii fiecărui 
popor.

Guvernul român își va aduce 
și în viitor contribuția la dez
voltarea relațiilor dintre state pe 
baza respectării neabătute a prin
cipiilor suveranității și indepen
denței naționale, integrității te
ritoriale, neamestecului în tre
burile interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc, va 
continua să acționeze pentru 
instaurarea unui climat de pace, 
securitate și încredere în Euro
pa și în întreaga lume.

Satisfacție
în întreaga lume

Tratatul semnat la Varșovia 
între R. P. Polonă și R. F. a 
Germaniei „constituie o nouă 
verigă pe calea îmbunătățirii 
relațiilor dintre Est și Vest" și 
este „de bun augur pentru secu
ritatea europeană", a declarat 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant. El a subliniat că re
glementarea vechii și complexei 
probleme a frontierelor repre
zintă unul dintre cele mai im
portante elemente ale tratatu
lui. Secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat speranța că „a- 
meliorarea climatului politic, 
care va decurge și din acest tra
tat, va avea o influență favora
bilă asupra negocierilor dintre 
R.F.G. și Cehoslovacia, precum 
și pentru stabilirea de relații 
normale între R.F.G. și R.D.G.".

Cu prilejul semnării tratatu
lui privind bazele normalizării 
relațiilor reciproce dintre Polo
nia și R. F. a Germaniei, pre-

tică vor fi ratificate și vor intra 
în vigoare, rămîne ca R.F.G. 
să-și reglementeze, într-un spi
rit realist asemănător, relațiile 
cu noi, în special în ceea ce pri
vește nevalabilitatea acordului 
de la Munchen de la bun 
început".

într-un comentariu al agen
ției vest-germane D.P.A., se ex
primă certitudinea că „după des
fășurarea nefastă a istoriei tim
purilor recente, între Polonia și 
Republica Federală este posibil 
un nou început. Vizita Iul 
Brandt la Varșovia reprezintă 
un semnal pentru aceasta : ghea
ța între Rin și Vistula începe să 
se topească".

Ion Iliescu 
la Tunis

Ion Iliescu, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist din România, ministrul 
pentru problemele tineretu
lui, a sosit marți la Tu
nis, Intr-o vizită oficială la 
invitația ministrului tineretu
lui al Tunisiei, Tahar Bel- 
khodja. El va avea convor
biri cu omologul său tunisian 
și cu alți membri ai guvernu
lui, în probleme referitoare la 
consolidarea relațiilor dintre 
tineretul celor două țări.

Cuvîntarea 
lui Fidel Castro 
într-o cuvîntare rostită Ia 

adunarea de constituire a Sin
dicatului național al muncito
rilor din industriile de bază, 
transmisă de agenția Prensa 
Latina, Fidel Castro, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar, s-a referit la 
unele probleme economice 
ale țării. Am pornit pe un 
drum bun, a spus vorbitorul, 
pentru a înfrunta problemele 
noastre, pentru a avea o vi
ziune mai globală și a căuta 
soluții, am găsit metode bune 
pentru a aborda problemele 
noastre. El a menționat că so
luțiile trebuie să izvorască 
d'in realitățile Cubei, din si
tuația ei particulară.

Referindu-se, în continuare, 
la procesul de democratizare 
din Cuba, Fidel Castro a spus: 
Tindem spre o asemenea evo
luție economico-socială care să 
permită maselor să participe 
într-un mod cît mai activ și 
cît mai variat la conducerea 
societății. Pentru adoptarea 
măsurilor fundamentale, vor 
avea loc discuții în toate 
centrele muncitorești.

Menționînd eficiența scăzu
tă în producție, indicii reduși 
de productivitate a muncii, 
vorbitorul a arătat că una din 
sarcinile fundamentale ale ac
tualei etape este asigurarea 
unui cadru optim pentru creș
terea producției și productivi
tății, pentru buna folosire a 
mijloacelor de producție, a for
ței de muncă existente. Este 
necesar ca să se facă economii, 
să se folosească bine și să se 
păstreze mașinile, a spus eL

• SE ANUNȚA că forțele te
restre ale Argentinei și Brazi
liei vor efectua, timp de o lună, 
manevre comune, primele de a- 
cest fel in decurs de 150 de ani. 
Cercuri politice din Buenos 
Aires pun aceste manevre in 
legătură directă cu victoria for
țelor de stingă în alegerile pre
zidențiale din Chile, venirea la 
putere a unui guvern progresist 
în Bolivia și dezvoltarea poli
ticii de reforme a guvernului 
din Peru.

• •••••

pest
Portugalia condamnata pentru

Rezoluția Consiliului de Securitate

La încheierea dezbaterii pe 
marginea raportului misiunii 
de anchetă a O.N.U. care s-a 
deplasat la Conakry, Consiliul 
de Securitate a adoptat o re
zoluție în care condamnă ener
gic Portugalia pentru invazia 
din Guineea și cere guvernu
lui portughez să compenseze 
integral pierderile provocate. 
Rezoluția solicită concursul 
secretarului general, U Thant, 
la evaluarea de către guver
nul Republicii Guineei a dau
nelor pricinuite de atacul ar
mat. de la 22—23 noiembrie. 
Toate statele sînt chemate să 
acorde asistență morală și 
materială Guineei. Rezoluția 
declară că „prezența colonia
lismului portughez pe conti
nentul african constituie o a- 
menințare serioasă la adresa 
păcii și securității statelor in
dependente africane" și cere 
tuturor țărilor să se abțină de 
a furniza guvernului portu
ghez ajutor militar sau mate
rial ce i-ar permite să conti
nue actele sale represive îm
potriva populațiilor din teri-

'.oriile aflate sub domina'.ja 
sa și împotriva statelor afri
cane independente. Totodată, 
se cere guvernului portughez 
să aplice, fără nici o întîrzie- 
re, principiile autodetermină
rii și independenței conform 
rezoluțiile»- Consiliului de 
Securitate ți ale Adunării 
Generale. Guvernul portughez 
este avertizat în mod solemn 
că. dacă va mai organiza a- 
tacuri armate împotriva state
lor africane independente. 
Consiliul de Securitate va lua 
tn considerare imediat adop
tarea dispozițiunilor sau mă
surilor eficace 
toare In baza 
Cartei O.N.U.

TOKIO:

CREAREA
PENTRU

corespunză- 
dispoziț iilor -

Sesiunea O.N.U.
în cadrul dezbaterilor de 

marți, Adunarea Generală a 
O.N.U. s-a pronunțat favo
rabil asupra mai multor re
zoluții adoptate anterior în 
cadrul comitetelor sale. Pri
mul document, aprobat cu 
47 de voturi pentru, 22 con
tra și 50 abțineri, se referă la 
situația refugiaților palesti
nieni, care, se arată în rezo
luție, „au dreptul la egalitate 
și autodeterminare, conform 
Cartei O.N.U.". în esență, 
rezoluția apreciază că solu
ționarea problemei refugiați- 
lor constituie „un element 
indispensabil" al
unei păci juste și durabile în 
Orientul Apropiat

Celelalte rezoluții, apro
bate toate cu mari majorități 
de voturi, denunță politica 
de apartheid a Republicii 
Sud-Africane și oprimarea 
colonialistă în Africa.

ftabilirii

Comisia pentru probleme 
sociale, umanitare șî cultura
le a Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat marți o re
zoluție, care cere statelor să 
ia măsuri pentru judecarea 
sau extrădarea criminalilor de 
război și a „persoanelor care 
au comis crime împotriva n- 
mani tații".

379 DE

primită de
G. Husak

1

Delegația Colegiului Cen
tral de partid de pe lingă 
CC. al Partidului Comunist 
Român, condusă de Mihai 
Dai ea. membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Co
legiului Central de partid, 
care face o vizită de schimb 
de experiență în R. S. Ceho
slovacă, la invitația Comisiei 
Centrale de control și revizie 
a P. C. din Cehoslovacia, a 
fost primită miercuri de Gus
tav Husak. prim- 
C.C, al P C. din C

i-secretar al 
Cehoslovacia.

FEDERAȚIEI DEPUTAȚILOR
PROMOVAREA RELAȚIILOR

JAPONO-CHINEZE*
DEPUTATI AU ADERAT LA ACEASTĂ ORGANIZAȚIE
9. — Corespondentul
Florea Țuiu. trans- 

jumătate 
ilor 
ind tutu-

TOKIO 
Agerpres. 
mite : Mai mult de 
din numărul memt 
tei japoneze aparți: 
ror p—— —1
hotă rit 
tuie „Federația deputaților pen
tru promovarea relațiilor japo- 
no-chineze". Cei 379 ce depu
tat: care au aderat pini în pre
zent la această organizație se 
angajează să depună eforturi 
comune in direcția normalizării 
relațiilor dintre Japonia și Re
publica Populară Chineză.

Cu ocazia ședinței inaugura
le. ca președinte al Federației a 
fost desemnat in unanimitate 
Aichiro Fujiyama, deputat libe
ral-democrat și fost ministru de 
externe. Au fost aleși, totodată, 
patru vicepreședinți, reprezen
tând partidele liberal-democrat.

partidelor politice 
't miercuri să i

Die-

“ au 
consti-

socialist. Komeito și. respectiv, 
socialismului democratic.

în aceeași ședință a fost a- 
doptată o declarație prin care 
membrii Federației își propun 
să militeze pentru stabilirea de 
relații diplomatice între cele 
două țări, pe baza „principiilor 
coexistenței pașnice ți neames
tecului în treburile interne". 
Apreciind că restabilirea rela
țiilor diplomatice dintre Japo
nia și R. P. Chineză este o sar
cină urgentă a politicii
neze, declarația critică guver
nul pentru ignorarea realități
lor și acceptarea ciankaișiștilor 
ca „reprezentanți ai Chinei". O 
astfel de politică contravine in
tereselor poporului japonez, se 
arată in declarație.

japo-

După răpirea de la Rio
Spre un compromis cu răpitorii ?

Autoritățile brazuiene au 
dispus difuzarea prin postul 
național de radio a unui co
municat prin care anunță pri
mirea primului mesaj din par
tea autorilor răpirii ambasa
dorului Elveției In Brazilia, 
Giovanni Bucher. Mesajul pri
mit de autorități cere elibe
rarea a 70 de deținuți politici, 
ridicarea măsurilor poliție
nești și publicarea manifeste
lor politice pe care oficialită
țile le-au găsit depușe într-o

din cartierul Ti juca 
de Janeiro.

biserică 
din Rio

Deși masivele cercetări pen
tru descoperirea locului în 
care este sechestrat Bucher 
continuă cu participarea a 
20 000 de oameni, se aprecia
ză că mesajul difuzat de au
torități constituie un început 
de dialog cu răpitorii în ve
derea ajungerii la un com
promis care să permită eli
berarea diplomatului elve
țian.

Ziua drepturilor omului

ședințele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a făcut agenției 
TANIUG o declarație in care 
arată că popoarele și guvernul 
R.S.F. Iugoslavia, au primit cu 
satisfacție semnarea tratatului, 
ca fiind o expresie a realismu
lui guvernelor celor două țări 
și înțelegerii situației actuale. 
Prin acest tratat, a spus pre
ședintele iugoslav, se înlătură 
una din rămășițele celui de-al 
doilea război mondial, care a 
împovărat nu numai relațiile 
dintre R. P. Polonă și R. F. a 
Germaniei, ci și normalizarea 
situației în Europa.

Guvernul Bulgariei, se arată 
într-un comunict al M.A.E. al 
R.Px Bulgaria, apreciază Tratatul 
polono—vest-german ca rezulta
tul unor eforturi serioase și al 
bunăvoinței manifestate de am
bele părți pentru înlăturarea a 
o serie de probleme dificile, ră
mase moștenire din trecut. Gu
vernul Bulgariei este convins că 
ratificarea și intrarea in vigoare 
a Tratatului dintre Uniunea So
vietică și Republica Federală a 
Germaniei și a Tratatului dintre 
Polonia și R.F.G. corespund in
tereselor tuturor țărilor și po
poarelor europene și vor contri
bui la îmbunătățirea în conti
nuare a relațiilor dintre statele 
Europei, la întărirea păcii in 
lume.

Semnarea Tratatului sovieto— 
vest-german, iar acum semna
rea celui polono—vest-german 
constituie o dovadă elocventă a 
schimbărilor vădite spre mai 
bine ce se produc pe continen
tul european, scrie comentatorul 
agenției TASS. Este vorba de un 
eveniment politic important, care 
contribuie în mare măsură la 
ameliorarea pe mai departe a 
climatului internațional, la întă
rirea păcii in Europa. „Tratatul 
semnat la Varșovia constituie o 
nouă dovadă că forțele păcii 
precumpănesc asupra forțelor 
întunecate ale revanșei și răz
boiului", conchide comentato
rul.

Referindu-se la Tratatul polo
no—vest-german, ziarul „RUDE 
PRAVO" scrie printre altele : 
„Noi, in Cehoslovacia, ca ve
cini direcți ai semnatarilor, sa
lutăm nu numai acest tratat, ci 
șî tendințele care însoțesc do
cumentul. tendințele de destin
dere a încordării și de colabo
rare largă pe baza unor relații 
de bună vecinătate, indiferent 
de sistemele sociale". La rîndul 
său. ziarul „PRACE" scrie că 
„după ce tratatele R.F.G. cu 
Polonia și cu Uniunea Sovie-

p e|s c u r t
•IN CAPITALA DANEMAR

CEI a avut loc o întîlnire între 
membrii clubului local „Masa 
rotundă" și reprezentanții amba
sadei române din Copenhaga. 
Cu această ocazie, asistenței 
i-au fost prezentate aspecte pri
vind dezvoltarea economiei ro
mânești și politica externă a 
țării noastre. Membrii clubului 
danez s-au interesat de realiză
rile obținute de poporul român 
în economie și de posibilitățile 
de lărgire a relațiilor de coope
rare româno-daneze. Printre cei 
prezenți s-au aflat oameni de 
afaceri, tehnicieni și ingineri, 
ziariști.

• LA BERLIN A SOSIT un 
grup de parlamentari italieni, 
constituit din reprezentanți ai 
diferitelor partide politice din 
Italia. Cu prilejul vizitei in 
R. D. Germană, parlamentarii 
italieni urmează să discute cu 
oameni de stat din P.D.G., o se
rie de chestiuni legate de convo
carea conferinței în problemele 
securității și colaborării în Eu
ropa.

• REPREZENTANȚII A CINCI 
ȚARI BALCANICE — Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia — au început marți la 
Skoplje (R.S.F. Iugoslavia), con
vorbiri privind problemele ac
tuale ale cercetărilor seismolo- 
gice din Balcani, informează a- 
genția Taniug. în cadrul convor
birilor, un loc aparte îl vor o- 
cupa chestiunile privind proiec
tul elaborat în această direcție 
de Fondul special al Națiunilor 
Unite.

• SENATUL S.U.A. s-a opus, 
pentru a doua oară in acest an, 
finanțării oricărei prezențe de 
efective terestre americane in 
Cambodgia. Acest refuz este cu
prins in proiectul de lege pri
vind bugetul militar al S.U.A. 
in actualul an fiscal, care a fost 
aprobat de Senat.

• POLITICA EXTERNA A 
LIBANULUI a constituit obiec
tul unor ample dezbateri des
fășurate in Comisia parlamen
tară pentru afacerile externe. 
Cu acest prilej, mai mulți de- 
putați libanezi au cerut stabili-

rea de relații diplomatice cu 
Republica Democrată Germa
nă, Republica Populară Chi
neză. Republica Populară De
mocrată Coreeană, relevă agen
ția France Presse.

• ÎN ORAȘUL SUD-VTET- 
NAMEZ Qui Nhon, situat la 400 
kilometri nord-est de Saigon, 
au avut loc violente manifesta
ții ale studenților care protes
tează împotriva uciderii unui 
coleg de-al lor de către un mi
litar american. Acest fapt a de
clanșat un val de minie în ora
șul Qui Nhon. Autoritățile sai- 
goneze au instituit starea de 
urgență pe timp de 24 de ore in 
oraș.

• PURTĂTORUL DE CU- 
VINT AL CASEI ALBE a a- 
nunțat că președintele Nixon 
va ține astăzi la ora 19.00 (ora 
locală) o conferință de presă 
televizată. Aceasta este prima 
conferință de presă a președin
telui din ultimele cinci luni.

Imagine de fa puternicul incendiu care a izbucnit zilele tre
cute la una din cele mai mari rafinării din New Jersey 

(S.U.A.).

ÎNSCENAREA DE LA BURGOS
ADMIRABILA Șl DEMNA COMPORTARE 

A MILITANȚILOR BASCI
Miercuri, în incinta tribunalu

lui din Burgos, acuzații au orga
nizat o acțiune de protest îm
potriva condițiilor nedemocrati
ce în care se desfășoară pro
cesul ce le-a fost înscenat de 
autoritățile spaniole. în timpul 
interogării unuia din acuzați, toți 
cei din boxă, înlănțuiri doi cite 
doi cu cătușe la mîini, s-au ri
dicat în picioare scandînd in 
limba bască : „Gora Euzkadi 
Hakatuta" (Trăiască poporul 
basc liber) și intonînd imnul 
basc „Gorodi". Gardienii aflați 
în sală s-au năpustit cu furie 
asupra deținuților, atrăgindu-și 
oprobiul unei părți a publicu
lui din sală, care s-a solidarizat 
cu patrioții basci.

Profitînd de situația creată 
în urma acțiunii de protest a 
acuzaților, Tribunalul militar a 
ordonat evacuarea sălii și acce
lerarea procedurii de desfășu
rare a procesului. Suprimînd in 
mod arbitrar audierea martori
lor apărării, președintele tribu
nalului a dat imediat cuvintul 
procurorului militar, care și-a 
prezentat rechizitoriul. El a ce
rut pedeapsa cu moartea îm
potriva a 6 dintre inculpați, iar 
pentru ceilalți zece pedepse cu 
închisoarea pe termene înde
lungate.

Se așteaptă ca sentința să fie 
pronunțată în următoarele două 
zile.

începutul lui decem
brie a fost marcat la u- 
niversitățile canadiene 
printr-o recrudescență a 
acțiunilor revendicative 
studențești sub semnul 
cererilor de „înghețare" 
a taxelor universitare.

Revendicarea aceasta, a des
povărării studenților de greuta
tea taxelor universitare, a de
venit în ultimii ani o cerință 
dintre cele mai frecvente ale 
studențimii canadiene. Taxele 
de înscriere și frecvența repre
zintă pentru mulți tineri o „ba
rieră finonciară* generatoare 
de serioase dificultăți. O sem
nificativă consecință a poverii 
taxelor, și, în genere, a costu
lui ridicat al studiilor superioa
re o constituie procentul rela
tiv ridicat al tinerilor care a- 
bandonează universitățile după 
un an-doi de studii, (circa 15 la 
sută în anul universitar prece
dent).

Acuitatea problemei se re
flectă, de altfel, și în reacția 
organizațiilor studențești. în 
octombrie, Ziua studenților, 
manifestare tradițională, s-a 
desfășurat sub semnul acțiuni; 
lor pentru o universitate mai 
accesibilă prin abolirea barie-

țești s-au perpetuat, devenind 
mai stăruitoare. In noiembrie, 
studenții universităților din Co
lumbia britanică și Mc.Gill au 
organizat reuniuni în care au 
cerut să fie sporite alocațiile 
pentru școlile superioare și să 
se reducă imediat taxele atif

„Bariera pecuniară"
relor pecuniare. Mii de stu- 
denți au participat cu acea o- 
cazie la adunări în care s-a a- 
tras atenția autorităților asupra 
necesității ușurării poverii ta
xelor. S-au făcut auzite cereri 
și propuneri precise în acest 
sens, pentru fixarea unui plafon 
de taxe mai coborît, ca o pri
mă etapă urgentă.

De atunci, acțiunile studen-

în universitățile de stat cît și 
în universitățile și colegiile par
ticulare.

Primele zile ale lui decem
brie au cunoscut o nouă acțiu
ne susținută a studenților. 2 500 
de studenți din Vancouver au 
participat la un „referendum stu
dențesc", pronunțîndu-se pen
tru reducerea cu cel puțin o 
treime a taxelor universitare.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA I Buaureștt, Piața «SMnteH", M. 17.60.10, 17.60.38. Abonamentele ■« tea ta oflslile poștala |i dlfuzoril dla Întreprinderi fi Instituții.

Se împlinesc 22 de ani de cînd — la 10 decembrie 1948 — (
Adunarea Generală a O.N.U. adopta „Declarația universală i 
a drepturilor omului". Doi ani maj tîrziu, statele membre ( 
ale O.N.U. și opinia publică mondială erau invitate să sărbă- , 
torească ziua de 10 decembrie ca „zi a drepturilor omului".

Important document internațional. Declarația adoptată in 
urmă cu 22 de ani, expresie a afirmării tot mai puternice în 1 
lumea contemporană a ideilor de progres, libertate și demo- < 
crație, consfințește principiile respectării demnității, egali- < 
tății, drepturilor inalienabile ale omului. Ea proclamă în ( 
mod solemn „drepturile și libertățile fundamentale pentru < 
toți, fără deosebire de rasă, sex, limbă și religie" și scoate în ( 
evidență necesitatea respectării dreptului Ia viață, a dreptu- . 
rilor și libertăților civile și politice, a drepturilor social-eco- 
nomice printre care dreptul Ia muncă, la salariu egal pentru 
muncă egală, dreptul la asigurarea socială și odihnă ; la în- * 
vățămint și cultură etc. <

Cu toate limitele ei, „Declarația universală a drepturilor ( 
omului" constituie, incontestabil, o cucerire a forțelor demo- ( 
cratice, progresiste, un instrument util în lupta popoarelor ( 
pentru progres. Ea a servit ca punct de plecare pentru ac- . 
țiuni vizind promovarea drepturilor persoanei umane. Xn cele 
peste trei decenii care au trecut, numeroase rezoluții ale A- 
dunării Generale a O.N.U. au venit să întregească și să im- * 
bogățească conținutul Declarației drepturilor omului. Men- • 
ționăm in acest sens „Declarația privind acordarea indepen- < 
deniei țărilor și popoarelor coloniale", rezoluțiile prin care a < 
fost recunoscut dreptul suveran al popoarelor de a-și hotărî ( 
singure soarta și a dispune de bogățiile și resursele natu- < 
rale ale țărilor lor, condamnarea de către O.N.U. a discrimi
nării intre oameni. In acest context trebuie amintită „Decla
rația cu privire Ia promovarea în rîndurile tineretului a ’ 
idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere intre po- ’ 
poare" inițiată de România. Preocuparea accentuată pe plan < 
internațional pentru promovarea drepturilor omului a fost ( 
evidențiată și de organizarea, (cu prilejul celei de a 20-a ani- ( 
versări a Declarației din 10 decembrie 1948) a „anului inter- < 
național a drepturilor omului" precum și de Conferința inter- « 
națională a drepturilor omului desfășurată in ianuarie 1968 
la Teheran. •

Evoluția social-politică din zilele noastre evidențiază cu • 
pregnanță legătura strînsă dintre pacea și securitatea lumii 1 
șl respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale i 
omului. In diferite puncte ale globului, agresiunile și con- i 
flictele armate, atentatele la independenta și suveranitatea , 
popoarelor, întreținute de forțele imperialismului, duc la ne
garea drepturilor omului. Milioane de oameni se mai află 
incă sub dominația colonială. Escaladarea apartheidului in 1 
Africa de sud și Rhodesia, represiunile colonialiste din An- 1 
gola, Mozambic, Guineea zisă portugheză, constituie grave < 
încălcări ale Declarației drepturilor omului. O nesocotire fia- < 
grantă a ideilor promovării drepturilor omului o reprezintă ,i 
intervenția Statelor Unite în treburile poporului vietnamez, i 
In diverse părți ale lumii forțele democratice, progresiste sint i 
ținta represiunilor, prin nesocotirea flagrantă a drepturilor ( 
elementare ale omului. ,

Drepturile omului își găsesc o deplină afirmare in condițiile 
orinduirii socialiste. Iu țara noastră Constituția, această 
Mare Cartă a libertăților poporului român, consfințește drep- 1 
turile tuturor cetățenilor. Lichidarea exploatării omului de 1 
către om, asigurarea materială a traducerii în viață a dreptu- < 
rilor fundamentale ale omului reprezintă elementele esen- i 
țiale la baza Constituției României Socialiste. Statul nostru 
socialist, nu numai că recunoaște și garantează largi drepturi 
și libertăți democratice cetățenilor săi, dar veghează activ 
la respectarea și înfăptuirea lor concretă, promovind afir
marea multilaterală a demnității și personalității omului. 
Măsurile întreprinse in ultimii ani in țara noastră, printre 
care perfecționarea sistemului de conducere a economiei, 
constituirea Frontului Unității Socialiste, noua împărțire ad- 
ministrativ-teritorială, legea consiliilor populare și crearea 
consiliilor naționalităților conlocuitoare, adoptarea noului cod 
penal, sint menite să sporească rolul fiecărui cetățean din 
societatea noastră socialistă.

„Ziua drepturilor omului" constituie pentru poporul român, 
ca și pentru toate popoarele lumii, un prilej de a-și reafirma 
sprijinul și acordul total la principiile înscrise in Declarația 
universală a drepturilor omului.

Declarația adoptată recent de Adunarea Generală a O.N.U. 
ou prilejul sesiunii jubiliare legate de aniversarea a 25 de ani 
de la intrarea in vigoare a Cartei O.N.U., conține angaja
mentul solemn al reprezentanților reuniți de „a duce fără 
încetare o luptă hotărită contra tuturor violărilor drepturilor 
și libertăților fundamentale ale omului, climinind cauzele 
profunde ale acestor violări, favorizînd respectul universal 
al demnității tuturor ființelor umane, fără deosebire de rasă, 
euloare, sex, limbă sau religie". La această remarcabilă se
siune a Adunării Generale a O.N.U. s-a relevat cu tărie că 
asigurarea reală a drepturilor omului nu poate fi înfăptuită 
fără independență politică, fără afirmarea deplină a suvera
nității naționale, fără respectarea personalității fiecărui 
popor și a dreptului său de a decide asupra soartei sale, de
ziderat suprem intr-o lume care a ajuns la un stadiu avansat 
de civilizație. Așa cum s-a subliniat la tribuna sesiunii, se 
impune ca programul viitor al Națiunilor Unite în domeniul 
drepturilor omului să fie axat in continuare pe lichidarea 
totală a colonialismului și neocolonialismului, eliminarea ori
căror forme de discriminare rasială, combaterea energică a 
politicii de apartheid și tendințelor ei de extindere, respec
tarea personalității tuturor popoarelor, drepturilor lor de a-și 
hotărî singure soarta și de a dispune liber de bogățiile și re
sursele naturale ale țărilor lor, fără nici un ameste din afară.

Aniversarea adoptării Declarației 
omului se constituie ca o chemare 
pretutindeni, a năzuinței omului de 
tr-o lume a păcii și progresului.

E. R.

universale a drepturilor 
Ia înfăptuirea integrală, 
a trăi liber și demn în-

I

ORIENTUL APROPIAT
• CAMPANIE DIPLOMATICĂ A R.A.U.

• HOTÂRÎRILE C. C. AL O. L. P.

După cum s-a mai anunțat, în 
cadrul unei vaste campanii di
plomatice, guvernul R.A.U. va 
trimite peste hotare 13 membri 
ai Comitetului Executiv Suprem 
al Uniunii Socialiste Arabe sau 
miniștri pentru a explica poziția 
sa în problemele Orientului A- 
propiat, relevă ziarul „AL AH
RAM". Potrivit aceleiași surse, 
această campanie diplomatică se 
va desfășura între 5 ianuarie — 
data la care va fi remis secreta
rului general al O.N.U. raportul

Studenții din Montreal au ce
rut, la rîndul lor, într-un me
moriu adresat forurilor de re
sort reducerea imediată cu o 
treime a taxelor. La Manitoba 
și în Noua Scoție s-au desfă
șurat de asemenea, adunări 
studențești în sprijinul reduce
rii urgente a taxelor universita
re. Este de remarcat că, în u- 
nele universități, revendicările 
studențești sînt susținute de ca
drele didactice și chiar de rec
tori: Un grup de profesori u- 
niversitari din Noua Scoție au 
adresat o scrisoare deschisă în 
acest sens autorităților.

în următoarele săptămîni, 
sînt prevăzute, așa cum au a- 
nunța-t organizațiile studențești, 
noi acțiuni revendicative ale 
studențilc^ din diferite centre 
universitare canadiene; cu a- 
celași leit-motiv: ușurarea po
verii taxelor.

p. nicoarA

lui Gunnar Jarring — și 5 fe
bruarie, tind va expira acordul 
privind încetarea focului de-a 
lungul Canalului de Suez. „Al 
Ahram" precizează că Aii Sabri, 
vicepreședinte al R.A.U., va ple
ca în Uniunea Sovietică, Hus
sein El Chafei, vicepreședinte al 
R.A.U. — în Iugoslavia, Muha- 
med Labib Shukeir, președinte 
al Adunării Naționale a R.A.U. 
— în R.P. Chineză, Mahmud 
Riad, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe — într-o serie 
de state din Europa occidentală.

Comunicatul publicat la în
cheierea reuniunii Comitetului 
Central al Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei, desfășurată 
la Amman, precizează că s-a ho- 
tărit crearea unui comandament 
militar central, a unui secreta
riat al C.C. al O.L.P. și înfiin
țarea unui organism de infor
mare. Comandamentul militar 
central va fi însărcinat cu unifi
carea tuturor forțelor rezistenței 
palestiniene, iar secretariatul va 
avea misiunea de a coordona 
zilnic activitatea O.L.P. O altă 
hotărîre adoptată în cursul în
trunirii vizează intensificarea re
lațiilor O.L.P. cu mișcările de 
eliberare arabe, precum și cu 
toate forțele antiimperialiste din 
lume.

Pe de altă parte, comunicatul 
exprimă hotărîrea C.C. al O.L.P. 
de a respinge orice proiecte pri
vind instituirea unui „microstat 
palestinian".

Tiparul] Combinatul poligrafi» „Casa Seînteil" B


