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ClND MUNCEȘTI

NE AU DECLARAT 60 DE ABSOLVENTE 
DE LICEU CARE AU DEVENIT 

MUNCITOARE CALIFICATE

Legumicultoarele — „bijutie- 
re“ ale ogoarelor lucrează 

din zori și ptnă-n seară.
Foto: EM. TĂNJALĂ

președintelui Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUSESCU

Ambasadorul Republicii Singapore

In dimineața zilei de luni, 
22 mai a.c., la sediul Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit pe Papana
sam Setlur Raman, care și-a 
prezentat scrisorile de acredita
re ca ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Sin
gapore la București.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială, prietenească cu amba-

sadorul Papanasam Setlur Ra
man.

La --------------
scrisorilor și la convorbire 
participat Constantin 
secretarul Consiliului 
și Corneliu Mănescu, 
afacerilor externe.

solemnitatea prezentării 
au 

Stătescu, 
de Stat, 

ministrul

Vrem să refacem întocmai, 
pentru a nu fi tentați sa adău
găm un cuvînt sau o frază ce 
ne-ar aparține, drumul pe care 
l-au parcurs din toamna trecu
tă și pînă astăzi cele peste o 
sută de absolvente ale liceului 
de cultură generală, în prezent 
muncitoare calificate la Fabri
ca de confecții și Combinatul 
pentru fibre artificiale din ora
șul Brăila. Pornim, așadar, din 
biroul directorului general al 
primei unități. „Acțiunea de 
încadrare a unui număr de 60 
de absolvente de liceu în fabri
ca noastră, ne spune tovarășul 
Ion Anghel, s-a dovedit a fi pe 
cit de necesară pe atît de ge
neroasă în consecințe. Le-am 
vorbit, noi, cadrele de conduce
re. despre unitatea noastră, des
pre perspectivele ei, am făcut o 
vizită cu tot grupul prin întrea
ga fabrică. Le-am explicat ce 
vor face, au văzut aparatura eu 
care vor lucra, le-am spus ce

salariu vor avea, care sînt po
sibilitățile de viitor, faptul că 
ele beneficiază de un stagiu re
dus pentru trecerea de la o ca
tegorie de salarizare la alta 
față de ceilalți muncitori. A fost 
o discuție francă, la obiect. Re
zultatul : 60 de tinere s-au an
gajat în aceeași zi. După aproa
pe șase luni un prim bilanț : 
majoritatea s-au calificat la lo
cul de muncă intr-un timp re
cord. în numai două luni au a- 
juns să-și realizeze normele, 
sînt disciplinate, colectivul fa
bricii le-a asimilat organic. 
Vreau să spun că au devenit 
muncitoare cu adevărat, destoi
nice, conștiincioase, ceea ce, 
consider eu, constituie esenția
lul".

Secretarul comitetului de par
tid la Combinatul pentru fi-

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a II-a)

Din miinile îndemânatice ale Elisabetei Truță apar frumoase 
bibelouri din porțelan alb

DOUA ZILE
LA TIDOOVIȘTE 

$1 0 NOAPTE 
IA MORENI

Am primit la redacție urmă
toarea invitație din partea 
„Centrului de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării artis
tice de masă“ : „în scopul sti
mulării activității cercurilor și 
cenaclurilor literare și al apro
pierii lor, într-o mai mare mă
sură, de formele muncii politico- 
ideologice și cultural educative 
de masă, ~ -----
Educației 
trul de 
populare 
de masă, ... . _ _ .
siliul pentru activitate politică 
și cultural-educativă de masă a 
U.G.S.R. și Secția de propa
gandă a C.C. al U.T.C., avînd 
sprijinul Uniunii Scriitorilor și 
al revistei „Luceafărul" organi
zează la Tîrgoviște, în zilele de 
13—14 mai a.c. o consfătuire a 
cercurilor și cenaclurilor lite
rare din județele : Dîmbovița, 
Ilfov, Prahova, Buzău, Ialomița, 
Brăila, Galați, Tulcea, Constan
ța și oraș București.

La consfătuire vor participa : 
secretari și membri ai cercuri
lor si cenaclurilor literare, acti
viști culturali, scriitori, mem
bri ai asociațiilor de scriitori, 
reprezentanți ai publicațiilor 
literare și social-culturale, ai 
presei centrale și locale etc.

Programul consfătuirii va cu
prinde: referate de specialitate, 
ședințe de cenaclu orientative, 
mese rotunde, șezători literare 
etc.

Consiliul Culturii și 
Socialiste, prin Cen- 
îndrumare a creației 
și a mișcării artistice 
în colaborare cu Con-

. Ținînd seama de faptul cS ac
tivitatea cercurilor și cenacluri
lor literare a stat Întotdeauna 
în atenția dv. vă rugăm să de
legați un reprezentant al redac
ției care să participe la lucră
rile consfătuirii. Anexăm pro
gramul consfătuirii.

Primiți asigurarea deosebitei 
noastre stime, Director Prof.

N. Nistor"

Din programul exact al des
fășurării consfătuirii, am reținut 
ca deosebit de interesante : refe
ratul „Cercurile și cenaclurile 
literare, forme organizate ale 
activității de creație literară și 
factori stimulativi ai vieții cul
tural-educative de masă" și 
masa rotundă „Activitatea 
cercurilor și cenaclurilor lite
rare și prezența lor în actuali
tate".

Consfătuirea se deschidea, 
conform invitației, sîmbătă 13 
mai ora 17. Exact la aceeași 
dată și la aceeași oră aflîndu-ne 
la Tîrgoviște am constatat că nu 
puteam participa decît la cu to
tul altceva; la o așa-zisă consfă
tuire de lucru a cenaclurilor li
terare din județul Dîmbovița 
organizată ad-hoc în cadrul ma
nifestărilor cultural-artistice ca
re se desfășoară în perioada 22

TUDOR STĂNESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

►

Ambasadorul Republicii
Luni, 22 mai l.c., președintele 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Luis Moreno Salcedo, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Filipine în țara 
noastră.

După solemnitatea prezentă
rii scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de. Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
avut o convorbire cordială, prie-

Filipine
tenească, cu ambasadorul Lui# 
Moreno Salcedo.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Cor
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe.

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
CONFERINȚEI NAȚIONALE

9

RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚUL BIHOR RELEVĂ CONSE
CINȚELE POZITIVE ALE APLICĂRII ACORDULUI GLOBAL

CUL TURILE 
SE DEZVOL TĂ BINE, 
SlNT VIGUROASE

• PARTICIPARE TOTALĂ LA MUNCA • PREOCUPARE PEN
TRU EXECUTAREA LA TIMP A LUCRĂRILOR • OBIECTIV 
PRINCIPAL — CALITATEA • ASTA NU ÎNSEAMNĂ CĂ MUL
TIPLELE PROBLEME TSI VOR GĂSI, DE LA SINE, REZOLVAREA

Colaborarea fructuoasă din
tre mecanizatori și cooperatori, 
bazată pe avantajele aplicării 
acordului global, ale existenței 
unor formațiuni mixte de lucru, 
își etalează rezultatele mai ales 
acum, la executarea lucrărilor 
de întreținere cînd eforturile ce 
se cer, cantitativ și calitativ, 
sînt sporite. Situația existentă 
în unitățile agricole din județul 
Bihor o demonstrează cu priso
sință. La cultura sfeclei de za
hăr, primele două prașile, atît 
mecanice cît și manuale, au fost 
efectuate pe întreaga suprafață 
planificată, iar la floarea soare
lui procentul de realizare al 
prașilei a Il-a este de 60 la sută. 
Două prașile au primit și supra
fețele cultivate cu cartofi. Aten
ția este concentrată acum pe 
cele peste 63.000 hectare de po
rumb, unde mai sînt necesare 
cîteva zile de timp favorabil 
pentru a se raporta încheierea 
primei prașile, mecanice și ma
nuale. Mii de cooperatori au îm- 
pînzit cîmpul, lucrind cu mult 
spor, luînd-o, în multe locuri 
înaintea utilajelor mecanice. 
Printre ei și mulți tineri care 
s-au angajat să lucreze în acord 
global diferite suprafețe de cul
turi prășitoare. La Sînicolaul 
Român de pildă, peste 80 de ti
neri, alături de ceilalți membri 
cooperatori, au reușit să încheie 
șî prașila a Il-a la cultura sfec-

lei de zahăr pe toate parcelele 
care le revin, și în aceste zile au 
trecut pe suprafețele de porumb. 
Inginerul șef al unității, tovară
șul Pavel Fetea, care ne arată

cu justificată mîndrie culturile 
frumos crescute, apreciază că 
anul acesta nu mai există abso
lut nici o problemă în ceea ce 
privește participarea coopera
torilor la executarea lucrărilor 
de întreținere, preocupările pu-

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a Il-a)

început, luni dimineață, lucră
rile Conferinței Naționale a 
Scriitorilor.

Eveniment de o deosebită im
portanță în viața literară a ță
rii, precedat de un larg și 
constructiv schimb de păreri în 
presă și în publicațiile de spe
cialitate, Conferința — for am
plu, reprezentativ — va dezbate 
intr-un spirit de înaltă răspun
dere probleme ale creației scrii
toricești și va analiza cele mai 
eficace căi pentru a transpu
ne, în opere literare, într-o 
expresie originală, de aleasă 
ținută artistică, viața și mun
ca eroică a constructorilor 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități ai noii orîn- 
duiri sociale, mărețul program 
propus de partid privind făuri
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noas
tră.

Alături de scriitori, la lucră
rile Conferinței iau parte nu
meroși invitați : reprezentanți 
ai instituțiilor centrale și orga
nizațiilor de masă, membri ai 
conducerii celorlalte uniuni de 
creație, alți oameni de artă și 
cultură.

Lucrările Conferinței au fost 
deschise de Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii scriitorilor.

Participanții au ales în una
nimitate un prezidiu format 
din membri ai Biroului Uniunii 
scriitorilor și ai Comitetului de 
partid, scriitori membri ai Co
mitetului Central al Partidului

După alegerea organelor de 
lucru ale Conferinței, a fost a- 
doptată următoarea ordine de 
zi: Raportul de activitate al 
Consiliului Uniunii Scriitorilor 
pe perioada noiembrie 1968—mai 
1972 ; Raportul de activitate al 
Comisiei de cenzori, pe aceeași 
perioadă ; Discuții ; Aprobarea 
activității Uniunii Scriitorilor și 
a Comisiei de cenzori, aprobarea 
statutului Uniunii Scriitorilor; 
Alegerea Consiliului Uniunii 
scriitorilor, a Biroului și a con
ducerii operative a 
scriitorilor și a Comisiei 
zori.

Conferința a adus un
magiu scriitorilor decedați 
perioada care a trecut de la ul
tima adunare generală a scrii
torilor din 1968.

Uniunii
de cen-

pios o- 
.în

Uniunii, a prezentat Raportul 
de activitate al Consiliului U- 
niunii scriitorilor pe perioada 
noiembrie 1968—mai 1972.

In continuare, scriitorul Ni
colae Tăutu a prezentat rapor
tul Comisiei de cenzori.

Au urmat, apoi dezbaterile 
generale asupra rapoartelor 
prezentate. Au luat cuvîntul 
scriitorii : Constantin Chiriță, 
Alecu Ivan Ghrlia, Radu
Iacoban, Hajdu Gyozo, Ilie 
Păunescu, Ion Negoițescu, Radu 
Cârneci, Ion Gheorghe, Virgil 
Teodorescu, Anton. Breitenho- 
fer, loan Alexandru, Alexandru 
Dima, Sasz Janos, Aurel Mi- 
hale, Romulus Vulpescu, Dan 
Zamfirescu, Letay Lajos, Leo
nid Dimov, Corneliu Leu, Liviu 
Bratoloveanu.

ÎN PAGINA a 4-a

• Raportul de activitate al Consiliului Uni
unii Scriitorilor.

• Din cuvintul participanților.

PAGINA A 3-A

• Brigada „Scînteii 
tineretului" transmite
din comuna Glodea
nu-Siliștea, județul

Buzău.

— A-ți face 
viafa, nu 
pleca din

un rost în 
înseamnă a 
sat !

în spatele— Incursiuni 
unor uși zăvorite.

— Daca nu-l uiți de azi 
pînâ mîine, un sfat 
bun valorează cît o 
comoară.
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70000 DE TINERI
ROSTESC SOLEMN

„iȚI MULȚUMIM, ȘCOALA !“
I-ați văzut cu siguranță îți a- 

I, ceste ultime zile, pe străzi. Sint 
ușor de recunoscut : n-au aban
donat încă uniforma, dar i-au I adăugat însemne ținînd de tra
diția școlii ori a orașului. E o 
abatere de la ținuta școlărească. I admisă numai lor, celor care au 
străbătut toți anii de școală și 
se află în situația de a pune 
punct vieții de elev.

Întotdeauna ziua aceasta de 
mai, cînd o promoție se des
prinde de aripa protectoare a

| școlii e un eveniment. Cind un
I

pluton atit de numeros de tineri
— 70 000 — încheie o etapă — 
poate cea mai importantă, ți- 
nind de adolescență, de forma
rea personalității — și începe 
alta, — care se construiește bi- 
zuindu-se pe cea de pină acum
— evenimentul nu-i privește 
numai pe ei, e al tuturor. Al 
școlii. Al părinților. Al celor 
care îi preiau. Deci, al societă
ții. Ne-am făcut de ani de zile 
o obligație de onoare in a pune 
în atenția opiniei noastre publi
ce fiecare promoție cu ceea ce

lasă în urmă, cu ceea ce 
al ei la portretul colectiv 
nerei generații. O facem 
acest an, rezervîndu-ne un rol 
infim. N-o prezentăm noi, ci se 
prezintă ea, prin ceea ce are 
mai bun — șefii promoției, con
siderați astfel in liceele unde au 
învățat.

Citiți în pag. a V-a 
răspunsurile șefilor pro
moției liceale — 1972
reunite sub titlul „Școala 
ne-a dat viteza inițială".

aduce 
al ti- 
și în

I
I
I
I
I
I
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bucureștene
de EMIL MÂNU

Librării

Mărturisesc în mod sincer că de cîte ori sînt într-un oraș 
în țară, ca și în străinătate, pun pe același plan de atracție 
librăriile, bibliotecile și muzeele. Standul cu cărți, vitrinele, 
rafturile anticarilor, expozițiile de reviste, colecțiile biblio
file, cele de stampe sau de miniaturi sînt egale cu posi
bilitatea de contact cu o altă lume, cu o altă cultură. 
Viciul nepedepsit al lecturii, de care vorbea Valery Ler- 
baud, nu începe cu biblioteca ci cu librăria. Un librar 
care-și cunoaște meseria și care o iubește mai ales, nu e 
surprins că pasionații săi cumpărători se învîrt în jurul 
cărților, le răsfoiesc, le mîngîie. Arghezi, cînd intra într-o 
librărie, întîrzia ore întregi pipăind și mirosind filele căr
ților, iar G. Călinescu nu se apropia de tomurile așezate 
în stive ca zarzavaturile sau ca lemnele.

Cînd eram student am putut vedea o „doamna* ce-și 
mobilase casa și care a comandat unui librar cîțiva metri 
de cârti cu cotor lat ; pentru ea biblioteca era numai 
mobilier iar cartea un element de decor. Au existat și 
oameni care-și puneau în bibliotecă mulaje de cârti, co
toare de carton. Dar aceștia sînt parveniții și farsorii...

Bucureștii are azi cîteva librării în care standurile, 
rafturile, spațiile oferă posibilitatea alegerii cărților și o 
„vicioaselor" contacte de care vorbeam. O asemenea li
brărie e Dacia din pasajul Krețulescu unde cumpărătorul 
are aerul că a intrat într-o expoziție permanentă de carte 
și unde separarea pe secții și raioane este egală cu o 
clasificare strictă a domeniilor.

La librăria „M. Eminescu" spațiile sînt mai restrînse dar 
posibilitatea de a alege cărțile este aceeași prin sistemul 
autoservirii. Aici există în permanență un stand al nou
tăților.

Librăria „M. Sadoveanu" este a treia mare librăria mo
dernă bucureșteană, de înalt nivel și cu o bună organizare 
funcțională. Aceste trei librării, fiecare cu o altă orga
nizare internă, deși unități comerciale, au aerul unor in
stituții. Ca persecutate și \înaromădite ne apar cărțile îr. 
alte librării ; mai ales în librăriile mixte, unde se cumpără 
mai ales creioane, gume și jucării, raioanele de cărți sînt 
orqanizate din obligații administrative parcă.

Dar farmecul și mai ales prestigiul unei librării îl dă 
librarul, care cunoaște cărțile nu numai după coperți sau 
după listele trimise de centrul de difuzare, ci librarul care 
cunoaște cumpărătorii, care-i știe pe autori, care face un 
fel de sociologie a literaturii, pe sectorul lui. Dar ce păcaț 
de spații, de standuri, de oameni cînd unele tiraje nu-ți 
oferă această posibilitate de studiu...
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis domnului 
WILLIAM GOPALLAWA, președintele Republicii Shri Lanka, 

o telegramă cu următorul conținut :
Cu prilejul proclamării Republicii Shri Lanka și alegerii 

Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte al Repu
blicii, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune 
urări.

îmi exprim încrederea că relațiile bune dintre Republica So
cialistă România și Republica Shri Lanka se vor dezvolta în 
continuare, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România a trimis Doamnei 
SIRIMAVO BANDARANAIKE, primul ministru al Republicii 

Shri Lanka, următoarea telegramă :
în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 

România și al meu personal adresez Excelenței Voastre, cu 
fericitul prilej al proclamării Republicii Shri Lanka, cele mai 
călduroase felcitări și urări de noi succese în activitatea dv.

Sînt convins că relațiile prietenești dintre Republica Socia
listă România și Republica Shri Lanka vor continua să se 
dezvolte în interesul popoarelor noastre.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICl KOSlGHIN, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste, următoarea telegramă :

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, exprim profunde condoleanțe în 
legătură cu catastrofa aeriană din zona orașului Harkov și vă 
rog să transmiteți familiilor îndoliate întreaga noastră com
pasiune.

Tovarășa Elena Ceausescu a oferit
o masă in onoarea

Luni seara tovarășa Elena 
Ceaușescu a oferit o masă în 
onoarea președintei Federației 
Democratice Internaționale a 
Femeilor, Herta Kuusinen, care 
face o vizită în țara noastră.

Au luat parte Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor, Maria Groza, vice
președintă a C.N.F., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R. 
și Eugenia Andrei, reprezentan
ta Consiliului Național al Fe
meilor la F.D.I.F.

președintei F.D.I.F.
Masa s-a desfășurat într-o 

atmosferă caldă, prietenească.
★

• PREȘEDINTA FEDERA
ȚIEI DEMOCRATE INTER
NAȚIONALE A FEMEILOR, 
Herta Kuusinen, a vizitat car
tierele noi ale orașului Bucu
rești, Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România, între
prinderea Filatura românească 
de bumbac, precum și Institu
tul politehnic București.

In legătură cu încetarea din viață
a tovarășului Jamsaranghiin sambu

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au trimis tovarășului JUMJAAGHIIN ȚE- 
DENBAL, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar 
Miniștri a) “ 
gramă :

Republicii
Mongol, președintele Consiliului de 
Populare Mongole, următoarea tele-

îndurerare despre încetarea din viață acu adîncă , ___ __ ___
Jamsaranghiin Sambu, membru al Biroului Politic

Am aflat 
tovarășului ... __w___ , _ _ ___ _ _ _
al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole.

Vă rugăm să primiți, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și al 
nostru personal, cele mai profunde condoleanțe pentru pier
derea grea suferită prin dispariția tovarășului Jamsaranghiin 
Sambu, care și-a consacrat întreaga viață revoluției și con
struirii orînduirii socialiste în Republica Populară Mongolă, 
cauzei păcii și socialismului în lume.

Vă rugăm să transmiteți familiei Îndoliate sincere condo
leanțe și sentimentele noastre
în legătură cu încetarea din 

viață a tovarășului Jamsaran
ghiin Sambu, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popu
lar, luni La amiază, la sediul 
ambasadei R. P. Mongole din 
București au venit pentru a ex
prima oondoleanțe tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C, al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Manea Mănescu, membru 
al’ Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar

de compasiune.
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Emil 
Drăgănescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ion Dincă, secretar al 
C.C. al P.C.R., Teodor Marines
cu, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Ion 
Crăciun, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., ministrul indus
triei ușoare, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

După ce au exprimat condo
leanțe ambasadorului R.P. Mon
gole, Damdinnerenghiin Bataa, 
cei prezenți au păstrat un mo-

DEVII TU ÎNSUȚI

CUL TURILE
ment de reculegere în fața por
tretului îndoliat al lui Jamsa- 
ranghiin Sambu și au semnat în 
cartea de oondoleanțe.

De asemenea, la sediul amba
sadei R. P. Mongole au venit 
pentru a exprima oondoleanțe 
șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați la București și alți 
membri ai oorpului diplomatic.

Luni la amiază, a plecat la 
Ulan Bator tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației Republicii 
Socialiste România care va par
ticipa la funerariile lui Jam
saranghiin Sambu, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole.

Din delegație face parte Tra
ian Glrba, ambasadorul Româ
niei în Republica Populară 
Mongolă.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășii 
Florian Dănălache, membru al 
Comitetului Executiv al C. C. 
al P.C.R., Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Va
sile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Damdinne
renghiin Bataa, ambasadorul 
R. P. Mongole la București, pre
cum și V. S. Tikunov, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

SPORT • SPORT

SE DEZVOL TĂ BINE,
SlNT VIGUROASE

(Urmare din pag. 1)

tînd fi direcționate în special 
spre realizarea indicilor calita
tivi. Și în acest ultim sens, apli
carea acordului global a deter
minat transformări în optica cu 
care este privită agrotehnica, 
noile cuceriri ale științei agrico
le, de către membrii cooperatori, 
fiecare dorind să beneficieze de 
cît mai mult sprijin de specia
litate pentru ca pe parcela pe 
care o are. în grijă să obțină o 
producție cît mai mare. Din a- 
celași motiv au crescut și exi
gențele față de munca mecani
zatorilor. îl credem pe Gheorghe 
Butca, unul din cei mai pricepuți 
mecanizatori ai secției în ciuda 
tinereții sale, cînd spune că în 
fiecare zi cînd iese la prășit are 
emoții, ca la examene, fiindu-i 
realmente teamă de eventualele 
observații făcute de cooperatorii 
pe care îi deservește, care nu 
întîrzie niciodată atunci cînd 
este cazul. Și Ioan Pop, Gheor
ghe Feier, loan Balint, Dumitru 
Pop. alți tineri mecanizatori ai 
secției ne vorbesc despre a- 
ceeași grijă cu care trebuie să 
lucreze, chiar dacă de multe ori 
se pune problema accelerării vi
tezei de lucru, datorită aglome
rării mai multor lucrări. Recol
tarea celor 50 de hectare masă 
verde și însămînțarea lor cu 
cultură dublă spre exemplu, s-a 
suprapus pentru cîteva zile pes
te lucrarea de bază — prășitul. 
Rezolvarea pe care au găsit-o 
tinerii a fost aceea a prelungirii 
lucrului, după terminarea 
la prășit fiecare mergînd

efectueze și o anume suprafață 
de arătură. Pentru cei care au 
în primire și suprafețe de sfeclă 
de zahăr există o mică supăra
re : datorită faptului că în do
tarea secției nu există decît un 
singur cultivator de plante teh
nice, prășitul mecanic a rămas 
în urma celui manual. Din cele 
150 hectare cultivate nu au fost 
prășite mecanic decît 70 hectare, 
în timp ce cooperatorii au 
terminat de mult și cu cele două 
prașile manuale și cu răritul. 
Conducerea S.M.A. Cefa trebuie 
să rezolve, prin transferarea sau 
deplasarea temporară a unor a- 
semenea utilaje, doleanța meca
nizatorilor de la Sînicolaul Ro
mân.

Și la Dioslg și Vaida, în altă 
parte a județului, întîlnim a- 
ceeași prezență numeroasă în 
cîmp. Ilona Cozma, una dintre 
utecistele prezente la prășitul 
porumbului, ne mărturisește că 
este o adevărată plăcere să 
muncești atunci cînd vezi tot 
satul în cîmp, pe toți oamenii 
întreeîndu-se să facă lucrări cît 
mai bune. In acest circuit al în
trecerii își desfășoară activitatea 
și cele două secții de mecaniza
re ce deservesc cooperativa din 
Diosig și la care lucrează 46 de 
mecanizatori, majoritatea tineri. 
„Dacă ne luăm numai după 
cifre, o să spuneți că nu am fă
cut prea mare ispravă pînă a- 
cum din moment ce prășitul ma
nual s-a executat pe suprafețe 
mai mari decît prășitul mecanic 
— ne spune șeful secției Romu
lus Corbuț. Nu uitați însă rfi 
realizările noastre sînt rodul u-

nui număr mai mic de ceasuri 
de muncă, deoarece printre ploi, 
a fost foarte greu să ne „strecu- 
răm" cu mașinile. De altfel 
dacă nu foloseam din plin fie
care interval prielnic, nu am fi 
realizat nici atît.

Asta nu înseamnă că de acum 
lucrurile merg de la sine, că 
peste tot lucrările de întreținere 
a culturilor se execută ritmic. La 
cooperativa din Sălard de e- 
xemplu, care a beneficiat de 
aceleași condiții, prașila a 
doua manuală la sfeclă nu era 
executată încă pe întreaga su
prafață de 130 nectare, iar la 
porumb nu existau decît în
ceputuri timide, deși supra
fața este mare, de 514 hec
tare. Ca să nu mai vorbim de 
prima prașilă mecanică. La po
rumb nu se începuse iar la sfe
cla de zahăr, nu era executată 
decît pe jumătate din suprafață. 
O situație asemănătoare am în
tîlnit și la Tamașeu, unde atît 
la porumb cît și Ia sfecla de 
zahăr executarea primei prașile 
mecanice este mult rămasă în 
urmă.

Ultimele cazuri semnalate de
monstrează că deși satisfăcător, 
volumul realizărilor la nivelul 
județului Bihor, putea fi mai 
bun, că sînt necesare eforturi 
susținute în toate cooperativele 
agricole de producție. Obligațiile 
asumate prin încheierea angaja
mentelor sînt aceleași pentru toți 
cooperatorii și nimeni nu este 
scutit de la efectuarea, în timpul 
optim, a tuturor lucrărilor pre
văzute.

(Urmare din pag. I)

bre artificiale, Nicolae Coadă, 
are aceeași părere despre tine
rele absolvente de liceu venite 
aici în toamnă. „Au fost înca
drate acolo unde producția cere 
un plus de cunoștințe de fizică, 
de chimie, de matematică. Cînd 
spun plus am în vedere faptul 
că noi sîntem peste optzeci la 
sută automatizați. Aici mun
citorul nu mai e muncitor, e 
tehnician. Afirmația mea se în
temeiază tocmai pe complexi
tatea procesului tehnologic al 
combinatului. Profesional, . ma
joritatea au dat satisfacție, le 
apreciem pe toate fetele și, fără 
discuție, conducerea operativă a 
secțiilor, nu peste multă vre
me. le va cuprinde și pe ele“.

Păreri emise după o matură 
chibzuință și în cunoștință de 
cauză de către conducerile celor 
două unități care s-au interesat 
îndeaproape, au supravegheat 
permanent procesul de califica
re al absolventelor de liceu în
cadrate în producție la sfîrșitul 
anului 1971.

De atunci au trecut șase luni. 
Prima etapă, a calificării la lo
cul de muncă, s-a consumat. 
Din punctul de vedere al colec
tivelor în care s-au încadrat, 
cele peste p sută de fete au în
trecut așteptările.

Ce spun proaspetele munci
toare ?

Brînzei Silvia — 21 de ani, 
a terminat liceul în 1970, are 
acum o vechime de 6 luni, pe 
care ține să o sublinieze. A lu
crat ca vînzătoare la un magazin 
foto-muzică și sport. De ce a 
plecat ? Are nevoie de siguran
ță în viață, trebuie să știe să 
facă ceva, să aibă o calificare. 
Ar fi venit vînzători calificați 
și atunci eu ce-ar fi urmat să 
fac ? Să mă mut din magazin 
în magazin ? Mai încearcă la 
vară la facultate ? De ce nu ? 
Cine mă oprește ?

Adam Frusina s-a calificat, 
ca și Brînzei Silvia, lenjereasă. 
Are 19 ani, a dat examen la 
facultatea de farmacie, va da și 
anul acesta, mă întreabă dacă 
nu am auzit de un tratat de 
farmacologie pe care un profe
sor de la Iași l-a litografiat și 
cum ar face să-l obțină; să-i 
.serie acelui profesor ? Acum, în 
casă, ne spune ea, sînt trei sala
rii : ciștigă tata, fratele meu și 
cu mine. Din primul salariu 
i-a cumpărat surorii sale — e- 
levă în clasa a 10-a — o servie
tă. O întreb ce crede despre 
nereușita ei din vara trecută. 
Știe că nu a fost pregătită cum 
au dovedit cei ce au intrat. A- 
cum le face pe toate altfel Are 
timp și de învățat, și de plim
bare. și de film. Cum să 
/ă explic ? Simt și eu că sînt 
cineva, că trăiesc din munca 
mea, am un rost în viață. Cît 
am stat fără serviciu mi-era ru
șine să mă așez la masă și nici 
nu ieșeam pe stradă că mă în
trebau colegii, ce faci ? Ce să 
le fi spus ? Că stau ?

Bespalov Silvia, absolventă în 
1970, 20 de ani, a așteptat
întii un post de funcționa
ră și s-a hotărit, după vi
zita tăcută in fabrică, să rămîriă. 
„La inceput, sinceră să fiu, mi-a 
venit greu. Dar mi-am dat sea
ma curînd că anul pierdut aca
să e intr-adevăr pierdut chiar 
dacă zic eu că m-am pregătit 
pentru facultate și spun adevă
rul. Mă pregătesc și acum și cu 
mai multă tragere de inimă. 
Nu vreau să anticipez, rămine 
de văzut dacă voi reuși sau nu. 
Spre deosebire de anul trecut, 
insă, acum am o meserie cu
rată, cîștig, îmi pot ajuta și eu 
familia. Mama spune că arăt 
mai bine“. A învățat multe de 
cind e in fabrică. Printre altele 
și ce înseamnă să simți alături 
de tine un om de nădejde, un 
sfătuitor, a învățat pentru tot
deauna că vorbele nu sint ele 
chiar de aruncat, așa. la întîm- 
plare. Via in nu se trăiește acasă 
de dimineața pînă seara tot aș- 
teptînd să se întimple ceva. Ce 
să se întimple ? Să te plimbi ca 
și cînd asta e tot ce ai mai bun 
de făcut nu-i o soluție. Irosești

ani după care vei regreta, te știe 
lumea ca pe un cal breaz, cum 
știu eu acum cîteva fete și ce 
fel de nume mai poți avea ?“

Nicolae Mihaela a terminat în 
1970. Pictează. Nu a reușit la 
arte plastice, a lucrat la o fer
mă agricolă, a vrut să fie sigură 
că nu va trăi în așteptarea ce
lui care trebuie să vină să-i ia 
locul. S-a calificat, poate spu
ne că trăiește pe propriile ei 
picioare, pictează și acum. A 
făcut cîteva schițe cu oamenii 
de aici. E o lume pe care nu 
o bănuia, concentrată, serioasă, 
loială. Ar vrea să-i reușească, 
deocamdată, cel puțin o schiță.

Gheorghe Liliana i-a povestit 
mamei, după prima zi de atelier, 
un adevărat „film“ cu cîteva 
zeci de personaje, acțiuni, de
coruri, dialoguri. Meseria o a- 
trage. „De ce să mint ?, nu 
m-am gîndit niciodată să devin 
doctoriță sau profesoară. Cred 
că nici n-am- înclinații. Și apoi 
ar fi fost destul de greu să ’ 
o viață întreagă, ceea ce 
m-ar fi atras“.

N-a fost ușor să învețe să lu
creze la o mașină de cusut gu
lere sau la o mașină de cusut 
nasturi sau manșete. Nu din 
prima lună și-a îndeplinit nor
ma, nu din prima lună a luat 
salariu cum s-ar fi așteptat. Dar 
a fost ajutată, sprijinită să de
pășească momentele dificile.

Baciu Fănica lucrează la Com
binatul pentru fibre artificiale. 
La începutul acestei luni a ter
minat cursurile de calificare la 
locul de producție Pare puțin 
adusă din condei biografia aces
tei fete sau ascunzînd cine știe 
ce eșecuri. A fost doi ani supli
nitoare in învățămînt, a ieșit 
foarte bine la inspecțiile ce i 
s-au făcut. Și totuși a preferat 
să se facă muncitoare. In viață, 
explică ea, trebuie să faci cum 
trebuie ceea ce faci. Eu eram 
necalificată, cît din ceea ce 
spuneam mai departe purta gi
rul unei adevărate profesiona
lizări ? Cînd să mă apuc de o 
meserie ? La treizeci de ani 
cînd îmi va fi infinit mai greu ? 
Să mă gîndesc că mă voi mă
rita și voi sta acasă ? Și chiar 
dacă așa se va întîmpla. pentru 
un timp, soțul meu trebuie să 
știe că a luat o fată cu mese
rie. adică un om întreg".

Ar trebui să scriem aici și ce 
ne-au spus Ungureanu George- 
ta, Jiga Viorica sau Trandafir 
Georgeta despre drumul lor 
pînă a ajunge muncitoare cali
ficate. în mare, biografiile lor 
se aseamănă. Nereușita la fa
cultate nu a fost transformată 
tn dramă și mai devreme sau

fac 
nu

mal tîrzlu au înțeles că a a- 
șteapta ani de zile, pînă ce „no
rocul" le va surîde, e un non
sens. Pentru că au înțeles, mun
cind, că nu e o soluție să stai 
pe capul părinților și bătînd mai 
mult sau mai puțin bulevarde
le. Pentru că propria lor expe
riență le-a dovedit că devii tu 
însuți numai atunci cînd mun
cești.

Saltul de la o situație la alta, 
sînt toate de acord, este extra
ordinar de mare. Muncind, lu
mea se uită altfel la tine, te 
primește în gîndurile ei, contezi 
ca fiind cineva. Complexele de 
individ în așteptarea norocului, 
adică fără personalitate și pe 
cuvîntul căruia nu se pune prea 
mare temei, dispar.

Multe din tinerele cu care am 
stat de vorbă mi-au spus că vor 
încerca, după o pregătire mult 
mai serioasă, să plece mai de
parte la școli tehnice sau la fa
cultăți. Dar, au ținut să precize
ze, nu-și vor părăsi cu ușurin
ță locul de muncă. Vor încerca, 
cele mai multe, la școli sau fa
cultăți avînd profilul meseriei 
pe care acum o practică. E un 
indiciu al înțelegerii realității, 
al temeiniciei cu care se gin- 
desc la viitor. Noi, muncitoare
le, spun ele, nu fără bucuria ce
lui care și-a cîștigat acest drept 
pe merit. Sînteți, de fapt, opera
toare, aceasta este o realitate a 
gradului de automatizare al fa
bricilor noastre, ați devenit ope
ratoare pentru că numai cu stu
dii medii e posibil să participi 
la procesele tehnologice com
plexe de aici, mult mai compli
cate peste puțin timp, li se 
spune.

performanțe mari
Nici nu începuse să se des

fășoare pe stadionul din Pitești 
prima probă a concursului 
publican de primăvară al 
niorilor II și primul record era 
deja stabilit. Este vorba de 
fra record de participant 
780 — care nu a mai fost atinsă 
de vreun concurs republican 
de atletism. La proba de 
1 000 m de exemplu, au fost 101 
concurenți. Numărul mare de 
participant este îmbucurător, 
arătînd că cele 84 de secții de 
atletism din țară, care și-au 
trimis reprezentanți la acest 
concurs? au o activitate rod
nică și au reușit să pregă
tească atleți apți pentru un 
concurs cu caracter republi
can. Din păcate, însă, nu
mărul mare de participant are 
și aspecte negative : se prezintă 
la concurs elemente nepregăti
te sau nedotate pentru activi
tatea de performanță ; se în
greunează mult organizarea 
concursului atît pe stadion cît 
și în ceea ce privește cazarea 
și masa, se cheltuiesc sume de 
bani inutil, se pun piedici, mai 
ales la aruncări și sărituri, ce
lor care pot realiza performan
țe bune, deoarece sînt prea mari 
pauzele între o săritură sau a- 
runcare și alta.

Probabil că dacă federația 
de specialitate ar organiza 3—5 
concursuri zonale cu 1—2 săp- 
tămîni înainte, iar de la zonă 
numai cei mai buni s-ar pre-

re- 
ju-
ci- s

• INTILNIRILE
trei (semifinale) al zonei euro
pene a competiției de tenis 
„Cupa Davis" se vor desfășura 
tn luna iunie după următorul 
program : Grupa A : Româ
nia — Italia; Polonia U.R.S.S.; 
Grupa B. Monaco — Spania; 
R. F. a Germaniei — Ceho
slovacia.

• CUNOSCUTA ATLETA 
româncă Lia Manoliu, campi
oană olimpică la Ciudad de 
Mexico, a obținut un frumos 
succes In cadrul concursului 
internațional desfășurat la 
Riga. Ea a cîștigat proba de 
aruncarea discului cu perfor
manța de 60,14 m.

• ÎNAINTEA DESFĂȘURĂ
RII turneului internațional de 
tenis de la Paris, clasamentul 
Marelui Premiu F.I.L.T. se 
prezintă astfel : Masculin : 1.
Iile Nâstase (România) — 213 
puncte ; 2. Manuel Orantes
(Spania) — 200 puncte ; 3. Stan 
Smith (S.U.A.) — 162 puncte ; 
4. Andres Gimeno (Spania) — 
114 puncte; 5. Jan Kodes (Ce
hoslovacia) — 89 puncte ; 6.
Pierre Barthes (Franța) — 64 
puncte.
• DESFĂȘURATA Ia Buda

pesta, la șase mese, !n șase 
ture, intilnirea prietenească de 
sah Intre echipele feminine ale 
României și Ungariei s-a în
cheiat la egalitate : 18—18
puncte.
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zenta la finale, s-ar putea în
lătura toate neajunsurile parti
cipărilor record, neajunsuri pe 
care le-am întîlnit și acum, la 
Pitești.

Cît despre organizare, cu toa
te dificultățile create de nu
mărul mare de participant, ea 
a fost excelentă, după cum și 
performanțele obținute, în ge
neral, au fost de o bună valoa
re. Astfel, dacă din probele de 
sprint nu am reținut decît pe 
Viorel Dumitrescu și Virgil Mi- 
loiu, iar la fete pe Dorina Se- 
veșan, Elena Șerpeșan și Sil
via Nicolaescu, la probele de 
sărituri concursul a evidențiat 
cîteva elemente deosebite. Ast
fel, la fete, piteșteanca Dorina 
Spînu a obținut un nou record 
la săritura în lungime cu 
5,98 m într-o manieră care o 
indică aspirantă la salturi peste
6 metri. Păcat că ieșanca Cocu- 
leana Bucătaru, poate la fel de 
dotată ca șl cîștigătoarea, n-a 
reușit să se claseze decît pe lo
cul _ V din cauza unei tehnici 
rudimentare pe care o folo
sește. Ea. însă, a izbutit să în
treacă cu 3 zecimi de secundă 
recordul la 100 m garduri 
(14,8 sec.),/dar și aici are încă 
rezerve apreciabile. De aseme
nea, Mihai Zara (2,01 m) și Ca
rol Antal (1,98 m) au arătat 
lucruri frumoase la săritura 
în înălțime, iar Bedros Bedro- 
sian au vădit progres la triplu- 
salt.

Probele de semifond ne-au 
arătat cîteva elemente îmbucu
rătoare. Astfel, Viorica Neagu, 
care cu 2 :53,5 a spulberat cu
7 secunde vechiul record, Va- 
silica Bocra și Mariana Pău- 
lescu își /or măsura curînd 
forțele cu junioarele mari și 
chiar cu senioarele. Nici la 
băieți nu stăm rău : Constan
tin Bebereche, Marcel Tomșa, 
Voicu Niculae, Vasile Cristea 
și Vasile Cristian sînt nume 
care curînd vor intra printre 
atleții consacrați.

Dintre aruncători ne-au plă
cut doar Mariana Nan la a- 
runcarea discului (41,42 m) și 
Nicolae Bîndar La aruncarea 
ciocanului (55,58 m).

In mare, însă, concursul a 
scos în evidență că avem zeci 
și chiar sute de tineri bine fă- 
cuți, dotați fizic, însă care se 
află la începutul carierei spor
tive.

SILVIU DUMITRESCU

Două zile la Tîrgoviște
și o noapte la Moreni

(Urmare din pag. I)

aprilie — 21 mai a.c. sub titlul 
„Mesaje dîmbovițene în timp". 
Așa s-a făcut că am fost marto
rii unei șezători literare la rui
nele Curții domnești din Tîrgo
viște și la spectacolul de sunet 
și lumină : „La porțile istoriei".

Discuțiile, partea cea mai in
teresantă a ceea ce a însemnat 
deplasarea la Tîrgoviște a unui 
mare număr de scriitori și mem
bri ai cenaclurilor literare, au 
avut loc la Moreni, locul în care 
au fost cazați majoritatea parti- 
cipanților. Dar nu localitatea 
contează ci faptul că ele, discu
țiile, au avut loc la masa (era 
să zic la festinul) organizată de 
ospitalierele gazde, după crite
riul hazardului, al cunoștințe
lor întîmplătoare. Emoționante
lor și pioaselor reîntîlniri ale 
cenacliștilor cu scriitori (sau in
vers) le-au urmat după cum era 
și cazul, blînde dispute literare 
cu dedicații pe volume tipărite, 
dactilografiate ori „trase" la șa- 
pirograf. N-a lipsit nimic din 
ceea ce face ca o astfel de în- 
tîlnire, în decorul romantic de 
la Casa Agronomului din Mo
reni, să devină lirică : promi
siuni, reproșuri, aduceri aminte, 
invitații, melancolii subite și o 
fraternitate de vechi luptători 
pentru care „galoanele" literare 
— cum este bine în astfel de 
cazuri — n-aveau nici o impor
tanță... Deci: doleanțe, speran
țe și o dulce amintire pe cere
am reținut-o : „dacă nu mă în
țelegeți o să-mi scrieți numele 
cu cifre"

Și așa a fost ziua întîi...
A doua a început cu o infor

mare privind activitatea cercu
rilor literare din județul Dîm
bovița și una despre „coordona
tele muncii de creație și ale ac
tivității cultural-educative ale 
cenaclului literar „George Ba- 
covia" din București, ambele 
niște inventare prozaice despre 
ambiții poetice. Firesc și con
form unui alt program a avut 
loc o șezătoare literară la Clubul 
petroliștilor din Moreni, una la 
Căminul cultural din Urseiu și

alta la Casa de cultură din Pu
cioasa...

Desigur participarea unor scri
itori și cenacliști din 9 județe 
plus orașul București la mani
festările prilejuite de „mesajele 
dîmboviț-ene în timp" este bine 
venită, desigur amabilitatea 
gazdelor trebuie încă o dată sub
liniată, dar trebuie să ne între
băm de ce „Centrul de îndrumare 
a creației populare și a mișcării 
artistice de masă" a invitat cî
teva zeci de particlpanți la o 
consfătuire care n-a mai avut 
loc, la o consfătuire care nu 
și-ar fi suprapus deloc lucră
rile cu manifestările cultural- 
artistice organizate de „Comite
tul județean al culturii și edu
cației socialiste Dîmbovița" ? 
Mai ales că ni se părea de o 
deosebită importanță discutarea 
— cum își propunea programul 
invitației primit la redacție — 
unor aspecte de stringentă actu
alitate privind munca metodiști- 
lor de specialitate care îndrumă 
cercurile și cenaclurile literare

din județe, corelarea lor cu bri
găzile artistice de agitație și cu 
alte forme ale mișcării artistice 
de masă, conținutul și ținuta 
artistică a culegerilor de litera
tură și folclor ale centrelor ju
dețene de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice 
de masă, propuneri și sugestii 
cu privire la perfectarea statu- 
tului de organizare șj funcțio
nare a cercurilor și cenacluri
lor literare și, în sflrșit, lucru 
de o deosebită importanță, co
laborarea dintre metodiștii cu 
probleme de literatură din cen
trele județene de îndrumare a 
creației populare și a mișcării 
artistice de masă cu aceea a 
sectoarelor de specialitate din 
cadrul consiliilor județene ale 
sindicatelor și a comitetelor ju
dețene U.T.C.

Dacă o asemenea promisă 
consfătuire a fost amînată sine 
die nu cumva „amenințarea- 
scrierii cu cifre devine reală, 
cenaclurile râm*-’--’ s mpl? date 
statistice ?

România - film
prezintă:
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I
I
I
I
I

PROGRAMUL III
I
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16; 
16; 
16;

16),

DOMNULE CHIPS : 
Popular (orele 15,30;

SOFIEI GRUSKO : 
Rahova (orele 15,30;

ora 
Ca-
I-E

ru-
18;

ru-
19).

EU, EU ȘI CEILALȚI (orele 10; 
12; 14) ; PIAȚA CAMPO D’FIORI 
(orele 16; 18,15) ; JOS MIZERIA 
(ora 20,30), rulează la Cinemateca 
„Union".

20,00 Telecinemateca pentru copii 
și tineret : „Istoria unei capodo
pere" — filmul „Comoara lui 
Arne“. 21,30 Agenda. 21,40 Lumini
le rampei. 22,10 Telex tehnico-ști- 
ințific. 22,20 Dicționar muzical 
distractiv.

PENTRU INFERN : ru- 
Grădina Aurora (ora 20). 
DIN SIERRA : rulează la 
Vitan (ora 20,15).

ru-
19).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Festival 
(orele 9: 11,15; 13,30; 18; 18,30;
20.45) .

CÎND SE IVESC ZORILE t ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 20,45).

TRAFIC : rulează la Patria (o- 
rele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), Ca
pitol (orele 9.15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30; 21), Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Grădina 
Capitol (ora 20).

FELIX ȘI OTILIA ; rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16: 
18.15; 20.30), Bucegl (orele 16;
19.45) . Flamura (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Grădina Bucegl (ora 19,45).

INIMA E UN VÎNATOR SIN
GURATIC : rulează la Sala Pala
tului (orele 17,15; 20,15), Scala (o- 
rele 8,30: 11; 13,30; 16; 18.30; 21).

GOYA : rulează la Floreasca 
(orele 15,30; 19).

ROBIN HOOD : rulează la Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21), Favorit
(orele 10; 12,30; 15.30; 18; 20,30), 
Grădina Doina (ora 20),

ASTA SEARA DANSAM ÎN 
FAMILIE : rulează la Victoria 
(orele 8,45: 11; 13.30; 18; 18,30; 21), 
Dacia (orele 9; 11,15. 13,30; 16; 
18,15: 20,30), Volga (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20,30). Miorița 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Select (ora 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL I 
rulează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30) j 
Grădina Modern (ora 20).

SILVIA : rulează Ia Buzeștl (ore
le 15,30; 18)* Grădina Buzeștl (o- 
rele 20,15).

TOAMNA CHEYENILOR : rulea
ză la Grlvlța (orele 9; 12,15; 
19,30), Melodia (orele 9; 12,30; 
19,30), Gloria (orele #,15; 12,30:
19.30) , Tomls (orele 9; 12,30; 
Grădina Tomls (ora 19,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : 
lea2ă la Munca (orele 15.30;

MARY POPPINS : rulează la 
Doina (orele 11,15; 14,15; 17,15; 20). 
(Program pentru copil la ora 10).

UN MINUT DE RECULEGERE î 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 18; 
20,15).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Lira (orele 
15,30; 18), Giulești (orele 15.30; 18;
20.30) , Grădina Lira (ora 20,15).

PRERIA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20), Mo
șilor (orele 15,30; 17.45), Grădina 
Moșilor (ora 20).

POLONEZA DE OGHINSK1 ; 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18), Grădina 
Unirea (ora 20).

PENTRU CA SE IUBESC 7 ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—20,15 
In continuare).

19 FETE ȘI UN MARINAR r ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 17,45; 
20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 30,15), Arta 
(orele 15,30; 17,45), Grădina Arta 
(ora 20).

CERCURILE DRAGOSTEI : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18).

LOVE STORY : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 17.45; 20).

INCIDENTUL : rulează la Pacea 
(orele 15.45; 18; 20).

TAINA 
lează la 
20,15).

ADIO, 
lează la

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19,30).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

CINCI
lează la

OMUL 
Grădina

MARȚI, 23 MAI 1972

Opera Română : LAKME — 
19,30; Teatrul Național „I. L. 
ragiale" (Sala Comedia) : CUI
FRICA DE VIRGINIA WOOLF?
— ora 20; (Sala Studio) : DULCEA 
PASARE A TINEREȚII — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Stu
dio) : SCHIMBUL — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : LEONCE ȘI 
LENA — ora 20; (Sala Studio) : 
DOMNIȘOARA DE BELLE-ISLE
— ora 20; Teatrul „Ion Creangă" : 
SNOAVE CU MĂȘTI — ora 16; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVlNTUL — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasllescu" : 
BUCUREȘTI VARIETE — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : ELEFANȚELUL CURIOS — 
ora 17; Circul București : INTER- 
CIRCUS — ora 19,30.

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Teleșcoală. 10,00 
Curs de limba rusă, Lecția a 16-a.
10.30 Ex-Terra ’72. 10,55 Căminul 
11,35 Film serial : Patru tanchiști 
și un cline (XIV), 12,30 Telejurnal. 
16,30—17,00 Curs de limba fran
ceză. 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. 17,45 Steaua po
lară. 18,15 Interpreții și rolurile 
lor. 18,35 Universitatea TV. 19.20 
1001 de seri — „Fellx motanul"
19.30 Telejurnal. 20,09 Seară de 
teatru : „Zestrea" de Tudor Mu- 
șatescu. 22,00 Teleglob. Cuba — 
reportaj filmat de Dionisie Șincan 
și Mircea Gherghinescu. 22,20 Ve
dete ale muzicii ușoare. 22,35 .,24 
de ore". PRODUCȚIE

A STUDIOURILOR CEHOSLOVACE
Regia JIRI SEKUENS.
Cu : Jaroslav Marvan, Josef Vinklâr, Josef 

Blâha, Frantisek Filipovsky.
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A-ți face un rost în viața,
nu înseamnă

a pleca din sat!
Registrele de evidență ale 

organizației U.T.C. din comuna 
Glodeanu-Siliștea consemnează 
cîteva elemente care merită a- 
tenție. In timp ce efectivul pe 
ansamblu crește, unele organi
zații (cele de la C.A.P. Cîrligu 
și Siliștea, de la S.M.A. Glo- 
deanu) înregistrează diminuări 
deloc neglijabile, datorită în 
prinoipal depășirii de vîrstă. 
Deocamdată, primirile de noi 
membri restabilesc întrucîtva 
situația. Nu peste multă vreme, 
însă, proporțiile se vor modifica 
din nou. Un simplu sondaj 
printre noii veniți, elevi ai șco
lilor din comună, te ajută să 
con6tați că într-un viitor nu 
prea îndepărtat, o dată cu anul 
absolvirii, atît fetele cît și 
băieții își vor cere transferul 
din evidența organizației eăreia 
îi aparțin acum.

Iată și o situație statistică. 
Anul acesta vor termina școala 
generală 190 de elevi. 25 vor 
urma, în continuare, cursurile 
clasei a IX-a. 25 din rest optează 
pentru licee teoretice și de spe
cialitate, iar 140 pentru învă- 
țămîntul profesional. Ei vor să 
devină strungari, frezori, lăcă
tuși, sudori, electricieni, con
structori și cîțiva mecanici a- 
gricoli. Această orientare pro- 
fes;onală nu este întîmplătoare. 
Ea continuă o tradiție mai ve
che, o dovadă constituind-o 
chiar promoția anului trecut. 
Atunci, din cei 170 de absol
venți, 16 au promovat concursu
rile de admitere în licee, cei
lalți înscriindu-se la cursurile 
școlilor profesionale, alegîn- 
du-și, în afara unor profesii din 
nomenclatorul industriei, mese
riile de dulgher, zidar, mozai
car, tîmplar, sugrav-vopsitor. 
Din totalul de 170, în sat au ră
mas 7 ; unul este conducător de 
atelaj, iar șase lucrează Ia cul
tura mare.

Trebuie să subliniem că solu
țiile pe care le aleg aceste pro
moții de absolvenți ai școlii 
generale se înscriu pe o dia
gramă care își menține cu con
stanță, de ani de zile, cursul 
ascendent. Așa se face că în 
urmă cu cîțiva ani, în comună 
își desfășurau activitatea circa 
800 de uteciști, pentru ca apoi 
numărul lor să se reducă, trep
tat, la 600. la 500, iar la ora de 
față acesta să fie de 417 uteciști.

Desigur, procesul acesta, de
terminat de «auze obiective, 
este, pînă la un punct, cît se 
poate de firesc. Atracția pe care 
o exercită industria asupra oa
menilor face ca aici, la Glo
deanu-Siliștea, chiar în afara 
celor plecați, să existe «irca o 
sută de navetiști, care fac zil
nic drumul din sat către unități 
industriale și șantiere de cons
trucții aflate în zonele apro
piate. Și totuși, tocmai în acest 
context apare încă un element 
care îndeamnă la reflecție. Ni- 
colae Vieru, secretarul comite
tului comunal de partid, ne a- 
rată schița de sistematizare a 
comunei, vorbindu-ne de pers
pectivele ei. în viața satului 
vor avea loc schimbări ; se vor 
construi obiective noi, se vor 
impune elementele industriei 
sătești, se vor crea în felul a- 

> “esta multe locuri de muncă 
mtru ocuparea cărora se va 

u ere o pregătire de specialitate, 
o calificare.

— Simțim de pe acum lipsa 
zugravilor — ne spunea dînsul 
— a zidarilor, a electricienilor; 
vom avea în curind nevoie de 
sudori, de mecanici, 1» lăcătuși, 
tinerii noștri însă, care pleacă 
să «e califice în aceste meserii, 
uită din păcate să se mai în
toarcă înapoi.

De ce uită, oare, tinerii siliș- 
teni să se mai întoarcă în satul 
natal, de ce nu se gîndese, mă-

S
spre sfîrșitul 
lunii ianuarie, 
Ia Glodeanu-Si-' 
liștea avea loo 
o plenară a co
mitetului comu

nal U.T.C. Participanții la lu
crările ei își propuseseră să 
dezbată și să caute soluții
le la situațiile înfățișate de 
concluziile unui colectiv al 
C.C. al U.T.6. aflat în a- 
cea perioadă la nivelul comu
nei. Climatul instaurat în ple
nară era cu atît mai îndreptățit, 
cu cît colectivul la care ne refe
rim realizase un larg dialog cu 
tinerii, cu membrii organelor a- 
lese, cu ceilalți factori responsa
bili cărora nu le poate rămîne 
indiferentă nici una din laturile 
procesului educativ, Apelînd la 
un asemenea stil de lucru, co
lectivul urmărise nu numai să 
scoată la iveală posibilitățile ne
fructificate de care dispunea cu 
prisosință organizația comunală 
a uteciștilor din Glodeanu-Siliș
tea dar să și încurajeze tendin
țele pozitive, să sublinieze ca
racterul lor fertil în perspectiva 
unei bune desfășurări ulterioare, 
bine concepută și bine condu
să, nu numai să se edifice a- 
supra disponibilităților exi
stente, dar să și sugereze 
căile cele mai potrivite de 
înfăptuire a unor măsuri 
practice cu aplicabilitate ime
diată. Ambianța creată în ca
drul plenarei, de schimb crea
tor de idei, de apreciere realistă 
a forțelor, încrederea mărturi
sită în capacitatea organizației 
comunale de a-și înfăptui pro
priile hotărîri, reliefarea trăsă
turilor de hărnicie și conștiin
ciozitate ale tinerilor dovedite 
cel puțin în procesul economic, 
la cîmp, în atelierele S.M.A., în 
celelalte sectoare de producție 
specifice comunei oferea asigu
rări de îmbunătățire în conti
nuare a activității organizației 
pe toate planurile.

Aceasta a fost, ne-am spus, 
rațiunea pentru care recoman
dările Comitetului județean Bu
zău al U.T.C. ne atrăgeau în mod 
deosebit atenția asupra organi
zației tinerilor din Glodeanu-Si
liștea. Deci, iată-ne aici, pregă

car unii dintre ei, că își pot e- 
xercita meseria și acasă ?

— Nu știu, ridică din umeri 
Alexandru Mortu, secretarul 
consiliului popular. Asta-i si
tuația. Ce să le facem noi ? 
Oricum am da-o, tot acolo a- 
jungem. E vorba, doar, de un 
proces obiectiv !

Negreșit. Dar acest proces are 
și o latură subiectivă, asupra 
căreia socotim că se cuvine să 
stăruim puțin. Am stat astfel 
de vorbă cu cîțiva tineri ale că
ror dorințe nu se deosebesc de 
eele ale consătenilor lor plecați, 
foști elevi ai aceleiași șooli. Iată 
ce ne-au declarat ei :

— Plec, ce să aștept aici ? 
Mă duc să-mi fac și eu un rost 
în viață...

—- Mie, drept să vă spun, 
nu-mi prea convin unele lu
cruri. Nu avem condiții. Cum 
dă o ploaie mai zdravănă, tre
buie să-ți pui cizmele...

I-am întrebat pe acești tineri: 
credeți că va fi nevoie aici — 

locul în care v-ați născut, 
crescut, ați învățat carte — 
meseriile voastre ? Credeți 
ele nu-și pot avea trebuință 
comuna natală ? Am înțeles

în
ați
de
că 
în 
repede de ce n-am putut primi,

BRIGADA 
„SCiNTEII 

TINERETULUI"

DE CE UNEORI I SE RESIMTE MAI MULT ABSENTA ?

tend TV. Nu există locuință fără aamitura de 
mobilă nouă în valoare de la 5 la 7 000 lei. 
80 de motociclete și 9 automobile proprietate 
personală sînt înregistrate la serviciul de cir
culație al județului. O mașină a Consiliului 
popular comunal face două curse pe zi între 
Buzău și Glodeanu-Siliștea pentru aprovizio
narea celor 2 200 posesori de butelii de ara
gaz. 24 de unități de desfacere ale coopera
ției de consum precum și cele specializate în 
prestări de servicii realizează o cifră de a- 
faceri de peste 17 milioane lei anual. Sînt plă
tite lunar salarii în valoare de 300.000 lei. 70 
de cadre didactice predau în 8 școli, de 4, de 
8 și de 10 ani frecventate de 1.300 de elevi.

Acțiune vastă de întreținere a culturilor întreprinsă de elevii Școlii generale din comuna Glodeanu-Siliștea pe terenurile agricole ale celor 4 C.A.P.-uri

în raza comunei există de asemenea : 
S.M.A. inaugurat în 1971, două mori, un punct 
petrolifer de extracție, un dispensar cu stațio
nar pentru copii și două puncte sanitare cu 14 
cadre medicale, medici, aejenți sanitari, moașe, 
surori medicale, o brutărie, o covrigărie. In 
viitorul foarte apropiat vor fi create noi locuri 
de muncă în toate sectoarele economice ale 
comunei, industriale și neindustriale, în re
țeaua de deservire. Se simte de pe acum ne
voia unor oameni calificați în diverse meserii : 
electricieni, zugravi, mecanici de întreținere, 
sudori, constructori, brutari, cofetari.

Acestea sînt, în cîteva cuvinte, o parte din 
coordonatele economico-sociale pe fondul că
rora echipa noastră de reportaj vă propune 
următoarele teme de meditație.

Comuna sudica, de cimpie, in județul Buzău, 
Glodeanu-Siliștea număra opt sate cu 8 600 de 
locuitori. Aproape jumătate din numărul lor lu
crează în cele 4 unități agricole cooperatiste 
care există aici, cultivînd 9 000 ha de teren 
arabil cu porumb și grîu în proporție de 60 la 
sută, cu sfeclă de zanăr și floarea soarelui, 
cu legume, ocupîndu-se cu creșterea turmelor 
de oi pentru care se manifestă predilecție 
(4 000 capete), a vitelor (2 000 capete), a por
cilor (2000 capete contractate anual cu statul). 
Comuna este electrificată aproape în totali
tate. Ea dispune de o rețea de joasă tensiune 
în lungime de 40 km. Fiecare din cele 3200 
de familii posedă aparat de radio.. Pe fiecare 
al patrulea acoperiș al caselor noi sau refă
cute în proporție de 90 la sută se află o an-

tiți să investigăm progresele în
registrate, de pildă în domeniul 
lărgirii orizontului profesional 
al tinerilor, al amplificării pe a- 
oeastă cale, prin metodele spe
cifice vieții de organizație, a res
ponsabilității lor față de muncă.

— în ce ne privește, ne măr
turisea Gheorghe Popescu, șeful 
secției nr. 1 de la S.M.A. Glo- 
deanu, ni se reproșase atunci 

DACĂ NU-L UIȚI DE AZI 
PÎNĂ MÎINE,

UN SFAT BUN VALOREAZĂ
0 COMOARĂ

faptul că mecanizatorii noștri 
rămîn adeseori în afara cunoaș
terii detaliilor referitoare la sta
diul de rezolvare a sarcinilor 
economice ale unității. Prin dez
baterea operativă, pe etape, a 
ceea ce întreprindem, a calității 
contribuției noastre am descope
rit, într-adevăr, că putem face 
chiar mai mult decît credeam la 
început și asta datorită aprofun
dării punctelor care comportă 
îmbunătățiri în activitatea noas
tră. Argumentul cel mai convin
gător îl constituie chiar bilanțul 
trimestrului I, cînd planul de 
venituri al secției a fost înde
plinit în proporție de 240 la sută. 
E adevărat ce se spune că une- 

de la nici unul dintre ei, un răs
puns clar. Pentru că nici unul 
dintre ei nu știa nimic, sau a- 
proape nimic, despre ceea ce 
urmează să se întîmple nu 
peste multă vreme în comună, 
despre transformările dare vor 
avea loc aici ; și ele, părți ale 
unui proces obiectiv de ansam
blu, care privește prefacerile 
continui, permanentele perfec
ționări, pe drumul cărora se în
scrie întreaga țară, viața fie
cărei așezări românești. Iată de 
ce procesul cu care se confruntă 
în general sathl românesc con
temporan își adaugă aici, la Si
liștea, o latură subiectivă, «are 
ține de o anume atitudine, de 
o mentalitate in virtutea cărora 
tinerii privesc în jurul lor, în
registrează, constată că ceva nu 
se face în ritmul pe care l-ar 
dori ei, iau contact mai de
grabă cu aspeote de suprafață 
ale realității — și conchid : nu 
e de noi aici. Tinerii siliște ni 
n-au fost întotdeauna ajutați să 
înțeleagă un fapt esențial : că 
satul lor străbate un vast pro
ces de dezvoltare, de urbani
zare, care nu este nici simplu și 
nici lipsit de contradicții ; oă fie
care din ei, întreaga colectivi-

ORGANIZAȚIA U T.C
IN VIATA SATULUI

ori un sfat bun valorează cît o 
comoară.

Completările aduse programu
lui trimestrial de activități al 
comitetului comunal U.T.C. do
vedesc că acesta n-a fost singu
rul sfat bun dat tinerilor din 
Glodeanu-Siliștea de către colec
tivul C.S. al U.T.C. Sînt consem
nate acolo, printre altele, reco
mandarea de a organiza simpo
zioane („Agricultura, ramură de 

bază a economiei naționale", 
„Folosirea cît mai chibzuită și 
productivă a pămîntului"), con
cursuri profesionale („Zooteh
nia, sector important al agricul
turii socialiste", „Cel mai bun 
crescător de păsări și animale"), 
de a înființa un agrodub, de a 
desfășura o largă propagandă 
pentru cartea tehnică agricolă, 
de a urmări îndeaproape calita
tea lecturilor oglindită de con
fruntarea directă a tinerilor cu 
exigențele oîmpului, cu produc
țiile realizate în zootehnie. A- 
ceasta cu atît mai mult cu rit 
încă atunci se constata că sec
toarele zootehnice duc în gene
ral lipsă de oameni, că tinerii 

tate, este datoare să-și aducă 
din plin contribuția ca perspec
tiva de care sîntem siguri să de
vină mai grabnic o componentă 
a prezentului ; în sfîrșit, că a- 
tingerea acestui ideal nu se rea
lizează în cele mai „elegante“ 
condiții. Numai cu dorința, cu 
așteptarea ca cineva, din afară, 
să schimbe dintr-odată și totul 
nu este posibil.

Există, așadar, un răspuns la 
acel „de ce“, care părea la în
ceputul discuției noastre fără 
soluție. Explicația se află în 
carențele atitudinii cetățenești, 
născute pe fondul unei cunoaș
teri și înțelegeri simpliste, lip
site de profunzime, a vieții și 
destinului comunei. Din păcate, 
însă, lucrurile sînt lăsate să a- 
pară ca ceva inevitabil, așa în- 
cît din domeniul de activitate 
al comitetului comunal U.T.C., 
al birourilor organizațiilor sub
ordonate acestuia, inclusiv cele 
ale elevilor, lipsește o preocu
pare care, în împrejurările 
date, ar fi trebuit să fie esen
țială. Negii jind la un moment 
dat colaborarea sa cu ceilalți 
factori, organizația U.T.C. a 
lăsat pur și simplu pe dinafară 
și la voia întîmplării un impor
tant domeniu de acțiune care 
trebuie să-i fie specific, acela 
al educației moral-cetățenești a 
membrilor săi.

Dar noi ne-aim convins că în 
conștiința uteciștilor silișteni pot 
răsuna oricînd, deplih și eficace 
ecourile educative ale chemării 
de a se dovedi în permanență 
buni cetățeni, oameni direct in
teresați în dezvoltarea comunei 
lor. Dar ea trebuie adresată.

ION ANDREIȚA 

le ocolesc fără să le cunoască 
îndeajuns de bine.

Spre marea noastră surprin
dere însă orice încercare de a 
discuta, fie cu tinerii din co
mună, fie cu cei care aveau 
mandatul să militeze pentru or
ganizarea unor asemenea acti
vități a căror utilitate n-o pune 
nimeni, cel puțin principial, la 
îndoială, a rămas fără efeot. Am 
presupus la început că numai 

întîmplarea a făcut să înttlnim 
tineri care fie n-au fost atrași, 
fie n-au auzit încă de existența 
unor asemenea intenții aprobate 
de plenara comitetului comunal 
din ianuarie, deși o asemenea 
constatare provoacă la rîndul ei 
nedumeriri și solicită explica
ții. Ca să înțelegem în cele din 
urmă că, de fapt, fiecare para
graf în parte din program, în 
pofida responsabilităților precise 
stabilite și a termenelor clare, 
n-a depășit coala de hîrtie în.- 
copciată cu grijă la dosar, Ilie 
Dumitru, secretarul organizației 
U.T.C. de la C.A.P. Siliștea, ne 
privea ca și cum atunci ar.fi 
aflat pentru prima dată de exis
tența lor.

Clubul tineretului din comună 
e despărțit printr-un paravan de 
bibliotecă. înăuntru, o atmosferă 
cenușie colorează mesele pe care 
sînt răspîndite cîteva broșuri 
vechi și două colecții de ziare. 
Cîteva scaune, pe care deocam
dată nu se așează nimeni, sînt 
rînduite în fața televizorului. A- 
paratul funcționează, imaginile se 
succed unele după altele, răzbat 
pînă în stradă măsurile unor me
lodii vesele. Grupuri de tineri 
trec însă fără să întoarcă măcar 
capul,

— Nu-i prea interesează pe 
tineri clubul nostru, ne mărturi
sește cu tristețe Ținea Grigore, 
bibliotecară. Nu-i urcă decît rar 
cineva treptele.

Remarca aceasta despre dezin
teresul tinerilor față de institu
țiile culturale ale comunei aveam 
s-o auzim repetată aproape iden
tic și de învățătorul Grigore 
Gheorghe, directorul adjunct al 
căminului cultural din satul 
Cîrligu Mare.

— Ce e drept, nu ne prea 
deranjează tinerii; căminul a- 
cesta, al nostru, nu exercită asu
pra lor nici o atracție.

Omul părea sincer nedumerit 
de ceea ce îl obliga realitatea să 
recunoască și această stare de 
spirit a sa ne-a făcut să dorim 
noi înșine să trecem prin încă
perile căminului, să observăm 
ceea ce poate directorul acesteia, 
prea obișnuit cu ele, nu mai iz
butea să sesizeze.

— Doar că eu n-am o cheie la 
îndemînă, nici nu țin eu cheia 
asta. Trebuie să fie la omul de 
serviciu.

— Și la ce-i servește omului 
de serviciu cheia căminului cul
tural ?

— Nu știu, ne răspundea el, 
am uitat, nu mai țin. minte. Am 
avut alte preocupări. A trebuit 
să mobilizăm de cîteva ori tine
rii la executarea prin muncă 
patriotică a canalelor pentru 
recuperarea hectarelor de teren 
afectate de Inundațiile din 1970.

— Dar tocmai în ajutorul u- 
nei asemenea preocupări, am 
remarcat noi, venea și tema sim
pozionului despre îngrijirea ști
ințifică, rațională a terenurilor 
agricole.

— Desigur, acceptă Ilie Du
mitru, așa este, dar vedeți că 
noi...

— far biblioteca dispune de un 
fond de carte care n-ar trebui 
neglijat

— Așa e, încuviințează Ilie 
Dumitru, Insă eu nu știu cîți 
cititori din rîndurile membrilor 
organizației noastre are biblio
tecă. Ca să fiu sincer, nici eu 
n-am mai trecut de mult pe 
acolo, așa că.

Dumitru Constantin, contabil 
în aceeași unitate, membru al 
comitetului comunal, prezent la 
discuția aceasta, ridica din u- 
meri.

— Nu era treaba mea, avea 
să conchidă el, simplu, la un 
moment dat, resortul meu e al
tul în cadrul comitetului, eu nu 
mă ocup de astfel de lucruri.

Desigur, un sfat bun valo
rează, uneori, cît o comoară. Cu 
o singură condiție. Să nu-1 uiți 
de la o. zi la alta, să nu-1 tratezi 
ca și cum nu ți-ar fi fost nici
odată adresat, ca și cum nu te-ar 
privi și pe tine. Pentru că aceas
tă expresie, „nu este treaba 
mea", pe care o poți auzi rostită 
și de alți membri ai comitetului, 
semnalează o atmosferă foarte 
departe de spiritul colectiv de 
muncă pentru care milităm în 
cadrul organizației noastre. In 
aceste condiții, orice sfat, oricît 
de bun și din partea oricui ar 
veni el, sfîrșește fără nici o a- 
coperire, se demonetizează, se 
pierde în anonimat. Ca o co
moară pe lîngă care treci, pri
vind-o cu indiferență, acceptînd 
să rămîi sărac din comoditatea 
de a nu te apleca s-o ridici.

MIRCEA TACCIU

— La nimic. O păstrează și 
atîta tot!

Omul de serviciu avea la ora 
aceea alte treburi și numai după 
solicitări repetate, după cerce
tări îndelungi, am izbutit să 
descoperim cheia căminului 
„pusă bine* de soția lui. E de 
prisos să explicăm noi cititorului 
cît de puțin primitoare este o 
ușă la care bați și nu se deschi
de, cît de neatrăgătoare și de 
descurajantă poate fi o instituție 

INCURSIUNI
IN SPATELE UNOR

UȘI ZĂVORITE
cu un, rol social bine precizat 
părăsită pînă și de directorul ei, 
el însuși foarte puțin interesat 
să-i treacă pragul. Și nici nu te 
poate ispiti o asemenea idee cînd 
știi sigur că dincolo de pragul 
acesta te întîmpină un aer stă
tut, odăi, cu geamuri prăfuite 
și sparte, cu podele nemăturate, 
camere cu înțelesul substituit 
de alte atribuții. Pentru că nu 
mică ne-a fost mirarea să des
coperim că, în parte, căminul 
cultural din Cîrligu Mare s-a 

ION MARCOVTCI

„Centrul civic44 al comunei Glodeanu-Siliștea.

transformat într-un atelier de 
tîmplărie, unde o dată pe săp- 
tămînă elevii școlii vin să 
exerseze la rindea. Aceasta este 
deocamdată singura întrebuințare 
care i se dă cu mai multă con
secvență.

Nu s-ar spune că situația la 
care ne referim a rămas întru- 
totul necunoscută directorului 
coordonator, Dumitru Popescu, în 
subordinea căruia, cel puțin ad
ministrativ, se află nu numai că

minul din Cîrligu Mare, ci și al
tele două situate în satele Co
torca (unde nici măcar cheia 
n-am mai găsit-o) și Casota.

— Foarte slabă activitate, da 
foarte slabă, insista Dumitru Po
pescu, arborînd o mină severă, 
critică, nemulțumit de parcă 
situația în care se aflau filialele 
căminului cultural s-ar datora 
altcuiva. Directorul coordonator 
pare a fi de fapt doar respon
sabil al activității căminului cul
tural de la centru, pentru că nu
mai de activitatea desfășurată 
aici ne-a vorbit mai mult și pe 
un ton mai cald.

In căutarea unei motivații care 
să limpezească lucrurile sau să 
ne dea măcar nouă iluzia unor 
temeiuri împotriva cărora e greu 

' să te zbați fiindcă nici n-ai avea 
sorți de izbîndă, Dorel Buga, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C., a exclamat la un moment 
dat: „Tinerii situează tot ceea 
ce întreprindem mai prejos de 
programele TV pe care sigur că 
le preferă. Ne putem compara 
noi cu televiziunea

Ar fi fost de așteptat ca dile
mele secretarului să continue dar 
ele s-au oprit aici. Căci ar fi pu
tut, evident, continua cu o în
trebare mult mai lucidă și mai 
aproape de adevăr. In fond poa
te înlocui un televizor activitatea 
culturală de masă desfășurată pe 
baza cunoașterii unei realități 
plină de miez, de care nu este 
capabil decît cel ce trăiește ne
mijlocit în mijlocul oamenilor, pe 
care își propune să-i educe ? Iar 
dacă n-o poate înlocui, atunci 
sigur că și competiția devine po
sibilă din momentul în care sub
ordonăm totul, așa cum este fi
resc, unui scop comun. Fastul 
impersonal al unui montaj de 
studio specializat este departe de 
a fi decisiv în fața situației reale, 
cunoscută de toți, cu adresă pre
cisă, stîmind hazul și nemulțu
mirea unui auditoriu care stăpî- 
nește toate datele problemei 
atîta timp cit aceste date sînt în- 
tîmplările sale de fiecare zi și îl 
determină să adopte o atitudine.

In fapt, tocmai această pers
pectivă a scopului lipsește aici 
factorilor responsabili ai culturii 
de masă, începînd chiar cu di
rectorul coordonator al căminului 
cultural și isprăvind cu responsa

bilul comisiei culturale din ca
drul comitetului comunal U.T.C. 
Nici un argument nu exprima, 
poate, mai elocvent această dis
tanțare decît lipsa de unitate din
tre cele patru instituții culturale 
pe care le aducem în discuție 
Așa se face că cei de la Cîrligu 
Mare își aplaudă un excelent cor 
feminin, în zilele de sărbătoare, 
cînd în sfîrșit căminul primește 
oaspeți după cum, asemenea lor 
cei de la Cotorca trebuie să sa

mulțumească în exclusivitate 
cite un program al brigăzii 
agitație, de cite ori brigada izbu
tește să urce pe scenă. N-ar fi 
fost oare mai bună reuniunea tu
turor acestor forțe capabile să 
contribuie la realizarea unor 
programe educative comune și 
complexe, de care să poată be
neficia, pe rînd. toate cele opt 
sate ale comunei ?

Desigur, nu lipsește nici exem
plul pozitiv, apt să demonstreze 
ce efecte se obțin pe o asemenea 
cale. El poate fi lesne descoperit 
în acțiunile muzeului sătesc. La 
Glodeanu-Siliștea, muzeul sătesc 
a devenit o instituție de educație 
politică, ideologică, patriotică, 
științifică, valorile sale fiind in
troduse în circuitul social al satu
lui. Universitatea populară să
tească și-a fixat de altfel temati
ca, bizuindu-se uneori pe mate
rialul existent în secțiile arheo
logică, istorică, etnografică, de 
științe naturale ale muzeului. Al
teori, muzeul sătesc a furnizat 
materiale cercurilor de învățămînt 
agrotehnic. Ilustrarea temei „E- 
voluția uneltelor de muncă* a 
dat cursanților posibilitatea să 
exprime în echivalente de pro
ducție progresul tehnic de care 
beneficiază astăzi agricultura Ro
mâniei. Instituție activă pentru 
că unifică interese și servește u- 
nei idei, muzeul sătesc se bucură 
de o atenție constantă din 
partea tuturor locuitorilor din 
Glodeni-Siliștea și mai cu seamă 
din partea tinerilor. Ei ascultă, 
urmăresc și comentează cu în
suflețire tot ceea ce află aici. 
Nu tinerilor li se poate reproșa 
atunci insuocesele uneia sau al
teia din instituțiile culturale ale 
satului și nu televizorul este cel 
care explică lipsa de adeziune 
față de acțiunile, puține și întâm
plătoare cite sînt, ci propria, in
terpretare, propriul punct de ve
dere asupra noțiunii de cultură 
de masă. Aceasta rămine pînă la 
urmă singura vinovată. Și atunci 
ușa zăvorită și pseudoexplioa- 
țiile de tot felul vin, una să cer
tifice, celelalte să scuze propria 
noastră eroare care de altfel au 
un minimum de investiții mate- 
teriale, dar ou mult mai multă 
imaginație și spirit de inventivi
tate pot fi lesne înlăturate.

cu
de
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Lucrările Conferinței Naționale a Scriitorilor
Raportul de activitate al 

Consiliului Uniunii Scriitorilor
Prezentat de acad. Zaharia Stanca, 

președintele Uniunii Scriitorilor
Evenimentul politic cel mai 

important, cu vaste consecințe 
asupra tuturor sectoarelor vie
ții sociale din anii pe care-i 
analizăm — a arătat Zaharia 
Stancu — a fost Congresul al 
X-lea al partidului. S-a stabi
lit atunci, în urma unei anali
ze profund științifice a etapei 
și sarcinilor societății românești 
contemporane, un vast program 
de dezvoltare multilaterală a 
țării noastre, din punct de ve
dere economic, social, al insti
tuțiilor noastre socialiste și 
implicit o dezvoltare a con
științei oamenilor, a personali
tății și nivelului lor cultural, a 
raporturilor dintre ei. Este vor
ba de un mare efort construc
tiv conștient, prin participarea 
directă a maselor largi popu
lare la făurirea istoriei, ani
mate de înalte idealuri, deci 
de o înaltă conștiință. Larga 
participare a maselor de oa
meni ai muncii la procesul 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, esență 
a democratismului orînduirii 
noastre, impune o continuă 
perfecționare a instituțiilor 
noastre și determină așezarea 
relațiilor dintre oameni pe ba
zele ferme ale principiilor și 
idealurilor noastre.

Atmosfera de efervescență 
creată pe scară națională — a 
arătat vorbitorul — a des
chis largi posibilități spirituale 
și materiale pentru dezvoltarea 
literaturii noastre. Scriitorii 
din patria noastră, sub condu
cerea Partidului Comunist, ală
turi de întregul popor și-au 
exprimat în nenumărate rîn- 
duri hotărîrea de a participa, 
prin scrisul și activitatea lor, 
la îndeplinirea acestui program, 
pentru îndeplinirea politicii in
terne și externe a partidului.

Plenara din noiembrie 1971 a 
Comitetului Central al Partidu
lui, a arătat Zaharia Stancu, 
care a discutat problemele mun
cii ideologice și de educație, a 
avut o mare importanță pentru 
noi scriitorii.

Apelul adresat nouă, scriitori
lor, de Ia tribuna plenarei, de 
către secretarul genera] al Parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Redati în artă mă
rețele transformări socialiste ale 
țării, munca clocotitoare a mi
lioanelor de oameni: veți găsi 
și contradicții și conflicte reale, 
nu închipuite, și fapte mărețe 
emoționante, demne de numele 
de om** este un apel nu numai 
Ia un sentiment de solidaritate 
umană și de înaltă conștiință, 
dar și la o literatură majoră, 
esențială, prin care talentul fie
căruia dintre noi se poate rea
liza din plin. Acest apel și-a gă
sit, și nu putea să nu-și gă
sească cel mai adînc ecou în 
conștiințele noastre.

Cele mai bune opere, linia e- 
sentială de dezvoltare a litera
turii noastre, așa cum de altfel 
s-a și arătat în lucrările plena
rei din noiembrie 1971. s-au în
scris pe acest drum.

După ce a scos în evidență 
apropierea creațiilor din acești 
ani de problemele societății, 
consolidarea atitudinii socialis
te a scriitorilor. întărirea uma
nismului socialist, a intransi
genței față de fenomenele ce 
contravin principiilor și idea
lurilor care guvernează socie
tatea noastră, Zaharia Stancu a 
arătat: Aceste realizări, fap
tul că putem afirma cu de
plină certitudine că literatura 
noastră a înregistrat succese, că 
linia ei majoră de dezvoltare se 
află pe un făgaș bun, pozitiv, nu 
exclud însă necesitatea unei 
atitudini autocritice față de 
lipsurile și greșelile care s-au 
manifestat în literatură și în 
munca noastră de la Uniune — 
a precizat raportorul. Au apărut 
și cărți slabe și foarte slabe, 
atît în ceea ce privește forma 
artistică, cit și conținutul de idei, 
experimente sterile, cu o falsă 
problematică. Lucrări sau încer
cări de acest tip. piese de ate
lier interior. în cel mai bun caz, 
nu trebuiau încurajate să apară. 
Tar dacă totuși au apărut, este 
funcția și menirea criticii să le 
respingă categoric și clar. Res
pingerea în spiritul exigent, lu
cid și responsabil al criticii 
marxist-leniniste trebuie făcută 
mai hotărit, în termeni clari, și 
fără inutile complicații de lim
bai de care mai suferă critica 
noastră.

Decizia judecății de valoare, 
pregnanta ei. este concret lega
tă de fundamentarea ideologică, 
clară a criticului însuși. Ca să 
respingi motivat o producție li
terară. ai nevoie de o cultură 
filozofică temeinică, de criterii 
solide.

Arătînd că Uniunea scriitori
lor. Biroul Uniunii, au datoria 
să îndrume și să controleze pu
blicațiile literare. Editura Uniu
nii. tocmai pentru a evita 
cheltuieli inutile de energie și 
miiloare materiale, vorbitorul a 
subliniat datoria scriitorilor, a 
asociațiilor de scriitori de a 
organiza mult mai amplu și cu 
mai mare consecventă discuții și 
simoozioane cu conținut politic, 
ideologic și de teorie științifică 
estetică, ante să aducă fenome
nele negative în» discuție publi
că. să le supună analizei apro
fundate. ferme. Uniunea scriito
rilor are sarcina de a face totul 
pentru ca nici o singură clipa 
scriitorii să nu fie în afara eve
nimentelor oolitice de seamă 
care angajează națiunea noastră. 
Citînd în acest context partici
parea amplă a lumii scriitori
cești la manifestările consacrate 
sărbătoririi semicentenarului în
ființării Partidului Comunist Ro
mân. vorbitorul a subliniat că a- 
semenea manifestări pozitive 

care duc la sudarea și pe mai 
departe a scriitorilor cu națiu
nea care i-a produs e necesar 
să devină o practică a Uniunii 
și a Asociațiilor scriitoricești.

In continuare, Zaharia Stancu 
a subliniat prezența tot mai ac
tivă a scriitorilor tineri în pei
sajul creației literare, continui
tatea fără ruptură dintre gene
rațiile de scriitori, conjugarea 
eforturilor scriitorilor de toate 
vîrstele pentru construirea edi
ficiului literaturii române. Tra
dițiile cele mai valoroase, realis
te. ale literaturii române sînt 
preluate și de tineri și aceasta 
este chezășia succesului literar 
al multora dintre ei. Grija față 
de tineret, îndrumarea lui pe o 
cale justă și rodnică constituie 
o sarcină patriotică a noastră, 
un mod de a asigura și în viitor 
înflorirea literaturii.

Alături de scriitorii români, 
aducînd în concertul unitar al 
literaturii României socialiste 
notele specifice ale scrisului lor, 
scriitorii maghiari, germani, 
sîrbî, ucraineni și de limbă idiș 
au scris cărți valoroase, contri
buind cu operele lor la eferves
cența literară din ultimii ani.

Tn această perioadă a fost în
ființată editura naționalităților 
„Kriterion", ale cărei succese 
sînt bine cunoscute de toți citi
torii, întrucît ea a avut, printre 
altele, inițiativa fericită de a 
publica operele scriitorilor din 
rîndul naționalităților și în tra
ducere românească. In acești 
ani s-a transformat revista 
„Neue Literator" în revistă lu
nară, s-a mărit numărul de pa
gini ale revistei „Utunk*. S-a 
tradus mal muit decît în alțl 
anî din literatura română, pre
cum și din literaturile naționa
lităților în limba română, acti
vitate ce urmează să fie inten
sificată în viitor, pentru ca lite
raturile naționalităților să fie 
cunoscute întregii spiritualități a 
României socialiste.

Ocupîndu-se în continuare de 
unele probleme ale cadrului or
ganizatoric și material al vieții 
scriitoricești, vorbitorul a sub
liniat faptul că scriitorii au be
neficiat de un ajutor continuu 
și neprecupețit al contactului 
strîns cu conducerea superioară, 
personal cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Precum știți — a 
arătat Zaharia Stancu — aproa
pe nu a fost ocazie mai impor
tantă în viata țării în care scrii
torii să nu fie chemați să parti
cipe. să fie prezenți, să asculte 
direct, în întîlnirile numeroase 
pe care le-au avut, cuvîntul se
cretarului general, prețioasele 
sale sugestii. Aceste contacte cu 
conducerea superioară exprimă 
interesul și prețuirea fără pre
cedent acordate de conducerea 
partidului și statului probleme
lor înfloririi literaturii și artei 
din patria noastră.

Politica internă a Partidului 
Comunist Român, trasată de că
tre Congresul al X-lea, politică 
dinamică si științifică, cuprinde 
ca o latură esențială democrati
zarea continuă a instituțiilor 
noastre, lărgirea neîncp4*tă a 
oarticiDării întregului popor la 
toate fenomenele vieții sociale 
— a evidențiat raportul. Pentru 
o mai bună realizare a acestui 
proces continuu și caracteristic 
pentru orînduirea noastră. în 
toate domeniile se efectuează o 
descentralizare menită tocmai să 
dea. posibilitate unui număr cit 
mai mare de oameni să-și spu
nă cuvîntul în toate problemele 
în care sînt direct interesați. A- 
plicînd acest deziderat. în con
formitate cu prevederile statu
tare, s-au constituit la București 
și în principalele centre cultu
rale ale țării, asociații de scrii
tori, iar la Asociația din Bucu
rești, care are cel mai mare nu
măr de membri, s-au constituit 
secții pe genuri de creație.

Politica partidului de descen
tralizare a dus, în perioada pe 
care o analizăm, la aDariția a 
noi edituri de literatură, atît în 
Capitală cît și în provincie. A- 
ceastă descentralizare a adus 
numeroase foloase scriitorilor, a 
lărgit posibilitatea de luare ope
rativă a deciziilor de editare, a 
redus putința luării unor decizii 
arbitrare sau subiective care să 
îmDiedice apariția unor cărți de 
valoare. Totuși, nu totdeauna se 
lucrează suficient de operativ. 
Apar uneori cu întârziere sau 
întîmpină greutăți cărți de va
loare, pozitive în peisajul lite
raturii noastre, sau se consumă 
hîrtia si tiparul prin publicarea 
unor cărți slabe și nesemnifica
tive.

S-au creat Tn această perioadă 
numeroase reviste noi și și-au 
schimbat profilul altele. Există 
un mai mare spațiu de publicare 
nentru numeroși scriitori. Nu 
însă totdeauna și nu la toate 
revistele nivelul este corespun
zător exigențelor sporite si efor
turilor materiale care se fac. Să 
amintim numai că Uniunea Scri
itorilor, numai pentru publica
țiile ei. cheltuiește peste 12 mi
lioane de lei pe an.

Toți cei prezenți aici am sim
țit nemijlocit ajutorul dat de 
partid scriitorilor, nu numai în 
ceea ce privește activitatea 
noastră literară, dar șî în pri
vința condițiilor de viață — a 
arătat în continuare vorbitorul. 
Au fost puse la dispoziția noas
tră noi case de creație, la Căli- 
mănești, la Valea Vinului, la So- 
vata. S-a construit vila noastră 
de la mare, unde și-au petrecut, 
în condiții civilizate, vacanța 
numeroși scriitori. Legea pensii
lor pentru scriitori răsplătește cu 

generozitate eforturile de o viață 
puse în slujba literaturii. Noi 
plătim peste 10 mjlioane de lei 
anual scriitorilor în vîrstă sau 
bolnavi. Partidul și statul nostru 
a lichidat pentru totdeauna să
răcia în care se zbateau în alte 
timpuri numeroși scriitori bă- 
trîni și bolnavi. De altfel, ca să 
dau o cifră demonstrativă, prin 
Fondul literar 6-au plătit, sub 
formă de drepturi de autor, nu
mai în acești trei ani, aproape 
150 de milioane de lei. Se află 
în curs de elaborare noua lege 
a drepturilor de autor, care pre
vede măsuri menite să fie un 
stimulent pentru creații literare 
valoroase din punct de vedere 
educativ și artistic. Vreau să 
exprim tn numele dv., al tutu
ror, mulțumiri conducerii parti
dului, care ne-a dat și pe aceas
tă cale o nouă și emoționantă 
dovadă de grijă șl solicitudine 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viață și creație 
pentru toți scriitorii din țara 
noastră.

Aceste condiții spirituale și 
materiale, climatul general atît 
de favorabil creației, impun și 
constituirea unei atmosfere scri
itoricești, unui climat literar e- 
levat, de civilizație, raporturi 
tovărășești între toți membrii 
breslei noastre. înfruntările des
chise, libere, principiale, de opi
nii, pline de stimă și respect re
ciproc desigur, chiar cînd au un 
necesar ascuțiș polemic, sînt bi
nevenite. Ele contribuie la cla
rificarea poziției fiecăruia dintre 
noi și duc la o literatură de mai 
bună calitate. Insă ele nu au 
nimic comun cu spiritul de co
terie, cu relațiile bazate pe sim
ple interese personale. Aseme
nea raporturi sînt potrivnice 
eticii societății socialiste, prin
cipiilor noastre și Uniunea Scri
itorilor trebuie să procedeze cu 
tact, dar și cu fermitate pen
tru înlăturarea lor.

Referindu-se la activitatea 
internațională a scriitorilor, 
Zaharia Stancu a subliniat că 
aceasta se încadrează spiritu
lui politicii externe a partidu
lui și statului nostru de inde
pendență, suveranitate naționa
lă, de pace și prietenie cu 
toate țările socialiste, cu toate 
popoarele lumii, de respect re
ciproc. Cărțile pe care le scriem 
noi pot să transmită peste ho
tare experiența noastră, marile 
noastre realizări, să contribuie 
la o mai bună cunoaștere a 
României în lume. De aseme
nea, legăturile dintre organiza
țiile de scriitori, schimburile de 
opinii cu colegi de-ai. noștri de 
peste hotare, relațiile cu ei, 
contribuie și ele la crearea a- 
celuiași climat de înțelegere și 
prietenie internațională.

în ultimii ani, Uniunea Scrii
torilor a încheiat acorduri de 
colaborare cu uniunile de scrii
tori din țările socialiste. în ca
drul acestor acorduri în fie
care an pleacă în jur de 125 
de scriitori în delegații și vi
zite, după 6um am trimis, prin 
acorduri sau invitații, tn jur de 
60 de scriitori în fiecare an și 
în țările nesocialîste. Aceste 
vizite au contribuit și la lăr
girea orizontului scriitorilor. 
Scriitorul aflat peste hotare 
trebuie să se simtă permanent 
un ambasador al culturii ro
mâne, să înțeleagă că el nu se 
reprezintă numai pe sine, ci o 
largă colectivitate de oameni, 
că faptele și spusele lui, în
treaga sa atitudine se răsfrîng 
dincolo de ființa sa, asupra 
noastră a tuturor. El trebuie să 
fie un exponent al principiilor 
filozofice marxist-leniniste care 
de altfel stau la baza Statutului 
Uniunii, legea de bază a vieții 
noastre obștești. . Scriitorii co
muniști au datoria să fie mili- 
tanți activi, atît prin opera, cît 
și prin atitudinea lor, ai con
cepției noastre materialist-dia- 
lectice despre lume și societate.

Am participat la numeroase 
colocvii, simpozioane și con
grese internaționale, . sîntem 
membri ai unor asociații inter
naționale scriitoricești de pres
tigiu. Uniunea Scriitorilor, pe 
bază de reciprocitate, a pri
mit și ea numeroase de
legații din străinătatea, a 
confirmat tradiționala noastră 
ospitalitate, a dat tot ajutorul 
scriitorilor străini ca să ne cu
noască realizările, oamenii de 
la noi, să devină prieteni ai 
României. Am primit aproape 
100 de scriitori din țările so
cialiste și aproape 30 de scrii
tori din țările nesocialiste în 
fiecare an.

Insă ajutorul pe care-1 dă li
teratura cauzei înțelegerii și 
cunoașterii reciproce se reali
zează desigur. în primul rînd, 
prin cărți. Și este un fapt îm
bucurător că cele mai bune 
dintre lucrările noastre literare 
au început să intre în circuitul, 
universal. Peste 100 de cărți 
literare din România au fost 
traduse și publicate în acești 
ani în numeroase limbi străine.

După ce a făcut unele pre
cizări cu privire la rolul ac
tualei reuniuni pe țară a scrii
torilor, raportorul a spus t 
Conferința va fi încă o expre
sie a devotamentului scriitori-; 
lor pentru cauza socialismului 
în România, a hotărîrii noastre 
de a urma politica internă și 
externă marxist-leninistă a 
partidului nostru, politică ce 
corespunde intereselor vitale 
ale întregului nostru popor — 
ale națiunii noastre socialiste. 
Scriitorii noștri se prezintă la 
această conferință strîns uniți 
în jurul partidului, a înțelep- 
tei sale conduceri.

CONSTANTIN CHIBIȚA, se
cretarul Comitetului de partid 
al Uniunii Scriitorilor: In clipa 
de mare răspundere pentru ob
ște și țară, noi, comuniștii, cei 
din comitetul de partid și din 
conducerea Uniunii, am înțeles, 
am simțit și ne-am integrat în 
marea și adevărata idee a u- 
manismului socialist care a stat 
la baza întregului proces ideo
logic din ultima vreme. Ne-am 
înțeles răspunderile, poate nu 
dintr-odată, poate nu toți odată, 
am înțeles cît de important este 
momentul, am simțit spiritul cu
rat și plin de grijă comunistă 
a celui care a inițiat acest pro
ces zguduitor prin adevărurile 
și implicațiile lui, și am proce
dat ca niște comuniști a căror 
principală calitate este aceea de 
a fi oameni, comuniști de ome
nie. Poate, și cred, că au exis
tat din partea tuturor, și din 
partea noastră, erori, întrebări, 
dureri, incertitudini. Poate că 
am și nedreptățit, fără voie în 
orice caz, pe cîte cineva. Dar 
vreau să fiți siguri, că întotdea
una pe dinăuntru, în interiorul 
concepției noastre despre acti
vitatea de partid, nu ne-am 
transformat niciodată în jude
cători, nu ne-am erijat tn si
tuația de stăpîni ai adevăruri
lor, ci în comuniști, care, subor- 
donîndu-se firesc disciplinei de 
partid, unei discipline de mult 
și inițial acceptate, am știut că 
slujim interesele profesiunii și 
obștei noastre.

In continuare, vorbitorul a 
spus ! Literatura dedicată clasei 
muncitoare, societății noastre 
contemporane, în procesul ei 
multilateral de prefacere, tre
buie să întărească în primul 
rînd ideea de valoare în cultu
ra noastră, în cîmpul literelor 
românești. Ea nu poate fi o li
teratură de descripții și foto
grafii, ci, așa cum ne spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu, o 
interpretare profundă a reali
tății, chiar o intervenție plină 
de responsabilitate în realitatea 
contemporană, o literatură gra
vă, serioasă, care nu se teme de 
drame, de convulsii, de dureri, 
adică de adevărurile revoluției, 
pentru că destinația ei e 
profund pozitivă, nu elogiază 
mlaștina în care poate aluneca 
omul, ci zborul și setea de zbor, 
care alcătuiesc dintotdeauna vi
sul de aur al omului.

Deplina unitate de concepție 
ce caracterizează întregul nos
tru front scriitoricesc a fost 
subliniată în cuvîntul său și de 
scriitorul ALECU IVAN GHI- 
LIA. Pentru oamenii noștri de 
litere — a spus el — nu există 
problema opțiunii în ceea ce 
privește filozofia care să le ghi
deze opera ; ei se consideră an
gajați în lupta întregului nos
tru popor, de construire a so
cialismului și. în acest sens, 
orientarea lor ideologică este 
una singură : marxism-leninis- 
mul. Această platformă comu
nă, ideologică, determină toto
dată indestructibila unitate 
ce s-a statornicit între litera
tura română și cea a naționa
lităților conlocuitoare din pa
tria noastră socialistă.

Vorbitorul a relevat, de ase
menea, ajutorul neprețuit pe 
care partidul și statul l-au a- 
cordat oamenilor de litere pen
tru lichidarea cu toată energia 
a sistemului de tutelă adminis
trativă ce se instaurase într-o 
anumită vreme în viața noastră 
literară. El a menționat,. ca o 
consecință directă, obținerea 
unor succese incontestabile în 
toate genurile beletristice. în
deosebi se cuvine a remarca 
strădaniile unora dintre scriito
rii noștri de a pătrunde tot mai 
adînc în lumea interioară a 
omului contemporan, făuritorul 
orînduielilor noi socialiste. Du
pă ce a arătat că asimilarea 
cuceririlor valoroase ale litera
turii din lumea întreagă este 
incompatibilă cu preluarea fără 
discernămînt a unor modele 
străine, vorbitorul a spus : Tre
buie însă să subliniem totodată 
că. bazîndu-se pe continuarea 
tradițiilor naționale, literatura 
noastră actuală nu concepe a- 
ceste tradiții ca o închistare în 
forme produse de alte epoci, ci 
ca o îmbogățire, o dezvoltare, 
o adecvare a lor la noile rea
lități ce le au de exprimat. Cul
tivarea tradiției nu este o ches
tiune de formă, ci de concepție, 
ea ține de conștiința apartenen
ței la o anumită realitate na
țională și care în expresia ce 
și-a dat-o de-a lungul secolelor 
a scos în evidență anumite tră
sături constante. Atingerea uni
versalității trece inevitabil prin 
experiența acestor trăsături 
specifice geniului național.

MIRCEA RADU IACOBAN a 
arătat că, pentru a ajunge la 
adevărul vieții, scriitorul are 
nevoie nu numai de talent, ci 
și de curaj.

Curajul de a investiga lucid, a 
aproba entuziast și a denunța 
cu fermitate. Oricine cunoaște 
politica partidului nostru își dă 
seama că dimensiunea critică a 
literaturii. întemeiată pe respec
tul față de adevărul obiectiv al 
vieții, nu e nici" o clipă în de
zacord cu interesele fundamen
tale ale partidului comunist și 
ale națiunii noastre socialiste. 
Putem sluji cu adevărat tara 
care ne-a acordat înaltul titlu 
de scriitor ridici nd sinceritatea 
principială, constructivă, lucidă, 
si, în primul rtnd, comunistă, la 
rang de criteriu capabil să va
lideze — ori nu — valabilitatea 
etică și estetică a fiecărei pa
gini trimise la tipar.

Scriitorul a relevat apoi nece
sitatea ca asociațiile de scriitori 
să devină cu adevărat factori 
catalizatori ai activității de 
creație, prezențe prestigioase și 
de reală eficiență în viața spi
rituală a României socialiste. El 
a citat în acest sens faptul că 
Ia Iași există în prezent o gru
pare serioasă de scriitori din 
toate generațiile, că în orașul 

lut Eminescu slujitorii scrisului 
sînt prețuiți și stimați. Sînt si
gur —- a spus el — că în viito
rii anî vom impune cu mai mul
tă hotărîre lașul în peisajul lite
rar contemporan, așa cum ne o- 
bligă inima și tradiția, așa cum 
simțim că vrem și putem.

Referindu-se în cuvîntul său 
la climatul de democrație care 
guvernează viața noastră soci
ală de azi, la spiritul umanis
mului socialist întronate după 
Congresele al IX-lea și al X-lea 
al partidului, scriitorul HAJDU 
GYOZO a spus : Este un ade
văr de netăgăduit că niciodată 
în această țară scrisul maghiar 
n-a avut raza de acțiune și au
toritate în fața cititorilor de 
care se bucură astăzi. Vă pot 
afirma pe drept cuvînt, că scri
itorii maghiari s-au prezentat 
și în ultimul timp cu creații 
beletristice care au contribuit 
considerabil la mărirea presti
giului literaturii noastre, atît în 
țară cît și peste hotare. Nicio
dată pînă acum nu s-a văzut o 
asemenea bogăție cromatică în 
ceea ce privește varietatea sti
lului, o asemenea profunzime 
a concepției despre viață. 
Niciodată pînă acum nu ne-a 
bucurat afirmarea atît de nu
meroasă și viguroasă a tinere
lor talente.

Trebuie să ne fie clar : noul 
nivel de calitate estetică al li
teraturii naționalității maghiare 
din România — ca și întreaga 
renaștere spirituală a țării — se 
datorește înainte de toate schim
bării stilului conducerii de că
tre partid a literaturii și artei.

In continuare vorbitorul a a- 
rătat: Noi, scriitorii, sîntem, 
prin scrisul nostru, de partea 
aceluia care ne-a dăruit o pa
trie liberă, independentă și su
verană, care slujește cauza mon
dială a socialismului, apărînd 
cauza internațională a păcii, 
care ne asigură egalitatea în 
drepturi, folosirea nestînjenită 
a scumpei noastre limbi națio
nale, dezvoltarea culturii noas
tre de naționalitate maghiară, 
care cultivă frăția oamenilor 
de diferite naționalități din a- 
ceastă frumoasă patrie comună.

RIN CUV1NTUL

PARTICIPANȚILUR
care își desfășoară activitatea 
în interesul milioanelor de oa
meni al muncii, în spiritul ade
văratului umanism, al adevăra
tei democrații. Sîntem și stăm 
neclintiți — în frățească unita
te cu poporul român — de par
tea aceluia de la care am pri
mit toate acestea.

Dramaturgul ILIE PAUNESCU 
a relevat mutațiile de substanță 
survenite în istoria spectacolu
lui. în secolul nostru și mai ales 
în deceniile din urmă, cinema
tograful, televiziunea transfor- 
mînd mereu mai mulți cititori 
în spectatori. El a arătat, în a- 
cest sens, că încă de pe acum 
scriitorii simt nevoia să se ex
prime în limbaj cinematografic 
și succesul unor scriitori ca 
scenariști de film dovedește că 
încercările de a cîștiga pentru 
artă cît mai mulți spectatori au 
sorți de izbîndă. Ar fi necesar 
de acum înainte — a spus el 
— ca posibilitatea de a scrie pe 
peliculă să aibă o deschidere 
din ce în ce mai mare. O veri
tabilă încurajare, cu seriozitate, 
competență și îndrăzneală, a u- 
nei mari dramaturgii românești 
de film devine una din princi
palele preocupări. Va tre
bui să milităm pentru ca 
încă din școală, adolescenții, co
piii chiar, să înceapă să desci
freze secretele imaginii și ale 
sunetului. Copiii vor trebui să 
înceapă să învețe folosirea apa
ratului de fotografiat și a mini- 
camerei de 8 mm.

Dramaturgul a propus, de ase
menea, înființarea unui cineclub 
al Uniunii Scriitorilor cu toată 
dotația necesară. Tot atît de ne
cesară mi se pare — a adăugat 
el — înființarea unui premiu al 
Uniunii pentru scenarii de film 
și televiziune. Referindu-se în 
continuare la problemele stimu
lării și sprijinirii dramaturgiei 
autohtone, el a propus înfiin
țarea unui teatru care să joace 
numai literatură dramatică ro
mânească, clasică și contempo
rană, un teatru care să facă „o 
foarte prețioasă operă de educa
ție pentru tineret, reprezentîn- 
du-I pe clasicii noștri în montări 
de ireproșabilă ținută, eventual 
în spectacole sau în cicluri de 
spectacole prefațate de confe
rențiari cu vocație și cultură 
autentice. Același teatru ar tre
bui să facă și opera, cel puțin 
la fel de necesară, de a-i repre
zenta pe autorii români contem
porani".

In calitatea mea de critic li
terar—a spus ION NEGOIȚES- 
CU — obligat prin chiar speci
ficul profesiunii mele să urmă
resc ou cea mai mare atenție des
fășurarea fenomenului literar, 
am asistat cu mare satisfacție la 
progresele substanțiale realizate 
atît pe tărîmul beletristicii cît 
și al criticii, începînd mai cu 
seamă din anul 1965. S-au pu
blicat opere importante, impre
sionante prin calitatea, diversi
tatea și spiritul lor înnoitor, și 
îndeosebi s-au afirmat noi ge
nerații, capabile să ducă mai 
departe, în mod promițător, 
^«stânele snîrWuaUtătiî mmâ- 

neștl, — generații formate sau 
împlinite în cadrul regimului 
nostru socialist.

După ce s-a referit la unele 
probleme ale reeditării clasici
lor, vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că nu este nimeni 
care să conteste adevărul că 
progresul spiritual nu poate fi 
asigurat fără un cinstit și se
rios schimb de opinii. Secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
arătat el, a apărat solemn a- 
ceastă lege a culturii. Din pă
cate însă, există confrați și u- 
nele organe de răspundere ce 
nu țin seamă de acest adevăr. 
Nu o data, mai cu seamă cri
ticii literari sînt stânjeniți în 
activitatea lor de apreciere fie 
a operelor clasicilor, fie a ope
relor contemporanilor. în loc 
să se deschidă drum replicii, ea 
este împiedicată ab initio să 
ia naștere, nelăsîndu-se astfel 
posibilitatea ca disputele crea
toare să contribuie la progres. 
Mi 6e pare iarăși că, în aplica
rea tezelor din iulie 1971, s-a 
procedat de către unii factori 
de răspundere într-un spirit 
îngust, îneît în loc de stimulare 
am ajuns să avem cazuri de în- 
frînare a producției spirituale.

In încheiere, criticul Ion Ne- 
goițescu a propus ca în noul 
statut al Uniunii Scriitorilor să 
se prevadă constituirea unei 
comisii ideologice permanente, 
formate din scriitori, care să a- 
vizeze în cazurile delicate sau 
controversate privind cărțile.

în cuvîntul său. poetul RADU 
CARNECI, a subliniat importan
ța dezbaterilor prilejuite de te
zele în . întâmpinarea Conferin
ței Scriitorilor, care probează 
faptul că, în condițiile de față, 
în țara noastră arta șl cultura 
sînt bunuri ale întregului 
popor.

Pledînd pentru o creație de 
valoare, pentru o literatură ca
pabilă să exprime spiritualitatea 
unui popor, să cristalizeze în
tr-o formă artistică superioară 
spiritul epocii de față, dar să 
fie, în același timp, și o mani
festare originală în fața lumii

de azi și de mîine, vorbitorul 
a arătat că aceasta se poate re
aliza nu tinzînd spre sincronism 
cu ori ce preț, ci p’lecînd de la 
structura interioară a felului 
nostru de a fi. a gîndi și vedea 
lumea. Experimentele de dragul 
experimentului duc la mode, Ia 
credința că noi nu putem să ne 
impunem istoriei decît ținînd 
pasul cu aceste mode, care sînt 
atît de efemere. O asemenea 
atitudine duce implicit la anula
rea specificului național al li
teraturii și al artei în general. 
După ce a subliniat vitalitatea 
surselor de inspirație a litera
turii socialiste, vorbitorul a 
6pus : Se dovedește astfel încă 
o dată cît este de înteme
iată teza tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privitoare la unita
tea ideologică a artei în diver
sitate artistică a stilurilor. In
tr-adevăr, varietatea registrelor 
caracterizează astăzi mai mult 
ca orlcînd scrisul românesc cu 
tot ce are el mai autentic. Scri
itorii de azi, slujitori devotați 
ai poporului și idealurilor sale 
de bine, concură întru propă
șirea valorilor materiale și in
telectuale specifice acestei epoci, 
acestor locuri și acestor oameni.

Vorbitorul a făcut propuneri 
privitoare la stimularea creați
ei contemporane, inspirată din 
realitățile patriei, la organiza
rea unor festivaluri zonale care 
să poarte numele marilor crea
tori născuți în aceste locuri, la 
organizarea unui festival inter
național de poezie „M. Emines
cu*, la promovarea literaturii 
noastre peste hotare.

In cuvîntul său. poetul ION 
GHEORGHE a abordat o sea
mă de probleme de natură con
cretă privind activitatea Uniunii 
Scriitorilor, a evocat pronria 
experiență scriitoricească și u- 
nele neajunsuri legate de re
lația dintre autori și revistele 
literare sau edituri. El a criti
cat unele practici anacronice, 
birocratice din viața literară. 
A cerut ca orice probleme se 
vor ivi să fie analizate în mod 
profund, cu principialitate par
tinică.

„Fac aici o profesiune de cre
dință — a spus vorbitorul — 
cînd declar că activistul de 
partid este unul dintre cei mai 
apropiați eroi ai mei. M-a pre
ocupat activistul de partid ca 
tip social șl uman, ideal, ca 
formă concretă, practică a con
ceptului spiritului de partid. 
Fiind elementul de care de
pinde nu rareori viata și feri
cirea omului în socialism, acti
vistul de partid ocupă în scri
sul meu un loc mare, de im
portanță primă".

Poetul VIRGIL TEODORESCU 
a arătat că într-o societate so
cialistă literatura și arta nu for
mează un conglomerat ci con
stituie o unitate diversificată, 
urmînd legile proprii dezvoltă
rii societății socialiste în mer

sul ei opne comunism, iar con
știința artistică nu poate fi ex
terioară acestei mișcări dialec
tice, ci integrată ei, așa cum 
sîmburele este integrat fructu
lui. Cred că aceasta este inter
pretarea justă a documentelor 
Congresului al X-lea al Par
tidului nostru, cît și a hotărîri- 
lor Plenarei din 3—5 noiembrie 
1971, și cred că în lumina a- 
cestor învățăminte comanda so
cială își capătă noblețea și e- 
ficacitatea. Pentru un scriitor 
dedicat idealurilor revoluției, ea 
nu vine din afară, ci dinlăun
tru, păstrindu-și toată indepen
dența pe oare i-o conferă per
sonalitatea scriitorului, în 
strînsă legătură însă cu liniile 
de forță ale societății care îi 
oferă un vast și inedit cîmp 
de investigare. Ajungem, așadar, 
la concluzia că în societatea noas
tră socialistă literatura și arta 
nu pot constitui o întreprindere 
particulară, că trebuie să existe 
un front literar și artistic dictat 
de evoluția și țelurile acestei 
societăți și că numai în inte
riorul acestui front dezvoltarea 
nestingherită a fiecărui verita
bil creator este posibilă.

In continuare, poetul Vir
gil Teodorescu a spus : Intre- 
etică și estetică există o le
gătură organică, un raport di
rect. ca între respirație și plă- 
mîn. Nu poți respira cum tre
buie cu un plămîn închircit, 
dar nici nu-ți poți hrăni plă- 
mînrd sănătos cu aer confinat. 
Se cere, deci, o mai mare ri- 
goare față de calitățile profe- 
eional-artistice șl moral-cetățe- 
nești ale scriitorilor. Se cere 
stăvilirea tendințelor de parve
nitism, de parazitism și ama
torism literar, precum și o mai 
mare grijă față de promovarea 
talentelor autentice. Se cere să 
eliminăm din existența obștei 
noastre ranchiunele, interesele 
de grup, demagogia fastidioasă 
sau modestă, orgoliul derizoriu,

lamentabila logică a celor care 
acordă intereselor strict perso
nale o importanță istorică.

După ce a relevat creșterea 
rolului și răspunderii scriitoru
lui în legătură strînsă cu avintul 
revoluționar al poporului, cu 
structura socialistă a societății 
noastre care a creat condiția 
fundamentală pentru transfor
marea anonimității in persona
litate umană și care o sprijină 
pe aceasta cu toate mijloacele, 
scriitorul ANTON BREITEN- 
HOFER a spus : evoluția 
necontenit ascendentă a so
cietății noastre socialiste și 
grija partidului pentru în
florirea unei literaturi legate 
de realitate au dus și la dez
voltarea. într-o anumită mă
sură, chiar la maturizarea lite
raturii de limbă germană din 
România. Literatura în limba 
maternă înseamnă cunoașterea 
spirituală, literară și artistică 
a tuturor valorilor, care cresc 
și înfloresc pe pămîntul patriei 
comune — România socialistă. 
Mai înseamnă și cultivarea tra
diției literare și artistice, dez
voltarea continuă a expresiei 
specifice, înseamnă stima reci
procă fată de valorile intelec
tuale, culturale și artistice crea
te în patrie, independent de 
limba în care a fost scrisă o 
operă literară. Văzute în felul 
acesta limbile germană, ma
ghiară și ale altor naționalități 
din această țară nu sînt limbi 
străine, ci factori culturali de 
prim rang care vehiculează va
lori literare între poporul ro
mân și celelalte naționalități și 
contribuie astfel activ la prie
tenia și înfrățirea tuturor oa
menilor din Republica noastră 
socialistă. Literatura de limbă 
germană, care se inspiră din 
realitățile patriei noastre socia
liste, ocupă un loc distinct și 
bine precizat în peisajul literar 
din România și are, totodată, o 
pondere crescîndă și în țările 
de limbă germană. Progresul 
cel mai important în literatura 
de limbă germană din țara 
noastră constă — după apre
cierea mea — a arătat Anton 
Breitenhofer — în faptul că 
provincialismul îngust, și ter
menul acesta nu se referă nu
mai la o noțiune geografică, 
care a carâcterizat ani de-a 
rîndul o bună parte a acestei 
literaturi, a fost învins.

E un fapt îmbucurător, a con
tinuat vorbitorul, că există o 
pleiadă întreagă de tineri și 
entuziaști poeți, prozatori și «cri
tici care scriu în limba lor ma
ternă și trezesc speranțe justi
ficate. Desigur mai există lip
suri și probleme nerezolvate. 
Modalitățile pentru editarea de 
cărți s-au îmbunătățit. Îndeo
sebi editura „Kriterion" se 
poate mîndri tu realizări ex
celente. Și alte edituri din 
București, Cluj. Timișoara au 
posibilități pentru editarea de 
cărți în limbile naționalităților 
conlocuitoare.
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Valeri u 
Breazu
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Maria 
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Iftimie 
Nesfintu

Mi reia 
Bolbotină

Florin 
Tulai

Liliana 
Florescu

Ion
Gheorghiu

Rulian 
Ruse

Kanya 
Edit

Ovidiu 
Creoșteanu

— Te consideri pregătită pen
tru viață?

— Sînt pregătită pentru viață. 
Școala mi-a dat echilibrul de 
azi, m-a ajutat să nu mă pierd 
la zecile de „cotituri". întrevăd 
cu claritate viitorul, nu mă spe
rie munca, nici sacrificiul. Do
resc să devin profesoară șl voi 
deveni.

DELIA MAGDA, Liceul 
„Horea, Cloșca și Crișan" 
Alba Iulia

vilor și posibilitatea unei mai 
bune afirmări a opiniei și per
sonalității lor.

MIRELA BOLBOTINA
Liceul „Traian" 
Drobeta Tr. Severin

Lucreatia
Scăunaș

Mihai
Ștefănescu

Valeria 
lancu

Dorin 
Chirica

Rodica 
Cionca

Alexandru 
Trandabăț

Adriana 
Ghișoiu

Oltița
Florescu

loan
Munteanu

— Te-a costat un mare efort 
faptul că al învățat foarte bine 
în toți anii de școală ?

— De fapt, sentimentul dato
riei față de muncă, al necesită
ții de a învăța mi-a fost insuflat 
de familie și școală. Și astfel, 
învățătura serioasă a devenit o 
obișnuință. Prin rezultate, mi-am 
atras aprecierea celor din jur și 
asta a contat foarte mult, intru
cît a fost un imbold să năzuiesc 
să rămîn același elev bun.

— Ce interese și preocupări ai 
avut în afara învățăturii ?

— M-am simțit atras de lite
ratură. Sînt secretar al societă
ții literare a elevilor din oraș — 
„Al. Vlahuță** — unde m-am ma
nifestat ca poet și critic.. Și pen
tru că de la poezie la muzică nu 
e decît un singur pas, l-am făcut 
și pe acesta : am absolvit școa
la de muzică, clasa de flaut, și 
am făcut parte din formația li
ceului, „Junior 70“, în calitate 
de solist vocal. Desenez și pic
tez. Și voi deveni... arhitect.

SORIN MINGHIAT
Liceul „Grigore Alexan- 
drescu", Tîrgoviște

— Ce interese și preocupări 
ai avut în afara învățăturii ?

— Pasiunea „numărul unu" 
este, pentru mine, fizica și ei îi 
dedic cea mai mare parte a tim
pului meu liber. Completînd co
lecția de mărci a tatălui meu, 
filatelia a devenit o a doua pa
siune.

— Cum ai fost apreciat de co
legi, le-ai fost prieten ?

— Presupun că am fost apre
ciat de colegii mei deoarece în 
decursul anilor au ținut seama 
de părerile mele.

— Pentru ce mulțumești, în 
final, școlii ?

— Șooala îți dă ceea ce este 
absolut indispensabil oricărei 
evoluții ulterioare — viteza ini
țială.

FRANCISC AARON 
Liceul 
Cluj

am fost convinsă cu argumente 
serioase, temeinic motivate. O- 
dată opinia formată 6Înt un 
combatant hotărît să reziste pe 
poziții.

— Ce sfaturi le dai celor ©are 
urmează promoției tale ?

— E greu de dat sfaturi atunci 
cînd tu însuți ai nevoie de sfa
turi, dar să încerc. Nu plecați 
la drum dacă nu știți ce vreți, 
căci veți bî jbîi în căutări "zadar
nice ! .,Pentru ziua cea de mîi- 
ne, de cu azi te pregătești !“.

DOINA CORNELIA 
MORAR
Liceul „Gh. Lazăr“ Sibiu

„Emil Racoviță'

fl putut realiza 
școală ?

— Ce n-ai 
singură, fără ,

— Analizîndu-mă „la momen
tul terminus** datorez totul șco-

— Ce fel de elev ai fost ?
— Exigent cu mine însumi am 

căutat întotdeauna să mă re
marc prin ceva. Monotonia vie
ții de elev mediocru mi-a dis
plăcut cel mai mult.

— Care este cea mai frumoasă 
amintire pe care o păstrezi din 
viața de elev ?

— Este legată de concursurile 
școlare. Eram în clasa a X-a 
după faza județeană a olimpia
dei de matematică. Profesorul 
meu de matematică a intrat în 
clasă și a anunțat rezultatele — 
mă calificasem la faza republi
cană. Toți colegii au izbucnit în 
aplauze. De atunci am mai avut

— Ce ai de spus acum, la ca
pătul vieții de elev, despre pro
fesori ?

— Nu-mi place să categori
sesc profesorii în „buni" și „răi“. 
Totuși, profesorul „bun“ a fost 
acela care nu s-a considerat 
stăpîn al clasei, n-a explicat nu
mai pentru „minți**, ci elevilor, 
văzînd nu numai o colectivitate 
ci pe cei 41 de elevi separat, 
fiecare cu problemele lui. Pro
fesorul .,bun“ e și un pedagog 
bun, la care se poate merge și 
seara, tîrziu, acasă, să-i spui ce 
te frămîntă.

KANYA EDIT 
Liceul nr. 1 — Miercurea 
Ciuc

moment dat. Nota 10 n-a 
un ideal dar mă bucura 
indica o posibilitate de

la un 
fost 
și-mi . _
control.

— Ce ți-a lipsit ție, ca elevă 
și ai dori să nu lipsească celor 
ce vin după tine ?

— O mai bună orientare. Să 
fie ajutați să cunoască mai pro
fund viața și să știe mai bine 
să-și aleagă viitorul.

DOINA PETRACHE 
Liceul „Unirea"-Focșani

— Ce ai reținut, ca o caracte
ristică esențială a profesorului?

— Intrucît eu însumi vreau să 
devin profesoară, am căutat 
tipul profesorului apreciat de 
elevi. Calitatea esențială a u- 
nui profesor este arta de a cu
noaște psihologia elevului. In 
măsura în care o posedă, cele
lalte calități vin de la sine.

OLTIȚA BEATRICE 
FLORESCU

Liceul „Unirea" 
Turnu Măgurele

— Elevul foarte bun — deci 
tu — poate fi și un foarte bun 
utecist ?

— Un elev foarte bun, cînd 
își desfășoară activitatea folo- 
sindu-și întregul său potențial 
de muncă, își aduce aportul și 
la activitatea organizației de ti
neret din

— Ești 
combativ, 
atare ?

școală.
un tînăr de opinie, 
te-ai manifestat ca

— încearcă un raport între 
elevul foarte bun și utecistul 
adevărat.

— Evident, un elev foarte bun 
poate fi și un bun utecist. No
țiunile au de altfel foarte multe 
puncte comune. Despre mine, aș 
spune că am fost un bun ute
cist, pentru că am fost un bun 
elev, pentru că am obținut re
zultate bune la concursurile de 
matematică și m-a preocupat 
întotdeauna să-mi formez o cul
tură ideologică. Nu am fost un 
foarte bun utecist — afirmația 
nu are legătură cu falsa modes
tie — pentru că nu m-am mani
festat activ în dezbateri, nu am 
avut inițiative deosebite.

TON GHEORGHIU 
Liceul „Mihai Eminescu* 
— Buzău

— Ți-ai adunat suficient „ba
gaj" pentru a putea merge mai 
departe ?

— Cred că da, atît sub raport 
intelectual cît și cetățenesc. M-a 
ajutat școala și propria mea 
străduință. Sînt sigur că am 
să reușesc în viață ; deocam
dată la cele două verificări care 
mă așteaptă.

— Ce te-ar putea împiedica 
să izbutești ?

— Cred că numai un accident 
care însă trebuie prevăzut.

OCTAV-DORIN 
CHIRICA

Liceul „M.
— Vaslui

KogălnleeaniT

ȘCOALA NE-A DAT
mai frumoasă 
de școală ?

Cristian 
Irimie

Mugurel. 
Alexandridis

Horia 
Vintilă

— Care este cea mai frumoa
să amintire pe care o păstrezi 
din viața de elev ?

— Poate primirea în rîndul 
pionierilor, apoi în U. T. C., 
sau poate serbările școlare 
la a căror realizare partici
pam cu toții, cu cea mai mare 
însuflețire ; sau poate dimineți
le pe care le petreceam în va
canțele de iarnă sau primăvară 
la clubul U.T.C. din școală ; sau 
poate ca excursiile pe care 
le-am făcut cu corul liceului în 
Deltă, la Chilia, în iunie 1970, 
sau la concursul interj udețean 
cultural artistic, la Galați, în 
1969 ; sau... poate cea mai fru
moasă amintire din viața de 
elev... nu e încă o amintire.

ANDRHEA MIRCEA 
Liceul „Spiru Haret" 
Tulcea

VITEZA INIȚIALA

— Care e cea 
amintire din anii ______

— E ceva mai recentă : orga
nizația U.T.C. a liceului a pri
mit Diploma de onoare a C.C. 
al U.T.C. cu ocazia semicente
narului. Ni s-a confirmat ast
fel că sîntem o organizație bună 
și ne-am bucurat.

— Ce-ți dorești mai departe ?
— Să izbutesc să fiu o bună 

studentă și, în continuare o 
bună utecistă.

LUCREȚIA-MARIOARA 
SCĂUNAȘ
Liceul nr. 1 Călărași

al

Dorel 
Breban

Doina 
Petrache

— Ce acte de Indisciplină — 
săvîrșit în viața de elev ? A fost 
posibil să-ți impui o conduită 
ireproșabilă ?

— Nu știu cum, pe nesimțite, 
am ajuns pentru colegii mei un 
etalon ; în ceea ce făceam și 
fac sînt urmat de colegi. Obser- 
vînd aceasta, am căutat și am 
reușit. în sfîrgit, să elimin ele
mentele neîngăduite unei con
duite ireproșabile. Mi-aduc a- 
minte că odată, cînd mi-am lă
sat părul puțin mai mare, am 
primit observațiile colegilor mei, 
și mi-a fost teribil de jenă.

NICOLAE DUMITRESCU 
Liceul industrial de chimie 
nr. 1, București

Iii. Școala a fost munca și viața 
mea de 12 ani. Fără ea, ca in
divid aș fi avut cu totul altă 
evoluție.

— Cu experiența de acum ce 
sugestii îi faci școlii ?

— Eu consider studiul actual 
al normelor de ținută și disci
plină în urma ideilor și condi
țiilor materiale. Cred că se va 
remedia această contradicție.

— Promoția din care faci par
te știe ce vrea ?

— Da. „A vrea** este însăși 
rațiunea existenței promoției 
mele.

SILVIA BLAJ
Liceul „Radu Greceanu" 
Slatina

ocazia să fiu aplaudat, dar ni
ciodată n-am mai fost atît de 
emoționat.

FLORIN TULAI
Liceul „Vasile Alecsandri* 
Galați

— Fiindcă în activitatea cla
sei am dovedit intransigență, 
spunîndu-mi opinia ori de cite 
ori s-a ivit ceva, am fost ales 
secretar U.T.C. pe liceu, înce- 
pînd cu clasa a X-a.

DOREL BREBAN
Liceul „Gh. Șincai“ 
Baia Mare

Elena 
Zvâncă

Nicolae
Dumitrescu

Viorel 
Drăghici

Andrhea 
Mircea

— Promoția din care faci par
te știe ce vrea și are acoperire 
pentru ceea ce vrea ?

— Foarte mulți vor, mulți știu 
ce vor și cei mai mulți dintre 
acești ultimi au acoperire.

— Care sînt calitățile promo
ției tale?

— Este optimistă și așteaptă 
ca anii să-i aducă mulțumirea 
pentru munca depusă în timpul 
șoolii și mai ales de aici îna-

— Ce preocupări ai avut în 
afara învățăturii ?

— îmi place grozav sportul. 
Am făcut atletism de perfor
manță. Apoi am făcut multă 
matematică, n-am mai avut timp 
pentru sport. In fine, Ceaikov- 
ski, Ion Barbu, Edith Piaf... și... 
încă cineva întrunesc preferin
țele mele.

— Ai cîștigat concursuri șco
lare ?

— De două ori la faza republi
cană a concursului de matema
tică premiul I și o dată mențiu
ne. Pe cînd eram atlet, am fost 
campion, recordmen județean.

— Elevul foarte bun — deci tu 
— poate fi — și cum te-ai ma
nifestat — un foarte bun ute
cist ?

— Concret, eu sînt președinte
le Societății științifice „D. Pom- 
peiu" din liceul nostru și mă 
consider un foarte bun utecist.

VALERIU BREAZU 
Liceul nr. 2 Ploiești

— Cum ai fost apreciat de co
legi ? Te-au considerat prieten 
sau te-au invidiat ?

— Este o faptă nedemnă a-ți 
dezaprecia colegii. Orice coleg 
are trăsături atît pozitive cît și 
negative. Am încercat 6ă des
copăr calitățile acestora și le-am 
apreciat. Invidia rezultă din ne
putința individului de a atinge 
un anumit țel pe care altul a 
reușit să-1 cucerească. Invidia 
este deci expresia caracterelor 
slabe, iar eu nu mi-am calificat 
astfel colegii niciodată.

— Ești sigur că vei reuși sa 
faci ce ți-ai propus ? Și ce ți-ai 
propus ?

— N-am nici un motiv să cred 
că nu voi reuși să devin inginer, 
să mă reîntorc în orașul meu, 
pentru a lucra la Uzina „Unio“, 
unde lucrează și tatăl meu.

HORIA VINTILA 
Liceul „M. Eminescu" 
Satu Mare

— Ce fel de elev ai fost 7
— Am fost un elev obișnuit, 

înzestrat poate cu mai multă 
putere de muncă, voință și în
clinații tehnico-științifice. Mi-au 
plăcut amuzamentele matemati
ce și fizice, experiențele în la
boratorul de fizică, apoi excur
siile, automobilismul, ciclismul.

— Și la 
spus ?

— Fără 
să citesc, 
putut să .... _ _ __  _ „„
duința să propun școlii în gene
ral să se ocupe mai mult de 
unitatea interdisciplinară a ma
nualelor și, în plus, să se ocu
pe mai serios de descoperirea 
talentelor, să le încurajeze, ofe- 
rlndu-le cîmp de afirmare.

OVIDIU CREOȘTEANU 
Liceul „Liviu Rebreanu** 
Bistrița

— Ce-al reprezentat tu în cla
să, în organizația U.T.C. ?

— Unul din membrii colecti
vului. Un utecist care a primit 
și o muncă de răspundere în co
mitetul

— Ce
— Un 

propriu 
deosebi. _ _ 
de atitudine, 
picioarele pe 
du-mi idealul 
trăiesc.

MARIA ______
Liceul „Frații Buzești'
— Craiova

U.T.C. pe școală, 
ți-a dat organizația ?
sistem de concepție 

tineretului nostru. în- 
m-a învățat să fiu om 

Să visez, dar cu 
pămînt, raportîn- 
la lumea în care

—- A fost greu să fit un elev 
bun ?

— La început, în primii ani 
de școală, părinții m-au învățat 
cum și cît trebuie să muncesc și 
m-au făcut să înțeleg că trebuie 
să fiu întotdeauna printre pri
mii, De ce ? Asta am înțeles-o 
mai tîrziu. Efortul a fost deci 
doar la început, pe urmă s-a 
format reflexul condiționat. 
Scuzați-mi termenii medicali, 
dar doresc 6ă devin medic.

ALEXANDRU 
TRANDABĂȚ 
Liceul „Petru Rareș** 
Piatra Neamț

VIRGAN

adresa școlii ce ai de

ea aș fi putut învăța 
dar niciodată n-aș fi 
scriu. Îmi iau îngă-

al— Poți face un itinerariu 
celor 12 ani de școală ?

— în 12 ani am reușit să asi
milez multe și să știu că nu mă 
cunosc încă destul. Am disecat 
broaște, am organizat armate, 
am scris romane, am construit 
un laborator în spatele unor lăzi, 
am suferit din cauza directorului 
întreprinderii care ne-a dărîmat 
laboratorul și și-a extins curtea 
cu un metru, am iubit platonic, 
n-am urît niciodată, am cîntat 
la chitară, m-am deschis tutu-

— Ai participat la concursuri 
școlare, cum te-ai clasificat 7

— Arn activat în cadrul 
cercurilor de română și mate
matică din liceu pentru că am 
dorit să trec de limitele ma
nualelor. Ca urmare m-am pre
zentat și la concursurile de ro
mână și matematică unde m-am 
situat printre primii.

— Ca premiantă, în ce relații 
ai fost cu colegii ?

— Sînt o fire sociabilă, mo
destă și colegii s-au bucurat în
totdeauna de succesele mele.

VALERIA IANCU
Liceul industrial pentru 
construcții de mașini — 
Timișoara

— Ce te-a satisfăcut în viața 
U.T.C. a școlii?

— Foarte multe. Că am putut 
6ă ne spunem toți părerea, că 
am putut să hotărîm noi lucru
rile care ne priveau, că ni s-a 
dat cuvîntul și că ni l-am spus 
așa cum gîndeam.

MUGUREL 
ALEXANDRIDIS 
Liceul „N. Bălcescu" 
Rm. Vîlcea

ADRIANA GHIȘOIU 
Liceul nr. 1, Sf. Gheorghe

Delia 
Magda

Ștefan 
Pentiuc

Silvia
Blaj

— Al câștigat concursuri șco
lare ?

— Da, în fiecare an am reu
șit să. mă calific pentru faza re
publicană a concursului de fizi
că și în fiecare an am obținut 
la această fază fie mențiune 
specială, fie mențiune. Consider 
concursurile școlare un bun pri
lej de verificare și schimburi de 
experiență j îți atestă că faci 
parte dintr-o mulțime de tineri 
foarte dotați, care se pregătesc 
cu perseverență pentru viitor.

—- Ești un tînăr de opinie, 
tc-aî manifestat ca atare ?

— Ceea ce m-a format în 
această direcție a fost via
ța din organizația U.T.C. a 
școlii, dezbaterile din adunările 
U.T.C. In acest cadru am fost 
stimulat să-mi expun părerile și 
am fost ajutat să iau tot timpul 
o atitudine corectă, frumoasă.

ȘTEFAN GHEORGHE 
PENTIUC 
Liceul „Ștefan cel Mare* 
Suceava

— Ești pregătită pentru viață ?
— Cert este că imaginea fetei 

romantice care pășea în viață 
tremurător, gata să se clatine la 
cea mai mică adiere răuvoitoare 
nu e de domeniul lui azi. Nu 
mă aștept numai la bucurii, suc
cese și lauri, dar nici nu voî 
accepta cu resemnare fatalistă 
insuccesele. Indiscutabil, cînd 
joci cinstit, se întîmplă să și 
pierzi. Totul e să știi cum. Și 
mai ales oe ai pierdut o dată să 
nu mai pierzi și a doua oară ! 
în concluzie, primesc „mănușa** 
aruncată de viață !

RODICA CIONCA 
Liceul „Emanuil Gojdu" 
Oradea

— Prețuiești notele, ori te-ai 
obișnuit cu faptul că ai note 
bune și nu te mai impresionează 
nota 10 ?

— Cred că nota este o răsplată 
a muncii depuse și din această 
cauză prețuiesc notele, ele cons
tituind pentru mine o confirma
re a cunoștințelor dobîndite, o 
posibilitate de autocontrol.

— îi reproșezi ceva școlii 7
— Doar o recomandare :

— Ai avut motive să-i aduci 
mulțumiri școlii ?

— în final, școlii îi mulțumesc 
pentru meritul de a mă fi în
zestrat cu capacitatea de a stă- 
pîni meseria aleasă, de a înțe
lege mai bine realitatea înconju
rătoare și a mă adapta ei.

— Și al și motive de repro
șuri ?

— Aș îndrăzni să-i reproșez 
că ne-a pregătit mai puțin pen
tru viața socială, pentru practi
că. In problemele de strictă ne
cesitate, legate de acomodarea 
în producție, integrarea în pro
fesie, privind viața în familie, 
comportamentul social — școala 
ne-a rămas datoare.

ELENA ZVĂNCA 
Liceul agricol — Iași

— Poți adăuga la calificativul 
„elev foarte bun" și pe cel de 
„utecist foarte activ** ?

— Exprimi ndu-mă în termeni 
matematici, afirm cu toată cer
titudinea că elevul foarte bun și 
utecistul foarte activ constituie 
o identitate.

— Ce amintire deosebită duci 
cu tine din anii de școală ?

— Acum patru ani primeam 
carnetul de utecist la Școala ge
nerală nr. 10, pe care o absol
veam cu media generală 10 și 
reușeam la liceu pe. primul loc 
cu media 10. Iar acum părăsesc 
un liceu de prestigiu ca șef 
promoție.

LILIANA FLORESCU 
Liceul „N. Bălcescu" 
Brăila

de

Paul
Șulea

Rodica
Herghelegiu

Ion 
Vede

■— Pentru ce mulțumești, In 
final, școlii? Ce n-ai fi putut 
realiza fără școală?

— Nu m-aș fi putut realiza 
pe mine ca om cu gîndire ma
tură, științifică, pregătit să pă
șească cu siguranță pe drumuri
le vieții ce-mi continuă anii fra
gezi ai copilăriei și adolescen
ței. Nu pot aduce școlii nici un 
reproș pentru condițiile mate
riale și spirituale oferite. Cel 
mult, aș dori să li se creeze ele-

___  _ o 
legătură mai strînsă între teo
rie și practică și realizarea in
tr-un ritm mai accelerat a mo
dernizării învățămîntului.

IFTIMIE NESFĂNTU 
Liceul „G. Baco vi a“ 
Bacău

— Ești un tînăr de opinie, 
combativ ? Te-ai manifestat în 
clasă ca atare ?

— Am încercat să-mi formez 
opinii cit mai juste și logice, ac- 
oeptînd chiar modificări ale opi
niei inițiale, dar numai după ce

— Care sînt profesorii cei mai 
îndrăgiți de elevi ? Pe ce con
siderente îi prețuiesc ?

— Un profesor care reu
șește să te atragă prin ex
punerile sale (chiar dacă nu 
predă materia ta preferată) care 
este întotdeauna calm, echili
brat, înțelegător față de cei din 
bănci, într-un cuvînt un bun 
pedagog, întrunește prețuirea 
elevilor. Personal datorez plă
cerea cu care m-am apropiat de 
literatură, limbi străine, mate
matică, fizică, tocmai acestor 
calități ale profesorilor mei.

— Și care este tipul de pro
fesori care nu place elevilor ?

— Nu place profesorul pedant 
(a nu se confunda cu profesorul 
exigent de care avem atîta ne
voie).

VIOREL DRĂGHICI 
Liceul „Unirea" Brașov

— Te cunoști, poți spune des
pre tine că al maturitatea nece
sară pentru cei 19 ani ai tăi ?

— Mă cunosc în fugă ; mă 
gîndesc la mine, comparîndu- 
mă cu cei din jur, în timpul li
ber, după o întîmplare trăită, 
auzită ori văzută. Dar acest 
timp liber este destul de scurt 
pentru a putea analiza bine în- 
tîmplarea. Tot datorită vitezei, 
lipsei de timp pentru a analiza 
bine ce fac și în special proble
mele de viață, cred că lucidita
tea gîndirii mele nu se ridică la 
velul pe care îl pretind la 19 
ani.

— Și ce părere ai despre cali
tățile promoției tale ?

— E o promoție capabilă de 
dăruire și cu mare putere de 
muncă. Cred că cu noi, tinerii, 
se poate realiza orice dacă sîn
tem atrași, îndrumați și susți
nuți.

TOAN MUNTEANU 
Liceul „I. Slavici" Arad

— Ai fost o elevă interesată 
de nota 10 ?

— Oricit de dezinteresată 
aș fi fost de nota pe care o pri
meam, ea reflecta valoarea mea

TOT.
— Și oe le recomanzi „urma

șilor" ?
— Le-aș spune că timpul este 

tot mai scurt și dacă vor să reu
șească în viață, trebuie să în
ceapă lupta cu timpul.

RULIAN RUSE
Liceul „N. Bălcescu**
— Pitești

— Prețuiești notele sau te-al 
obișnuit cu notele bune și nu te 
mai impresionează ?

Precizez că nu sînt elevul 
are media 10, curat. De 

niciodată n-am învățat
care
fapt _  ___
pentru note. Aveam profesori 
la care nota 10 era un eveni
ment. Am încercat în repetate 
rînduri să mă pregătesc îneît 
să dobor „recordul** la acești 
profesori și am reușit.

MIHAI ȘTEFĂNESCU 
Liceul „Al. Papiu Ilarian" 
Tg. Mureș

— Consideri că ai plătit un 
Preț prea mare pentru poziția 
pe care o ai azi în școală ?

— Atunci cînd muncii îi a- 
daugi dăruire, cînd învățăturii 
îi adaugi pasiunea cunoașterii, 
efortul pe care-1 depui ți se 
pare minim. Poate doar, pe 
undeva, cîteva mici „sacrificii**: 
o plimbare cu prietenii, un meci 
de tenis.

— Ce poți răspunde azi Ia 
Întrebarea : ești pregătit pentru 
viață ?

— Nu vreau să dau un răs
puns absolut, dar pot spune 
„da“. Mă simt destul de puternic 
să înfrunt un „advensar" a cărui 
forță nu i-o cunosc încă în în
tregime — viața.

IRIMIE CRISTIAN
Liceul „Decebar'-Dev”

— Cum ești cotată de către 
colegi ?

— Deși colegii mă consideră 
severă, am reușit să mi-i fac 
prieteni, să înlătur acea ba- 
rieră care există între elevii 
buni și cei mediocri.

— Cu ce sentimente pășești 
în următoarea etapă de viață 7

— In condițiile de față mă 
simt pregătită pentru viață pen
tru că îi am pe mama și pe tata 
lingă mine. Dar știu eu cum aș 
reacționa în unele împrejurări 
oferite de viață ? Poate voi a- 
lerga din nou să le cer spriji
nul ! Poate nu va fi cazul! Știu 
și eu ? în caz de eșec mă voi 
îmbărbăta cu versurile „De vrei 
să birui nu te frîngi / Te-nalți 
chiar din căderi adinei**.

RODICA HERGHELEGIU
Liceul de cultură generală 
— Zalău

— Succint, țâre sînt calitățile 
și defectele promoției tale ?

— Dorința de a învăța — 
chiar la un număr mai restrîns 
— inteligența, colegialitatea, 
elanul, veselia. Unii știu oe vor, 
alții vor ceea ce nu știu, li re
proșez promoției o oarecare su
perficialitate și lipsă a simțului 
realității.

PAUL ȘULEA
Liceul nr. 1 — Reșița

— Ce-a prezentat școala pen
tru tine ?

— Școala mi-a arătat societa
tea, îndatorîndu-mă. Singur, aș 
fi rămas un sfios, un om lipsit 
de inițiativă !

— Dar organizația U.T.C. ?
— Mi-a devenit la un moment 

dat o a doua natură. Ca secre
tar U.T.C. pe liceu am stat ală
turi de fiecare elev, învățînd 
amîndoi sau toți încă puțin des
pre datorie.

ION VEDE
Liceul de cultură generală 
Tg. Jiu

Pagină realizată de 
LUCRETIA LUSTIG

și MARIETA VIDRAȘCU
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DIN „INSULA COMORILOR"

Președintele Nixon 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Luni, 22 mai, a sosit la Moscova, 
într-o vizită oficială, președin
tele S.U.A., Richard Nixon. Șe
ful Casei Albe, este însoțit de 
William Rogers, secretarul de
partamentului de Stat, Henrv 
Kissinger, consilierul special 
pentru problemele securității na
ționale, Peter Flannigan, consi
lier prezidențial, și de Martin 
Hillenbrand, asistent al secreta
rului de stat.

Pe aeroportul Vnukovo, pre
ședintele Nixon a fost întîmpi- 
nat. de Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suorem al U.R.S.S., Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri, de vicepreședinți ai 
Prezidiului Sovietului Suprem, 
ai guvernului, miniștri, alte per
soane oficiale, transmite agenția 
T.A.S.S.

La Kremlin a avut loc 
o întrevedere între Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și președintele 
S.U.A., Richard Nixon.

Convorbirea a constituit, du
pă cum anunță agenția TASS, 
începutul discutării probleme
lor care au o importanță prin
cipială pentru evoluția viitoare 
a relațiilor sovieto-americane, 
precum și a problemelor inter
naționale actuale. Convorbirea, 
care a avut un caracter de lu
cru, a demonstrat că ambele 
părți acordă o mare însemnăta
te convorbirilor dintre conducă
torii Uniunii Sovietice și State
lor Unite.

S-a exprimat convingerea co
mună că obținerea unor rezulta
te constructive la convorbiri va 
corespunde intereselor popoare
lor ambelor țări, ale destinde
rii internaționale și întăririi 
securității generale.

Prezidiul Sovietului Suprem și 
guvernul U.R.S.S, au oferit, luni 
seara, un dineu la Palatul mare 
al Kremlinului în cinstea președin
telui S.U.A., RIChard Nixon, trans
mite agenția TASS.

La dineu au participat Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin. Nikolai 
Podgornîi și alți conducători so
vietici.

Nikolai Podgornîi și Richard 
Nixon au rostit toasturi.

Arătînd că aceasta este prima 
vizită oficială în U.R.S.S. a unui 
președinte al Statelor Unite ale 
Americii în întreaga istorie a re
lațiilor dintre cele două țări, Ni
kolai Podgornîi a afirmat în toas
tul său că rezultatele convorbiri
lor vor determina în mare măsu
ră perspectivele relațiilor recipro
ce dintre Uniunea Sovietică șl 
Statele Unite și vor influența, pro
babil. modul în care va evolua 
situația internațională.

Noi pornim de la faptul că con
tactele personale, schimbul sincer 
de păreri dintre conducătorii de 
stat ajută la găsirea unor soluții 
reciproc acceptabile, care cores
pund intereselor popoarelor, in
tereselor menținerii păcii, contri
buie la depășirea greutăților. De 
aceea în Uniunea Sovietică se a- 
cordă o mare însemnătate convor
birilor sovieto-americane. Abor
dăm aceste convorbiri de pe po
ziții realiste și în concordanță cu 
principiile politicii noastre vom 
depune toate eforturile pentru a 
obține rezultate pozitive și pen
tru a ne strădui să justificăm 
speranțele care se pun în țările 
noastre și dincolo de hotarele lor 
în intîlnirea sovieto-americană de 
la Moscova la nivel înalt. Aștep
tăm aceeași abordare și din partea 
americană.

Uniunea Sovietică, a spus în 
continuare vorbitorul, consideră 
posibilă și de dorit stabilirea nu 
numai a unor relații bune, ci și

prietenești între U.R.S.S. șl 
s.u.a., desigur, nu pe seama 
unor terțe țări și popoare.

Cînd spunem că nu facem ex
cepție pentru S.U.A. în politica 
noastră de coexistență pașnică, a 
spus N. Podgornîi, aceste cuvinte 
cuprind năzuința noastră reală 
spre îmbunătățirea și dezvoltarea 
relațiilor sovieto-americane.

Deosebirea de ocînduiri sociale, 
divergențele pozițiilor statelor 
noastre într-o serie de sectoare 
de importanță esențială ale politi
cii internaționale dau naștere 
unor complicații serioase în rela
țiile sovieto-americane și noi nu 
le subestimăm deloc. Dar. chiar 
și în cadrul existenței divergen
țelor, există factori obiectivi care 
determină necesitatea pentru 
U.R.S.S. și S.U.A. de a acționa 
în așa fel ca să înlăture perico
lul unui război mondial, să înlă
ture din relațiile sovieto-amfcrica- 
ne reminiscențele „războiului 
rece", să curețe pe cît posibil a- 
ceste relații de ceea ce le-a com
plicat în trecut șl le Îngreunează 
în prezent.

Răspunzînd, președintele Nixon 
a spus : ,,Atît S.U.A. cît și 
U.R.S.S. sînt mari puteri. Po
poarele noastre sînt amîndouă 
mari popoare. In îndelungata lor 
istorie, cele două popoare ale 
noastre nu au luptat niciodată 
unul împotriva celuilalt. într-un 
război. Să luăm astăzi asemenea 
hotărîri încît să contribuim la 
crearea certitudinii că nici în vii
tor nu se va ajunge vreodată la 
război".

,,Intr-o epocă nucleară, cînd nu 
poate exista securitate atunci 
cînd forța are preponderență — 
a spus el în continuare — mari
le puteri au învățat următoarea 
realitate : acordurile bazate pe ex
ploatarea presupusei slăbiciuni a 
uneia dintre părți nu fac decît s-o 
determine pe aceasta să depună 
eforturi de două ori maj mari 
pentru a recupera preponderența 
în timp ce acordurile bazate pe 
respect reciproc au mult mal mul
te posibilități de a dura“. Pentru 
a foloși cît mai bine acest prilej, 
a spus Nixon, trebuie să recu
noaștem că, deși multe dintre di
vergențele noastre sînt esențiale 
si profunde, avem un puternic in
teres comun : pacea și securitatea.

In continuare, vorbitorul a ară
tat : „Puterea mare este însoțită 
de o mare răspundere. Atunci 
cînd puterea nu este însoțită de 
spirit de răspundere, pacea este 
amenințată. Fie ca puterea noas
tră să fie întotdeauna folosită 
pentru menținerea păcii șl nici a 
dată pentru amenințarea ei".

Vorbind despre obiectul convor
birilor. președintele Nixon a spus 
că problemele de interes bilateral 
vor servi drept punct de plecare. 
Cele două țări pot conlucra în 
domeniul explorării spațiului cos
mic.'al ameliorării mediului în
conjurător, al cooperării economi
ce, al unei prime etape de limitări 
a armelor strategice, a mențio
nat el.

Subliniind că este Inerent ca 
cele două țări să aibă interese di
ferite și moduri diferite de abor
dare, vorbitorul a arătat că baza 
unei competiții sănătoase trebuie 
să o constituie dorința de a coo
pera pe o bază de reciprocitate 
în probleme de importanță covîr- 
șltoare.

• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII POPULARE CONGO, Ma- 
rien N’Gouabî, a anunțat că Ange 
Diawara, principalul instigator 
al tentativei de lovitură de stat 
de la 22 februarie și al acțiunilor 
antiguvernamentale de la 17 mai 
a.c., s-a refugiat, împreună cu 
mai multe persoane, într-o re
giune situată între Goma, Tsetse 
și Brazzaville, la sud de capitala 
congoleză — transmite agenția 
FRANCE PRESSE.

R.P.D. COREEANA î Palatul pionierilor din Phenian.

• ACȚIUNEA CONTESTATARĂ A STUDENȚILOR DIN TANANARIVE
• PENTRU „MALGAȘIZAREA" ÎNVAȚAMÎNTULUI • MUNCITORII

ALĂTURI DE STUDENȚI

Tabloul străzii ar putea crea impresia câ Tananarive fi-a 
regăsit liniștea sa obișnuita. Dar revenirea la calm este doar 
aparenta, tensiunea persista și o simpla seînteie poate de
clanșa un incendiu pustiitor. De altfel, zidurile distruse ale 
primăriei ca și carcasele automobilelor arse evoca frămîntă- 
rile proaspete în amintirea tuturor. Privind pereții pe care se 
văd urmele flăcărilor sau linotipele sfârîmate din tipografia 
ziarului „Le Courrier de Madagascar" nu poți dobîndi înțele
gerea exacta a dimensiunii evenimentelor ce s-au consumat 
în ultimele zile. N-a fost o simpla erupție a nemulțumirii 
studențești, o furtună care a răscolit orașul și după care 
urmele ei pot fi șterse cu relativă ușurință.

Congresul Mișcării Populare 
a Revoluției din Zair

Salutul P. C. R. transmis de tovarășul

Cornel Burtică

Primul Congres ordinar al 
Mișcării Populare a Revoluției, 
reunit la. N’Sele, în apropiere 
de Kinshasa, și-a continuat 
luni lucrările în ședință plena
ră, în prezența președintelui 
Mobutu Șese Seko și a unui 
mare număr de invitați, repre- 
zențînd mișcări de eliberare din 
Africa, partide și organizații din 
diverse țări ale lumii.

In cadrul ședinței de luni, a 
luat cuvîntul tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a transmis 
președintelui Mobutu, delegați- 
lor la congres, întregului popor 
zairez, salutul cald și mesajul 
de prietenie din partea Partidu
lui Comunist Român, a poporu
lui român și a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care, recent, 
a fost atît de călduros primit 
de către poporul zairez.

Participarea delegației noastre 
la acest congres, ca răspuns la 
amabila dumneavoastră invita
ție. a spus vorbitorul, constituie 
prin ea însăși o expresie a bu
nelor relații statornicite între 
partidele și țările noastre, a 
dorinței comune de a întări 
prietenia și colaborarea dintre 
ele.

în determinarea evoluției as
cendente a legăturilor româno- 
zaireze, un roi de seamă au a- 
vut vizita pe care președintele 
Mobutu Șese Seko a întreorin- 
s-0 în anul 1970 în România, 
precum și recenta vizită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Republica Zair Aceste vizite, 
convorbirile pe care le-au pri
lejuit, desfășurate sub auspicii
le cordialității, prețuirii și res
pectului reciproc, au permis o 
cunoaștere directă a vieții, mun
cii și preocupărilor celor două 
popoare, au deschis ample per
spective pentru dezvoltarea ra

porturilor bilaterale pe multi
ple planuri, au contribuit la mai 
buna înțelegere reciprocă.

Poporul român a urmărit cu 
profundă simpatie lupta dusă 
de poporul zairez pentru scu
turarea jugului colonial și se 
bucură sincer de înfăptuirile 
sale actuale.

Preocuparea consecventă pen
tru intensificarea raporturilor 
de prietenie și colaborare cu 
noile state independente — a a- 
rătat în continuare vorbitorul 
— constituie o latură esențială 
a politicii externe a P.C.R., a 
României socialiste. Susținem 
cu toată hotărîrea eforturile pe 
care aceste țări le depun pen
tru lichidarea subdezvoltării, 
pentru propășirea materială și 
spirituală, pentru întărirea su
veranității lor împotriva colo
nialismului, a oricăror atentate 
ale imperialismului. Considerăm 
că nu mai poate fi admisă în 
nici un fel menținerea sau reîn
vierea, sub orice formă, a do
minației unui stat de către al
tul.

Apreciem că dezvoltarea în 
continuare a bunelor relații din
tre Partidul Comunist Român-și 
Mișcarea Populară a Revoluției, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Zair ser
vește atît intereselor popoare
lor noastre, cît și intereselor 
majore ale întregii omeniri.

In încheiere, vorbitorul a urat 
succes deplin Congresului, iar 
poporului zairez prieten, reali
zări de seamă în îndeplinirea 
țiotărîrilor acestui înalt forum, 
în înflorirea economică și socia
lă a Republicii Zair.

Proclamarea 
Republicii 

Shri Lanka
Luni. Ceylonul s-a procla

mat Republica Shri Lanka, 
stat independent și suveran, 
punîndu-se astfel capăt sta
tutului său de dominion al 
coroanei britanice ce datea
ză din anul 1848. Președin
tele Adunării constituante, 
Stanley Tillekeratne, a sem
nat, în cadrul ceremoniei de 
proclamare, noua constitu
ție a țării, într^o atmosferă 
sărbătorească. Primul pre
ședinte al Republicii Shri 
Lanka a fost desemnat Wil
liam Gopallawa, fostul gu
vernator general al Ceylonu
lui, iar Sirimavo Bandara- 
naike, fostul premier al 
Ceylonului, a devenit prim- 
ministru al guvernului re
publicii.

Adresîndu-se participanți- 
lor la ceremonie, Sirimavo 
Bandaranaike a lansat un 
apel întregii națiuni de a se 
uni în efortul de edificare 
a țării, afirmînd că „noua 
constituție deschide doar o 
poartă către viitor". Premie
rul a declarat că politica ex
ternă a Republicii Shri Lan
ka va continua să fie for
mulată în conformitate cu 
convingerea neabătută în 
politica. de nealiniere și în 
principiile Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite.

Puternice 
atacuri la Hue

După o puternică pre
gătire de artilerie, for
țele patriotice din Viet
namul de sud au lansat 
luni în zori, un nou atac 
împotriva garnizoanei 
saigoneze din fosta ca
pitală imperială Hue.

D
ebutind intr-o atmosferă de 
incertitudini alegerile prelimi- 
nare americane au suferit mo
dificări substanțiale în confi
gurație și ritm, au spulberat 
speranțele fostului „înaintaș 

potențial" al conducerii partidului democrat 
— Edmund Muskie ca și ale mai puțin con
vingătorului primar al New-York-ului — 
John Lindsay, au oprit rîsetele și observa
țiile ironice care acompaniaseră debutul 
timpuriu, cu 16 luni în urmă, al candidatu
rii profesorului de istorie George Stanley 
McGovern, au răbufnit vicios intr-un act 
de violență cu triste antecedente la Laurel. 
Scena aglomerată și confuză este deschisă 
în continuare oricăror evenimente impre
vizibile, „actorii*' fiind democrații și „spec
tatorii", se pare, republicani. Pentru cei 
din urmă oricare dintre deznodămintele 
posibile are o semnificație aparte.

Singurul debutant George McGovern, se 
află în frunte raliind pînâ în prezent în fa
voarea sa 436 de delegați la convenția națio
nală a partidului. Testarea platformei sale 
electorale, circumscrisă condamnării cu 
consecvență a intervenției americane în 
Vietnam a dovedit cît de adine tulburați 
și nemulțumiți sînt americanii de cursul a- 
cestui război — cel mai lung din istoria ță
rii lor. Succesul lui McGovern, susține re
vista americană „TIME", a fost asigurat de 
poziția sa categorică, neechivocă, exprimată 
clar cu toate prilejurile : „Trebuie să se 
pună capăt vărsărilor de singe din Indo
china ; S.U.A să-și retragă trupele din 
Vietnamul de Sud în schimbul eliberării 
prizonierilor de război americani j să se 
înceteze sprijinirea regimului corupt și dic
tatorial de la Saigon". McGovern și-a atras 
o parte a electoratului dezbătînd și luînd 
poziție față de probleme de larga rezonanță 
internă ca reforma sistemului de impozite 
și curmarea evaziunilor fiscale (40 la sută 
dintre marile corporații nu plătesc impo
zite ; proprietatea comercială a bisericii, 
care include firme de afaceri, centre co
merciale, zgîrie-nori, hoteluri, în valoare 
de 200 de miliarde de dolari ar furniza 12 
miliarde de dolari Trezoreriei americane 
dacă ar fi impozabilă). Reducerea bugetului 
militar al țării cu 32 de miliarde de dolari, a- 
sigurarea unui loc de muncă pentru fie
care cetățean, într-un cuvînt, teme de in
teres general, ridicate deschis în fața audi
toriului cel niai divers, au creat imaginea 
unui McGovern liberal, pregătit să acțio
neze, nu numai să umple cu sloganuri spa
țiul dintre două întîlniri electorale. Această 
imagine i-a atras o bună parte a electoratu
lui tînăr care numără 25 de milioane (pen
tru prima dată atît de numeros, după cobo- 
rîrea vîrstei majoratului de Ia 21 la 18 ani) 
care are un rol deosebit în stabilirea rapor
tului de forțe dintre candidați, Și ar fi de 
ajuns de menționat cei 25—30 000 de tineri 
voluntari din California și din afara acestui

stat care pregătesc terenul în favoarea lui 
McGovern la confruntarea cea mai aprigă 
de la 6 iunie. Ei au la dipozițîe computere, 
82 de agenții, un milion de numere de tele
fon ale democraților pe care să-i contacteze 
înaintea votului din acest stat care trimite 
foarte mulți delegați Ia convenție. „Feno
menul McGovern" în plină ascensiune își 
găsește deci explicația într-o platformă po
litică realistă și într-o bază relativ largă 
de susținători.

Locul doi îl ocupă George Corley Wallace 
(52 de ani și 10 copii) ale cărui șanse de

Necunos
cutele unei 

competiții 

înaintare în cursă depind de foarte mulți 
factori. Identificarea ani de zile cu rasistul 
convins care în 1963 s-a postat în fața uni
versității Tuscaloosa din Alabama pentru 
a interzice intrarea a doi studenți negri, 
șeful unui al treilea partid ce-și spunea 
„Independent" și care, în mod surprinzător 
în 1968, a cîștigat 13,5 procente, primind 
9,9 milioane de voturi, George Wallace și-a 
schimbat tactica mai ales vizavi de proble
mele economice. El s-a prezentat acum în 
postura interpretului păturilor mijlocii, a 
acelor „average Americans" atacînd mono
polurile, sistemul justițiar, înlocuind tira
dele împotriva negrilor chiar cu omagii. 
Scopul urmărit de Wallace este întrucîtva 
diferit de cel ai lui McGovern. Conștient ca 
nu are șanse la președinție, el și-a concen
trat eforturile și mijloacele materiale în 13 
state (susținătorii săi i-au făcut contribuții 
generoase, ceea ce i-a permis cheltuirea a 
circa 200 000 de dolari pe lună), încheindu-și 
practic activitatea după alegerile care se 
vor desfășura în Carolina de sud și Geor
gia. Numărul de 323 de delegați la conven
ție pe care i-a acumulat pînă acum este 
destul de apropiat de cifra de 350 pe care 
sconta Wallace pentru a-i împiedica pe cei
lalți doi candidați, McGovern și Hubert 
Humphrey să obțină 1509 de voturi necesare 
pentru învestitură. Blocajul pe care ar

putea să-1 exercite ar servi revitalizării 
partidului independent, impunerii platfor
mei sale, obligării șefilor partidului „să-1 
asculte", cu alte cuvinte construirii imagi
nii de „president maker" (făcător de preșe
dinte). înscrisă foarte tîrziu pentru alege
rile din California, candidatura sa poate să 
primească totuși „voturile de simpatie" ale 
americanilor, impresionați de atentatul a 
cărui victimă a fost Wallace la Laurel, în 
ciuda măsurilor extreme de securitate care 
îi fuseseră întotdeauna asigurate : o gardă 
de 16 oameni, o tribună de metal, blindată, 
folosită în timpul discursurilor sale. Rana 
psihologică agravată de-a lungul anilor, de 
asasinarea a patru președinți (Lincoln in 
1885, Garfield în 1891, McKinley in 1901, 
Kennedy în 1963) rănirea a trei președinți, 
a fost deschisă din nou : Wallace este al 
treilea candidat la președinție atacat.

In această atmosferă de adîncă tensiune 
și neliniște, alegerile preliminare americane 
se desfășoară îu continuare. Și nu trebuie 
ignorate aici două prezențe cu greutate, în 
rîndui democraților : Hubert Humphrey și 
Edward Kennedy. Primul, chiar dacă ocupă 
acum locul trei deci în urma lui Wallace, 
cu 299 de delegați, se va remonta, probabil, 
considerabil după alegerile din statele- 
cheie California (271 de delegați) și New- 
York (278). Pe de altă parte, conducerea 
partidului îi este cu totul favorabilă și dis
pusă ca să-i forțeze, în extremis, pe unii 
delegați „de ai lui Wallace" să-i asigure 
candidatura (sînt state americane ai căror 
delegați pot vota liber, indiferent de candi
datul care a întrunit cele mai multe sufra
gii). Cit îl privește pe Edward Kennedy, 
acesta este prudent, din motive de securi
tate personală, pentru a întreprinde o cam
panie electorală națională. El așteaptă, în 
principiu, anul 1976, poate chiar o modifi
care a tehnicii campaniei electorale, iar 
pentru anul in curs, șansa de a deveni 
„candidatul de compromis", fabricat în 
culisele convenției de la Miami Beach, 
Kennedy nu și-a arătat opțiunea pentru 
nici unul dintre candidați, deși familia 
și colaboratorii săi apropiați lucrea
ză pentru McGovern, dar el este cu
noscut adversar al vederilor poli
tice ale lui Wallace și ar putea interveni, 
susțin observatorii americani, pe scena po
litică pentru a stopa avansarea acestuia, 
așa cuin n-ar fi exclus ca Edward Kennedy 
să accepte candidatura la vicepreședinție, 
în echipă cu McGovern sau Humphrey, cu 
condiția ca în 1976 să candideze pentru 
funcția supremă. Dar pînă la 7 noiembrie 
a.c. se vor mai scurge cîteva luni de de
cantări politice, de neprevăzuturi care ar 
putea modifica sensibil, așa cum au dove
dit-o evenimentele de pînă acum, datele 
inițiale furnizate de „primaries".

DOINA TOPOR

Cu acest prilej, patrioții au 
reușit să străpungă centura ex
terioară de apărare saigoneză, 
forțînd trupele inamice să se re
tragă cu 3,5 km. Luptele conti
nuă și în alte puncte din îm
prejurimile orașului Hue, pre
cum și in zonele An Loc și 
Kontum, transmite agenția

Noul guvern 
turc

Președintele Turciei, Cevdet 
Sunay, a acceptat lista noului 
guvern turc, prezentată luni 
seara de premierul desemnat, 
Ferit Melen. Noul cabinet cu
prinde opt miniștri aparțlnînd 
Partidului Dreptății (care deți
ne 309 din cele 633 de mandate 
parlamentare), cinci miniștri din 
partea Partidului Republican al 
Poporului și alți doi, membri ai 
Partidului încrederii Naționale, 
între care Ferit Melen. Cele
lalte 10 portofolii (cabinetul nu
mără în total 25 de titulari de 
ministere), au fost încredințate 
unor personalități (un senator 
și nouă tehnicieni), care nu a- 
parțin nici unei formații poli
tice.

Doliu national 
in R.P. Mongolă

în legătură cu încetarea 
din viață a lui Jamsaranghiin 
Sambu, în Mongolia a fost 
decretat doliu național. Pe 
clădirile ministerelor și or
ganizațiilor obștești din 
Ulan Bator au fost coborîte 
în bernă drapelele de stat, 
în întreaga țară au loo mi
tinguri de doliu.

Funeraliile lui Jamsaran
ghiin Sambu vor avea loc la 
24 mai.

D
emonstrațiile popu
lare — care au 
scos Republica Mal- 
gașă din uitare — 
semnalează degra
darea situației din 

această insulă de o frumusețe 
sublimă, reflectă o gravă criză 
pe care o simplă schimbare de 
miniștri nu va reuși să o so
luționeze. Dezlănțuirea de vio
lență — soldată cu numeroși 
morți Și răniți — este conse
cința represiunii. Mulțimea 
exasperată de insensibilitatea 
deținătorilor puterii și de bru
talitatea forțelor „ordinei" a 
reacționat ferm. Incidentele ca
re au urmat au dobîndit verti
ginos amploare. Un drapel ne
gru, care flutură în centrul ora
șului, exprimă durerea pentru 
viețile omenești oare s-au pier
dut.

„Le Monde" scria despre „un 
mai malgaș" făcînd, astfel, o 
paralelă cu revoltele studențești 
din mai 1968. Acțiunea contesta- 
tară a studenților malgași a 
început mai de mult. încă în 
anul trecut, în martie, o grevă 
în universitate determină o as
pră măsură a guvernului : în
chiderea temporară a instituții
lor de învățămînt superior. In 
martie 1972, evenimentele se re
editează. La școala de medicină 
din Befelatanana are loc o gre
vă iar autoritățile replică în a- 
celași mod — studenții sînt lip
siți de posibilitatea de a conti
nua studiile. în aprilie se per
mite reluarea cursurilor. Dar o 
nouă mișcare grevistă se de
clanșează. Urmează dizolvarea 
Asociației Studenților în medi
cină. Cinci zile mai tîrziu stu
denții și elevii din Tananarive 
încep o greva de solidaritate cu 
colegii lor de la Befelatanana. 
Greva devine generală la sfîr- 
șitul lunii aprilie. Tensiunea 
crește cu fiecare oră. Eveni
mentele se precipită. Prima săp- 
tămînă din mai este martora 
demonstrațiilor tinerilor. La 12 
mai are loc contra-atacul ofi
cial : toate liceele și facultățile 
sînt închise iar membrii comi
tetului de greva sînt arestați, 
în ziua următoare studenții și 
elevii ies în stradă. împreună 
cu ei se găsesc muncitorii. O- 
rașul pare paralizat. Unitățile 
poliției deschid focul. Doliul 
pătrunde în nenumărate fami
lii.

Oficialitățile nu s-au ostenit 
să examineze cu atenție reven
dicările studențești. De fiecare 
dată, în comunicatele oficiale 
s-a vorbit despre „subversiunea 
străină" și s-au căutat sursele 
tulburărilor dincolo de grani
țele țării. Era un procedeu co
mod, utilizat și în alte împre
jurări. Dificultățile interne au 
fost explicate prin „comploturi" 
în legătură cu care în perma
nență s-au evitat explicațiile. 
Chiar înlăturarea unor perso
nalități guvernamentale s-a fă
cut în același gen.

Ce cereau studenții ? In pri
mul rînd ei doreau „malgași- 
zarea universității". Un mani
fest difuzat incă în 1971 Ia Fa
cultatea de litere din Tanana
rive -explică conținutul reven
dicării : „Adevărata malgașiza- 
re este cea care va ține seamă 
de situația reală a studenților 
malgași și de nevoile reale ale 
țării, deci cea care va încerca 
să formeze studenți folositori 
națiunii'*. In fond, studenții din 
Tananarive se ridică împotriva 
faptului că sistemul de învăță
mînt din țara lor copiază pe cel 
din fosta putere colonială in 
loc să țină seama de caracte- 
risticele realității malgașe. Lim
ba și cultura națională au fost 
neglijate. Philippe Decraene 
scria în „Le Monde" că la Fa
cultatea de litere din Tananari

ve se studiază „romantismul 
francez înainte de 1848" sau au
tori ca Chretien de Troyes în 
detrimentul cunoașterii litera
turii malgașe, a culturii națio
nale.

în plus, este vorba de barie
rele sociale care împiedică ac
cesul în universitate pentru 
studenții din păturile munci
toare. „NU selecției școlare ca

seze pe manifestanți. Observa
torii politici care în urmă cu 
cîteva luni mai scriau despre 
„stabilitatea" din această țară 
nu-și puteau ascunde mirarea.

La început Ministerul de In
terne a publicat comunicate 
„energice" împotriva „rebe
liunii". Apoi a intervenit o 
schimbare de ton. La Palatul 
Prezidențial s-a înțeles ■— s-ar 
părea — că represiunea nu 
poate readuce calmul la Tana
narive. Au urmat un șir de mă
suri : studenții arestați și de
portați pe o insulă au revenit 
în capitală, ministrul educației 
a fost înlăturat, puterea efecti
vă a trecut în mîinile unui co
mandant al armatei. în sfîrșit, 
întregul guvern a fost dizol
vat. Generalul Ramantsoa, șeful 
statului major, a primit însăr
cinarea de a forma un nou 
cabinet. Generalul va ocupa, 
astfel, o funcție ce nu exista 
pînă acum : cea de prim-mi- 
nistru (președintele era și șef 
al guvernului). Generalul Ra
mantsoa — în prima lui cuvîn- 
tare —- a promis să satisfacă 
revendicările studenților și 
muncitorilor, să efectueze re
forme democratice, mai ales în 
învățămînt, accentuînd specifi
cul național.

înseamnă aceasta preluarea 
puterii de către armată? S-a 
încercat, în acest mod, să se 
evite o răsturnare a actualelor 
structuri? Corespondenții străini 
de la Tananarive semnalaseră 
că o parte a manifestanților 
ceruseră încă de săptămîna trJț 
cută ca unul din comandanții

Moment de tensiune la Tananarive.

pitaliste !“ — rostesc inscripții 
de pe ziduri.

Refuzul de a lua în conside
rare „malgașizarea învățămîn- 
tului" a dus la punerea sub 
semnul întrebării a totalității 
raporturilor cu Parisul, tinerii 
apreciind regimul de la Tana
narive „ca fiind prea legat de 
fosta putere colonială".

Dar — amintește „L’Huma- 
nite" — aceste incidente s-au 
produs „un an după cele <*in 
sud, unde locuitorii provinciei 
Tulear s-au ridicat împotriva 
autorității guvernamentale". 
Mișcarea contestatară studen
țească s-a dezvoltat pe funda
lul nemulțumirii unor largi ca
tegorii. Nemulțumirile vizează 
atît aspecte politice — adică 
posibilitatea de a acționa inde
pendent a țării, dialogul cu Pre
toria etc,, cît și aspecte econo
mice — creșterea continuă a 
costului vieții și, paralel, a șo
majului, deteriorarea prețului 
produselor tropicale. Faptul că 
masele muncitoare au ieșit în 
stradă împreună cu studenții a 
relevat profunzimea dezacordu
rilor lor cu politica guverna
mentală. Ansamblul acestei po
litici — precum observa într-un 
editorial „Le Monde" — este în 
prezent pus în discuție. Mulți
mea densă de pe „Avenue de 
l’Independance", care a mani
festat zile în șir de dimineața 
pînă seara iar uneori și după 
ce întunericul a pus stăpînire 
pe oraș, dovedea o fermitate 
uimitoare. Focurile de armă și 
grenadele n-au reușit să disper

armatei să vină în fruntea gu
vernului.

Deocamdată, atmosfera s-a 
calmat în oraș. Locuitorii aș
teaptă evoluția evenimentelor. 
Oricum, voința lor s-a expri
mat clar atunci cînd zeci de 
mii de oameni au așteptat, răb
dători, liniștiți, din zori și pînă 
seara tîrziu, reîntoarcerea în 
capitală a studenților arestați. 
Manifestația care a urmat n-a 
fost gălăgioasă, violentă. Cu o 
siguranță de sine, cu siguranța 
celor cărora le aparține viito
rul, mulțimea a salutat pe tine
rii reveniți din scurta lor de
portare. Actualmente, această 
mulțime stăpînește strada. Apar 
în focul luptei adunări genera
le ale greviștilor, comitete de 
coordonare, se constituie o miș
care emanată din voința popu
lară. Duminică seara s-a ajuns 
la un acord în vederea reluă
rii lucrului, ceea ce pune capăt 
grevei generale. Acordul a de
venit posibil după convorbirile 
dintre delegația muncitorilor 
și studenților si generalul Ra
mantsoa. S-ar părea — aprecia
ză unii comentatori — că gene
ralul vrea să obțină controlul 
situației, restabilind „ordinea", 
împiedicind răsturnări de struc
tură. Firește, sînt, deocamdată, 
supoziții.

Calmul rămine, totuși, apa
rent — avertizează confrații 
noștri aflați pe pămîntul încon
jurat de Oceanul Indian și pe 
care conchistadorii, l-au denu
mit „insula comorilor".

EUGENIU OBREA

• DELEGAȚIA DE PARTID 
ȘI GUVERNAMENTALA CU
BANEZA, condusă de Fidel 
Castro Ruz prim-secretar al 
C.C. al P.C. ain Cuba, primul 
ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, a- 
flată în vizită în R.P. Bulga
ria, întreprinde o călătorie prin 
diferite localități ale acestei 
țări. Delegația cubaneză este 
însoțită de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria.

LA CASA DE 
DIN BACONGO, 
cartier al capitalei _____
Populare Congo, Brazzaville, a 
fost inaugurată, recent, tradi
ționala Lună a prieteniei cu 
popoarele lumii, care are loc, în 
fiecare an, sub egida Asociației 
congoleze de prietenie între po
poare. Prima zi a acestei luni 
festive a fost declarată „Ziua 
Republicii Socialiste România".

CULTURA 
important 
Republicii

CONVENȚIE CONSULARA 
ROMÂNO-GREACA

• LA 22 MAI a avut loc la 
Atena semnarea Convenției 
consulare între Republica Socia
listă România și Grecia. Con
venția a fost semnată de Gh. 
Bădescu, directorul Direcției 
consulare din Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii So
cialiste România și de B. 
Tsamissis, directorul Departa
mentului afacerilor consulare din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Greciei.

• O DELEGAȚIE PALESTI
NIANĂ condusă de Yasser

Arafat, președintele Comitetului 
Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, va face o 
vizită la Moscova la începutul 
lunii viitoare, anunță agenția 
M.E.N., citind surse oficiale din 
Cairo.

• IN CAPITALA Ugandei, 
s-au încheiat lucrările Comite
tului Eliberării al Organizației 
Unității Africane. La sesiune 
au fost prezenți reprezentanți 
ai celor 12 țări membre ale Co

mitetului și ai mișcărilor de 
eliberare din coloniile portu
gheze.

In cadrul dezbaterilor, au 
fost aprobate rapoartele comi
siilor permanente și au fost ela
borate recomandările privind 
sporirea ajutorului financiar, 
tehnic și militar și de altă na
tură popoarelor angajate în 
lupta de eliberare națională, 
împotriva rasismului și politicii 
de apartheid.

• POSTUL DE RADIO YAO
UNDE a anunțat că 99 la sută 
din persoanele înscrise în liste
le electorale au participat la 
referendumul asupra noului 
proiect de constituție a țării.' 
In întreaga țară, cei peste 3 
milioane de alegători s-au pro
nunțat, potrivit prevederilor 
noii constituții, asupra schim
bării denumirii țării în Repu
blica Unită a Camerunului.

CREȘTEREA 
ȘOMAJULUI ÎN FRANȚA

• DATELE OFICIALE date 
publicității de Ministerul Mun
cii al Franței relevă că, în 
cursul anului 1971, șomajul a 
crescut în această țară cu 17,4 
la sută. La sfîrșitul lunii apri
lie 1972, numărul total al șo
merilor din Franța era de cir
ca 530.000.

• Intr-un articol publicat în 
săptâmînalul „Berliner Stimme", 
Klaus Schutz, primarul Berlinu
lui occidental, a subliniat im
portanța tratatelor R.F.G. cu 
Uniunea Sovietică și cu Polonia, 
ratificate de Parlamentul de la 
Bonn. Aceste documente, a ară
tat Klaus Schutz, servesc cauzei 
păcii și înțelegerii între popoare 
și au o mare importanță pentru 
Berlinul occidental, deoarece 
permit să se asigure viitorul 
orașului și să se normalizeze 
relațiile cu vecinul lui imediat 
— R. D. Germană.
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