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Miercuri dimineață a părăsit 
Capitala, plecînd spre Republica 
Populară Bulgaria, delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
care va face o vizită de priete
nie în această țară.

Din delegație fac parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului PerriTânent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Ilie 
Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală ro
mâno-bulgară de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, loan 
Avram, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, precum și 
Nicolae Blejan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
Sofia.

La plecare, la aeroportul 
Băneasa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și membrii delegației 
au fost salutați de tovarășii Ma
nea Mănescu. Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Petre Lupu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Ion Ioni- 
ță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Ion Stănescu, Ștefan Andrei, Ion 
Dincă, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri, con
ducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești.

Erau prezenți Boris Konstanti
nov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Bulgaria la 
București și membri ai ambasa
dei.

Un mare număr de cetățeni ai 
Capitalei, veniți la aeroport, au 
salutat cu entuziasm pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători de partid și de stat.

Un grup de pionieri a oferit 
flori secretarului general al 
partidului, membrilor delegației.

(Agerpres)
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în judeful Teleorman, ploua sau nu

TOATE FORȚELE SÎNT
INTENS FOLOSITE PENTRU

STRÎNSUT RECOLTEI
în februarie, imediat după ți

nerea adunărilor generale ale 
cooperatorilor, informam citito
rii că „în județul Teleorman în
treaga suprafață de teren pro
prietate obștească va fi lucrată 
în acord global ; că 17 mii de ti
neri cooperatori, aproape între
gul efectiv de Ia sate al organi
zației U.T.C., și-au asumat răs
punderea lucrării în acord glo
bal a mai bine de 30 00 dc ha 
cultivate cu porumb". Pe ei îi 
căutăm acum, în aceste zile di
ficile ale culesului, pentru alcă
tuirea unui tablou al inițiative
lor materializate. Și, Ia fel ca în 
fiecare din zilele primăverii și 
verii, îi găsim în cîmp. Deși vre
mea era potrivnică lucrau în rit
mul cel mai intens posibil, așa 
cum au făcut-o un an întreg la 
prășit și fertilizări, la rărit și 
ierbicidat. îmbinarea intereselor 
obștești cu cele personale a de
clanșat ambiții, a dezvoltat res
ponsabilitatea, fiecăruia față dc 
soarta recoltei. Iar producția este 
mai bună decît orieînd. De pe 
loturile lucrate de tineri, aproa
pe fără excepție, se culeg pro
ducții duble planificărilor ini
țiale. în discuții n-am insistat 
însă asupra „cheiei de boltă" a 
succesului care practic este ob
ținut. în aceste ore de maximă 
încordare, firesc, am insistat a-

supra activității la zi, asupra 
plusului de vigoare pe care-1 dă 
(dacă este o realitate) acordul 
global.

— In ultimele zile am lucrat 
chiar dacă a plouat, ne încredin
țează Victor Dudău, un tînăr 
cooperator din Saelele. Supra
fața de teren lucrată de mine 
este cuprinsă în sola ce va fi se-

• Se culeg, acum, și 
„roadele" aplicării a- 
cordului global • Nu
meroase inițiative ale 
organizațiilor U.T.C. în 
sprijinul intensificării 

ritmului de lucru

mânată cu griu. Tovarășul ingi
ner Nicolae Variu a făcut un a- 
pel la noi, explicîndu-ne că o 
amînare a recoltatului înseamnă 
o întirziere la pregătirea și se
mănatul suprafeței, adică pier
deri de recoltă. întrebarea ce se 
pune este ; cine dorește să piar
dă la recoltă ? De aceea noi, ti
nerii, care avem loturi în peri
metrul acesta ne-am asociat, e
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Un organizator și participant: U.T.C.
• O semnificativă trecere în revistă a resur

selor cultural-artistice • Pro și contra

vorba de mine, ca șef de atelaj, 
de Floarea Raicu, de Floarea 
Mirancea, de Ioana și Nuța Ca- 
plagea, de Ioana Barbu, și am 
lucrat continuu și duminică și 
luni cind a plouat. Producția e 
bună, cam 7—8 mii de kilogra
me la hectar, și toată această 
cantitate am fost nevoiți s-o că- 
răm cu coșurile pînă la capătul 
tarlalei pentru că a fost imposi
bil să intrăm cu atelajele pe 
loc. Și n-a fost ușor să trans
porți cu spatele cite o jumătate 
de vagon de porumb într-o zi, 
cind piciorul ți se afunda pînă 
la gleznă în pămîntul ud.

La cooperativa agricolă din 
Saelele am discutat cu Victor 
Dudău, dar puteam aborda pe 
oricare dintre cei cincizeci de ti
neri ai satului care au lucrat in 
acord global aproape un sfert 
din suprafața cultivată cu po
rumb. Pentru că toți, în frunte 
cu secretarul organizației, Flo- 
rea Bimbașa, participă în aceste 
zile cu toate forțele lor la recol
tat. Chiar dac^ sînt nevoiți să 
se apere de ploaie așezindu-și 
pe umeri pelerine din folie de 
polietilenă recuperată de la so
larii, in toamna aceasta impro- 
pie unei activități normale la re
coltat ei acționează energic, ho
tărî tor pentru producție.

Oprim și la Slobozia Mîndra. 
Tinerii erau în cimp. O suta 
douăzeci la număr. Recoltau, e- 
liberau terenul, transportau pro
ducția în hambar.

— Acționăm pe suprafețele ce 
ne revin nouă, dar in fiecare zi 
— o oră sau două — dăm o mină 
de ajutor și bătrînilor. Este o 
inițiativă a organizației noastre 
adoptată în scopul impulsionării 
ritmului de lucru in mod uni
form pe toată întinderea coopo-

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a 11 l-a)

Extemporal 
școlar

0 ZI GREA,
0 ZI-EXAMEN

CONVORBIRILOR OFICIALI 
ROMÂNO-BULGARE

Miercuri. 27 septembrie, au 
început, la Palatul Euxinograd 
din Vama, convorbirile între 

egația de partid și guvema- 
ntală a Republicii Socialiste 
nânia, condusă de tovarășul 
clae Ceausescu, secretar ge- 
al al Partidului Comunist 
nân. președintele Consiliu- 
de Stat al Republicii Socia- 

e România, și delegația de 
•tid și guvernamentală a 

Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Din partea română, la con
vorbiri iau parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri. IUe Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.CR.. prim-vicepreședinte 
ai Consiliului de Miniștri, 
Leonte Răutu. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C-R-, președintele părții ro
mâne în Comisia .nixtă guver
namentală româno-bulgară de 
colaborare economică și tehni- 
co-științificâ, loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul Industriei construcțiilor

de mașini, Nicolae Blejan, am
basadorul României la Sofia.

Din partea bulgară participă î 
Stanko Todorov,------ 1—
Biroului Politic al 
Bulgar, președinte 
lui de Miniștri al 
ria, Tano Tolov, 
Biroului Politic al--------------
Bulgar, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria. Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, președintele păr
ții bulgare în Comisia mixtă 
guvernamentală bulgaro-româ- 
nă de colaborare economică și 
tehnico-științifică, Hristo Pa
naiotov, membru al C.C. al 
P.C.B., ministrul industriei gre
le. Spas Gospodov, ambasado
rul Bulgariei la București.

Au luat parte, de asemenea, 
consilieri și evoerți.

Delegațiile au examinat pro
blema construirii în comun a 
complexului hidroenergetic de 
pe Fluviul Dunărea și a dezvol
tării în continuare ă colaboră
rii economice și tehnico-științi- 
fice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria.

Discuțiile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială și prie
tenească.

membru al 
C.C. al P.C. 
al Consiliu- 
R.P. Bulga- 
membru al 
C.C. al P.C.

Un profesor de română de Ia 
un liceu bucurestean a avut 
ideea inspirată ae a testa cu
noștințele de limbă ale unei 
noi serii de elevi, capacitatea 
lor de a gindi și scrie româneș
te, cursiv și corect, printr-o 
compunere ad-hoc intitulată 
„O zi grea". Dacă din punc
tul de vedere strict didac
tic al disciplinei respecti
ve, rezultatele nu au fost 
surprinzătoare, sub aspect so
ciologic, ca atitudine în fața 
vieții, compunerile adolescen
ților de cincisprezece ani sînt 
cit se poate de revelatoare, ex
perimentul demonstrindu-ne că 
nu totdeauna detectăm lungi
mea de undă a gîndirii și sen
sibilității acestei noi generații. 
Nu-mi pot reține această re
marcă intre altele pentru că în 
sondajele aparent para-știin- 
țifice sau în activitățile educa^ 
tive întreprinse de diferiți 
factori, inclusiv de școală și 
organizațiile de tineret, adesea 
nu știm să găsim formula de a 
comunica, firesc și sincer, nea
fectat cu aceste inimi și con
științe.

Ce consideră așadar niște a-

de NICULAE STOIAN
dolescenți din clasa a noua 
a unui liceu drept ,.o zi grea" ? 
Evident, dat fiind faptul că în 
acest an s-au aflat in fața pri
mei mari verificări — intrarea 
în liceu — cele mai multe com
puneri gravitează în jurul res
pectivului examen — de la di
ficultatea unei discipline pină 
la momentul afișării rezulta
telor, ipostază cit se poate de 
firească. Important e aici mo
dul de a aborda un asemenea 
moment crucial al vieții de 
elev. De altfel așa se și sub
intitulează una dintre compo
zițiile pe această temă : La 
răscruce.

..O zi grea" în adevăratul în
țeles al cuvîntului — își moti
vează una dintre eleve subiec
tul ales — este specifică oa
menilor maturi care poartă o 
răspundere socială pe umerii 
lor. Se spune despre copii că ei 
nu au greutăți, că nu au tre
buri importante. Dar acest lu
cru e un neadevăr. Cred că 
copiii în această cunoaștere a

vieții, în contactul cu oamenii, 
în purtarea ce trebuie să o ai
bă sînt mereu supuși unui exa
men în care cei co examinea
ză sint din ce în ce mai exi- 
genți. Și oare un examen al 
vieții nu este greu ? — se în
treabă cu mirare la finele aces
tui preambul autoarea compu
nerii.

în spiritul aceleiași sinceri
tăți, adolescenta respectivă con
sideră drept una din cele mai 
grele zile ale celor cincispre
zece ani ai săi prima cunoștin
ță cu școala de acum opt ani, 
acea primă confruntare din
tre psihologia jocului și cea a 
calității de școlar, bucuria că 
o să-și citească singură basme
le cu care o obosea pe bunica 
dar și părerea de rău că a lă
sat acasă ursulețul de pluș și 
păpușa cu păr blond, contra
rierea că mama nu va mai fi 
pe lingă ea să-i vegheze „jo
cul" și alte îngrijorări.

Compunerea, după o seamă 
de observații pătrunzătoare din

(Continuare în pag. a ll-a)

însemnare
Doi tineri înarmați cu 

un aparat de filmat bat la 
ușa căminelor tinerilor 
muncitori nefamiliști din 
Galați și întreabă : ^Bucu
roși de oaspeți ?“ Că sint 
sau nu bucuroși, gazdele 
le deschid totuși ușa iar 
cei doi filmează reținind 
pe peliculă secvențe ale 
vieții de cămin, unele mai 
vesele, altele mai triste, si
tuații care vorbesc grăitor 
despre atitudinea tinerilor

DESPRE
SNOBISM

de SMARANDA JELESCU

în dimineața zilei de miercuri, 
27 septemorie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a sosit la Varna, în 
fruntea unei delegații de par
tid și guvernamentale a țării 
noastre, într-o vizită de priete
nie pe litoralul bulgar al Mării 
Negre.

Din delegație fac parte .tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guver
namentală româno-bulgară de 
colaborare economică și tehni- 
co-științifică, loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Nicolae Blejan, am-

SOSIREA LA VARNA
basadorul României la Șefia.

Delegația este însoțită de con
silieri și experți.

în întîmpinarea conducătoru
lui partidului și statului nostru, 
a celorlalți oaspeți români, la 
aeroportul din Varna au venit 
tovarășii Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B.. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria. Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B.. președintele Con
siliului de Miniștri, Tano Țolov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B.. prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Jivko Jivkov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții bul
gare în Comisia mixtă guverna
mentală bulgaro-română de co
laborare economică și tehnico- 
științifică, Hristo ” • '
membru al C.C.
ministru! industriei grele, Spas

Panaiotov,
al P.C.B.,

Gospodov. ambasadorul Bulga
riei ia București, precum și 
Todor Stoicev, prim-secretâr 
al comitetului județean Varna 
al P.C.B., membru al Consiliu
lui de Stat, Hristo Trandafilov, 
președintele Comitetului Execu
tiv al Consiliului Popular al 
județului Varna, viceamiralul 
Ivan Dobrev, comandantul flo
tei maritime militare, alți re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, ai orga
nizațiilor obștești.

Erau de față ’ consulii gene
rali, acreditați la Varna, și 
membri ai corpului consular.

Ora 11,30. Aeronava cu în
semnele românești, aterizează 
pe aeroportul din Varna.

La coborîrea din avion tova
rășul Nicolae Ceaușescu este în- 
tîmpinat cu căldură de tovară
șul Todor Jivkov, de ceilalți 
conducători de partid și de stat 
bulgari, care-i urează bun ve
nit.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări vecine 
și prietene își string cordial 
mîinile, se îmbrățișează cu căl
dură.

Tovarășul Todor Jivkov, îm
preună cu persoanele care îl 
însoțesc, salută, de asemenea, 
cu prietenie, pe tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și pe ceilalți 
oaspeți români.

Un grup de pionieri cu bra
țele încărcate de flori, se în
dreaptă spre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spre ceilalți membri 
ai delegației, oferindu-le în 
semn de bun venit și aleasă 
prețuire.

în onoarea conducătorilor de 
partid și de stat ai țării noas
tre se desfășoară apoi ceremo
nia militară a primirii. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu primeș
te ’raportul comandantului găr
zii de onoare — un detașament 
al marinei militare bulgare, 
care prezintă armele.

Răsună imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășul Todor Jiv- 
kov, trece în revistă garda mi
litară.

Tovarășul Todor Jivkov pre
zintă apoi tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți ro
mâni, oficialitățile bulgare pre
zente la aeroport, precum și pe 
consulii străini.

In acest timp, mii de locui
tori ai Varnei și ai localităților 
din împrejurimi, veniți la ae
roport pentru a fi martorii a- 
cestui nou și important moment 
al relațiilor’ româno-bulgare, a- 
clamă îndelung : „Vecina druj- 
ba" — „Prietenie veșnică". Se 
flutură stegulețe tricolore ale 
celor două țări. Această am
bianță sărbătorească e între
gită de decorul deosebit pe ca- 
re-1 oferă aerogara aeroportu
lui, inaugurată de cîteva zile și 
care acum este împodobită săr
bătorește. Se impune atenției

(Continuare în pag. a lll-a)

Căminul 
nostru, 

casa 
noastră

față de bunul obștesc, prim 
planuri cu gospodari buni 
și mai puțini buni, aspecte 
care se încheagă într-o po
veste ce promite a fi inte
resantă atît pentru tinerii 
în cauză, cit și pentru con
ducerile întreprinderilor 
respective care, unele, dau 
cam rar pe la aceste că
mine. Este vorba deci de 
un film intitulat „Bucuroși 
de oaspeți ?“ realizat din 
inițiativa și cu eforturile 
Comitetului județean Galați 
al U.T.C. Dar filmul întreg, 
al tuturor acțiunilor între-

I. CHIRIC

(Continuare în pag. a V-a)

La o întrunire cu caracter sărbătoresc a cenaclurilor lite
rare dintr-un județ, un distins profesor și critic literar a vor
bit îndelung tinerilor aspiranți la literatură despre bogăția 
de limbă șl simțire, despre savoarea subtilă și de autentic 
rafinament pe care o descoperi la lectura vechilor noștri căr
turari, un Antim Ivireanu, Dosoftei, Văcăreștii, Bolintineanu 
chiar. Și-a îngăduit, cu timiditatea omului de bun simț față 
de superficialitatea fatală pe care o conține un discurs — 
să spună două trei fraze încărcate de venerație despre Mi
hail Eminescu. Sala fremăta tăcut de entuziasmul sensibil 
al adolescenților.

Cînd deodată se ridică un june — evident cam pletos - 
„studinte-n drept" și din păcate publicist, care cu un ton 
iritat și arogant întreabă de ce sînt plictisiți ei, scriitori mo
derni, tineri porniți să termine o dată pentru totdeauna cu 
șabloanele, cu niște exemple răsuflate — și de programă 
școlară - cînd ar fi trebuit să fie informați ce se întîmplă 
cu poezia de ultimă oră (minim serialistă), sfirșind vindicativ ; 
„ați auzit, domnule X de Nichita Stănescu

Prietenul nostru, excepționalul poet care este Nichita Stă
nescu nu era in sală ca să-și poată exprima, cu patosul pe 
care îl pune în tot ce face, indignarea. El, care are un ade
vărat cult pentru cei pe care îi numește cu o fericită expre
sie „poeții preeminescieni".

Firește, tînărul despre care e vorba, ca persoană, nu pre
zenta nici un interes, l-am catalogat sec în gînd — să mă 
ierte cerneala tipografică sensibilă la cuvinte dure — inapt 
de gîndire elevată, lipsit de cultură, de vocație literară, de 
sensibilitate, un zero agasant ca orice zero.

Din păcate, prezintă interes în măsura în care dintre 
acești „snobi în fașă" se recrutează armata de veleitari care 
bîntuie revistele și editurile, ajung să publice chiar, și impri
mă, ori cit ar fi de stupefiant, un anume climat. Snobismul 
de minimă rezistență are o uimitoare putere de pătrundere, 
pentru că este comod. Cu două trei nume prinse din zbor, 
de cele mai multe ori fără să le fi citit opera sau să priceapă 
vreo iotă din ea, cu o frază de tipul „singurul poet român 
este Ion Barbu", junele nostru crede că a făcut gaură în cer. 
Lenea intelectuală capătă lustru, hîrtia este violată de fraze 
incoerente și gata, sîntem în fața unui scriitor „modern".

Problema se complică însă, atunci cind ne convine să con
chidem : „snobismul este sinonim cu incultura, o altă față

(Continuare în pag. a ll-a)
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**1CAII PUTERE"

SOSZLi’LE JUDEȚULUI ILFOV

La ce sint puși să tragă Direcția sanitară
recomandă exercițiul fizic
mn Ci un» hirnrm r»r •»<

Și doctorii de la

(Urmare din pag. I)

GREA

in legătură cu semnalul critic al 
ziarului, conducerea întreprinderii 
„Energoconstrucția" din Capitală 
răspunde următoarele : ..Ne însu
șim propunerea tn legătură cu 
contabilizarea pe conturi separate 
(in post calcul) a cheltuielilor le
gate de transporturile de mărfuri 
(în cazul transporturilor de mate
riale și utilaje) pentru mijloacele 
proprii care execută astfel de 
transporturi între centrală și șan
tiere.

Incepînd cu ultimul trimestru al 
anului se va intocmi un buget dc 
venituri și cheltuieli, separat pen
tru fiecare mașină, avind la bază 
normativele de cheltuieli stabil*<e 
prin H.C.M. 11001968 și planul d? 
transporturi calculat conform indi
catorilor din planul tehnic de s'at 
T.a sfirșitul fiecărei luni se va ana
liza încadrarea cheltuielilor in ve
niturile realizate, pe baza eviden
ței cheltuielilor in contabilita
te". Iată cîteva măsuri care 
vor influența plata salariilor con
ducătorilor auto si imn’icit vor 
contribui la ridicarea calitativă a 
activității lor.

ECOURI LA FOTO-ANCHETELE

„SCÎNTEII TINERETULUI'

LfGtt CiniWlflR-
RKimi Șl

pectarea normelor igienico-sanita- 
re. întărirea responsabilității ere. 
Sint deci semne pentru un reviri
ment, dorit de toți tinerii care ser
vesc masa Ia cantinele brașovene.

Eij jHiTnTMlEnani !* „Am 
sau cum i 
amîndouă ?

co
punct de vedere psihologic 
încheie la fel de matur cum 
și începuse : „Și se mai spune 
că copiii nu au zile grele ! To
tul ESTE GREU însă nimic nu 
ESTE IMPOSIBIL. 
vîrstă a copilului 
vîrstă a candorii și 
elanului sufletesc este

Nu mai puțin sincer și cap
tivant se destăinuie o altă ele
vă pentru care cea mai grea zi 
a fost cea în care a aflat ves
tea pieirii nesăbuite intr-un 
accident a cinci adolescenți, a 
unor tovarăși de generație pe 
care nu-i cunoștea personal dar 

. pentru al căror tragic sfîrșit 
simțea o mare durere.

„M-am întrebat adeseori da
că există o definiție și pentru 
viață ; in matematică, română, 
istorie, chiar și în problemele 
de viața se găsec definiții, con
cluzii — se destăinue proaspă
ta liceană.

Viața cunoscută de mine in 
cei cincisprezece ani încă nu 
poate primi o definiție. De ce ? 
Pentru că încă nu o cunosc în
deajuns. pentru că încă n-am 
ajuns la vîrstă maturității să 
pot afirma că știu ce-i viața.

In ciuda modestiei care se 
degajă din aceste considerații 
atit de sincere, aprecierile pe 
care le face autoarea compu
nerii mai departe asupra con
ținutului, vieții în această pe
rioadă sînt cuceritor de ma
ture :

Totuși cred că munca susți
nută, sentimentele descoperite 
pe zi ce trece, infrîngerile și 
succesele de fiecare zi, setea 
de îmbogățire a culturii noastre 
înseamnă viață. Da, viață în
seamnă să trăiești pentru pre
zent și viitor. Oamenii trebuie 
să lupte cu greutățile ei, să le 
înfrîngă. O zi în viața unui om 
înseamnă foarte mult. Această 
zi, poate să-i rezerve tristeți 
și bucurii, viață sau moarte.

Și după ce relatează zdrunci
narea sufletească prin care a 
trecut la aflarea tragicei in- 
timplări, adolescenta de cinci
sprezece ani conchide aforis
tic : Dar iată că viața și-a re
luat cursul normal, eu am ră
mas cu părerea de rău și cu o 
concluzie : o zi pentru om în
seamnă viață !

Frumoasă, matură și stimu
latoare concluzie intr-adevăr, 
care vine să sublinieze o altă 
gravă semnificație a horația- 
nului ..Cârpe diem". mai exact 
spus să revalideze înțelepciu
nea devizei proclamate de 
Coșbuc în cunoscutul gazel 
„Lupta vieții" : O luptă-i via
ța. Deci, te luptă / Cu dragoste 
de ea cu dor.

„5 iulie 1972. secolul XX — 
nu am să te uit niciodată F — 
pe acest ton patetic se înche
ie compunerea unei alte eleve. 
Ce s-a intimplat atit de grav 
in această crucială zi ? Adoles
centa cunoscuse prima mare 
decepție : eșuase la examenul 
de admitere și întimplarea fă
cea că respectiva zi era și ziua 
de naștere a mamei. Pe drept 
cuvint de aceea se întreba cu. 
durere : Ce putea fi mai groaz
nic ? Cum ii puteam spune ia

se 
se

un și pmctic

Ioc de „La mulți 
căzut la examen !“ 
le puteam spune pe

„Mai groaznic" pentru o 
legă a ei a însemnat ziua cind
într-un moment de nechibzu- 
ință și-a jignit mama : Parcă 
și văd fața, împietrită de ui
mire și durere a mamei, ochii 
ei blinzi care mă priviseră de 
atitea ori cu bunătate, cu dra
goste, plini de lacrimi amare.

„O zi grea" pentru un băiat 
a fost cea în care prietenia i-a 

. fost umbrită de un gest necu
getat al unui coleg cu care 
mersese la ștrand ; după ce ii 
împrumutase ultimii bani și 
buletinul său pentru a putea 
plimba cu barca o fată căreia 
îi făcea curte, într-un moment 
de gelozie oarbă, datorită unei 
întîmplări nevinovate, se tre
zește pălmuit de 
îndrăgostit lulea? 
e descrisă nu fără 
detașare, dar cu o 
amărăciune totuși.

Nu vreau să mă 
fac de doi ani judo 
plică pălmuitul — așa că dacă 
mi-aș fi pus mintea cu el l-aș 
fi aruncat in cap. Și nici n-am 
vrut să-1 fac de rîs, mai ales 
că era prietenul meu. Am răb
dat și am tăcut din gură. Afro- 
dita ridea de mine și eu nu 
știu, nu pot să explic ce senti
mente- aveam : de furie nepu
tincioasă, de compătimire. de 
rușine — nu pot să explic.

Zile grele pentru unii dintre 
elevi nu sînt numai cele mar
cate de anumite întîmplări ne
fericite — moartea sau 
năvirea cuiva apropiat, 
derea unui examen sau 
dificultăți întimpinate in 
ța de școală, ci și unele 
mente de trăire afectivă 
ternică, de confruntare cu 
torul, de reverii și autocon- 
templări grave. de- remușcări 
pentru timpul irosit fără ran
dament.

„La mine zilele grele — spu
ne in acest sens unul dintre 
elevi — nu sint cele încărcate 
cu multe ore de curs sau in 
care trebuie să lucrez mult pen
tru a ajunge la un rezultat ca
re să-ți dea satisfacție — deoa
rece satisfacția recompensează 
toată oboseala necesară ajun
gerii la acel rezultat — ci zi
lele apăsătoare, in care nu poți 
avea, nu poți desfășura o acti
vitate utilă".

Fără îndoială, 
relevă și posturi 
rești ca și unele 
..fetita și băiatul 
tru care alergarea prin 
zine după uniformă capătă pro
porțiile unei adevărate drame. 
Evident, nu asemenea atitu
dini in fața vieți: ne-au sur
prins. ci acele judecăți matu
re, pline de sinceritate și ge
neroasă umanitate, acea capa
citate a acestor adolescenți de 
a-și pune cu .seriozitate* pro
bleme. „O zi grea" devine in- 
tr-o asemenea viziune o zi-exa
men, adică permanentă abor
dare responsabilă a vieții. Mă 
întreb de aceea : oare n-ar fi 
cazul ca și noi. noi educatorii, 
nu numai să dăm. ci să ne și 
dăm mai des asemenea extem
porale ?

Această 
de școală, 
totodată a 

grea.

ge ziarul că în nici un caz Direc
ția sanitară nu este vinovată. In
tr-o formă directa sau voalată au 
fost respinse constatări, care in 
răspunsul M.E.I au fost socotite 
întemeiate. Așa. de pildă, Direcția 
sanitară afirmă că „recuperarea 
materiale Vr s-a făcut în limita po
sibilităților" (unde începe și sfîr- 
șește această limită ? ?) că „zgura 
a fost recuperată șl transportată la 
viitoarea bază sportivă" etc.

Tn urmă cu cîteva zile am pu
blicat o scrisoare prin care șeful 
catedrei de educație fizică de la 
I.M.F, mulțumea ziarului pentru 
ajutorul acordat, convins fiind că 
se vor lua. în cele din urmă, mă
surile cuvenite. S-au primit și alte 
ecouri la foto-ancheta ziarului, de 
apreciere, 
fost tratată 
pe care le
face

Elevul OLIMPIU BODEA, din Cluj, propune

AGITATOR PENTRU LABORATORUL ȘCOLII
și apreciem 
ideea de mai

începem cu scrisoarea semna
tă de elevul Olimpiu Bodea, unul 
dintre cei mai tineri și mai ac
tivi membri ai Clubului Inge
nioșilor. „M-am gîndit, ne scrie 
el intr-o scrisoare recentă, la un 
lucru apropiat și comun nouă, e- 
levilor. în laboratoarele de fi
zică și chimie întîlnim atît de 
familiarele agitatoare. Unele sînt 
acționate manual, altele elec
tric. M-am gîndit la posibilita
tea de a le acționa chiar cu e- 
nergia vaporilor substanței care 
trebuie agitată.

Dispozitivul este realizat din- 
tr-un vas de sticlă de formă ci
lindrică, cu un capac filetat e- 
xecutat tot din sticlă care ser
vește îndeosebi la fixarea agita
torului prevăzut cu trei brațe 
(palete). Acest capac are și 4 
tuburi efilate la capăt. Pe axul 
agitatorului la înălțimea tubu
rilor efilate se fixează o rotiță 
cu crestături adinei. întregul 
ansamblu este acoperit la rîn- 
dul lui cu un al doilea capac, 
de asemenea, din sticlă și file
tat, prevăzut la bază cu un mic 
robinet. Substanța de agitat se 
introduce în vasul mare. Vapo
rii degajați sub acțiunea căldu
rii vor ieși prin tuburile exilate 
și vor acționa rotița cu crestă
turi care la rîndul ei va învîrtț 
agitatorul. Cel de al doilea ca
pac are ÎTl” primul, rînd rolul de 
a reține vaporii (uneori ai sub
stanțelor toxice) de a nu ieși în 
atmosferă. în al doilea rînd.'ăr 
vină, pereții reci se vor conden
sa vaporii, . iar lichidul rezultat 
va putea fi eliminat sau recu
perat cu ajutorul robinetului de 
la bază." ' ’ ' 1 '

Recunoaștem 
în același timp 
sus. Cu atît mai mult cu cit 
dispozitivul acesta se poate 
realiza ușor cu vasele de 
sticlă existente în oricare 
laborator școlar. Se impun 
însă cîteva precizări. Pe de 
o parte, faptul că dispoziti
vul se recomandă numai 
pentru cazurile în care este 
vorba de o agitare continuă. 
Pe de altă parte se pune în 
mod deosebit problema etan
șeității sistemului. Asamblă
rile între părțile componente 
trebuie să se facă pe simple 
garnituri din cauciuc. în a- 
cest caz ar dispare și nece
sitatea filetelor, care, tre
buie să recunoaștem că se 
execută mai dificil, iar va
sele de sticlă filetate sînt 
totuși rare. Viteza de agitare 
variază în funcție de tem
peratura de reacție sau de 
gradul de încălzire a lichi
dului, deci de cantitatea și 
de viteza cU care ies vapo
rii din vas. La un moment 
dat este posibilă o creștere 
prea mare a presiunii vapo
rilor. De ac^eea sugerăm 
practicarea pe cel de al doi
lea capac a unei suDape de 
siguranță pusă în legătură cu 
un vas cu apă printr-un 
furtun. Astfel se poate resta
bili presiunea, normală de 
lucru, iar vaporii se vor con
densa ajungînd direct în apă. 
In sfîrșit o ultimă sugestie K 
Capacul interior ar fi poate 
indicat să se confecționeze 
dintr-un material termoplas- 
tic.

„don j.uanul“ 
întimplarea 

umor 
undă

privind modul cum a 
problema posibilităților 
au studenții pentru a 
Doar Direcția sanitară

Ș* 
de

Kt. puteau fi din vreme soluțio
nate. Despre aceasta insă nu se 
amintește in răspuns. Se precizează 
în schimb că ..Refacerea unui mij
loc de bază, dezafectat PENTRU 
CONSTRUIREA UNUI NOU O- 
BIECTIV. SE FACE DE CEL, 
CARE-L DEZAFECTEAZĂ ÎN CA
DRUL FONDURILOR CE SE ALO
CA PENTRU NOUL OBIECTIV, 
FARA NICI O OBLIGAȚIE PEN
TRU BENEFICIARUL CARUIA I 
S-A DEZAFECTAT MIJLOCUL DE 
BAZA. Așadar, o adiesă precisă : 
D>eetia sanitară a municipiului. 
Ce ne oferă răspunsul acestei in
stituții ? In loc să analizeze, con
cret. ce se poate face ca problema 
să fie rezolvată operativ, se fac 
eforturi evidente pentru a convin-

sport.
reușit să vadă in ce constă
sa.

Redactorul rubricii 
LIDIA POPESCU

Voci neprimitoare

pe care scrie „BINE AȚI VENIT !“

POLITEȚEA

PE TRASEE

TURISTICE îndărătul unor uși

Cele cîteva situații semnalate In 
ziarul din 6 septembrie au fost 
analizate cu toată răspunderea de 
către T.A.P.L. Brașov. Sintem in
formați că observațiile ziarului au 
fost dezbănue cu toți șefii cantine- 
lor-restaurant, că s-au stabilit 
măsuri pentru înlăturarea grabnică 
a deficiențelor. Intre acestea se 
numără : generalizarea rezultatelor 
bune, nerfecționarea personalului 
de conducere și de servire, res-

Avem in față două răspunsuri, al 
Direcției sanitare a municipiului 
București si *1 Ministerului Educa
ției si Invâțânuntului. Doua răs
punsuri. o singură atitudine. Aceea 
de a pasa răspunderile, de a găsi 
cu orice preț nn vinovat. M.E.I. se 

ă nrin aceea că a cerut tn 
multe rin duri sprijinul 

>1 fansi-

existat ne- 
eoiția pro- 

Dacâ exis-

mai ____
Comitetului 
Irului po 
București, 
ajunsuri 
iertului etc

P.S. — Adresăm, cu aeest 
prilej, o invitație și cititori
lor noștri, rugîndu-1 să co
laboreze cu noi pentru su
gerarea altor teme si idei de 
foto-anchete. Așteptăm eu 
încrederea că multe din 
foto-anchetele noastre ur
mătoare vor fi declanșate 
de semnalele dv.

laud
— se

dar 
ex-

imbol- 
pier- 
alte 
via- 
mo- 
pu- 
V li

Încheierea calendaristică a se
zonului turistic nu înseamnă nici
cum încetarea activității specifice 
pe traseele cu acest profil. Con
vinși că toamna oferă tot atîtea 
ispititoare și inspirate frumuseți, 
am pornit la drum, insofindu-i pe 
turiști la sfîrșit de șăptămină pe 
unul din cele mai „umblate" tra- 
see. Am preferat itinerarul 
București — Pitești — Rm. Vîl- 
cea — Sibiu.

Pornim la drum bucurîndu-ne 
de pistă lejeră a autostrarfEi și cu 
regretul unei oarecari austerități 
a peisajului, lipsit încă de locuri 
corespunzătoare de popas. Vom 
„ancoră" însă, la hanul de la Va
lea Ursului, odihnmdu-ne după 
cei peste 100 kilometri parcurși, 
în afară de ocolul Piteștilor pe o 
variantă incomodă si cam prea de 
mult păstrată. Dw speranțele 
noastre s-au spulbera! încă din 
pragul hanului. Tovarășul Florea 

. Tudorache. responsabilul de aici, 
j atunci finind locul recepționeru- 

lui, ne-a întîmpinat prompt :
— N-avem camere! Sintem 

prea aglomerați. Dacă veneați di
mineața...

L-am solicitat mai tîrziu să ne 
informeze unde am putea afla 
locuri pentru cazare „La Pitești", 
a răspuns tot grăbit.

— Putem da un telefon ?
(Singurul aparat telefonic se 

află la dînstil în birou I)
— Durează cel puțin o oră, 

ne-a asigurat, întoreîndu-ne spa
tele.

Ne-am adresat și recepționerei 
Florica Dore, apărută între timp 
la locul său de muncă.

— O cameră ?... Vă servesc 
imediat., l-am înmțnat buletinul, 
adăugind că am măi avea nevoie 
de o cameră pentru niște prieteni 

sosească de la 
dispusă să ne

voastră spunea că nu sint camere 
libere ? !

— Vă servesc eu, nu-i mai 
spuneți șefului...

Ne-a mirat atitudinea respon
sabilului cit și cea oarecum con
spirativă a recepționerci. făcin- 
du-ne să bănuim aici relații nu 
lipsde de un anume caracter 
dubios.

La următoarea „debarcare", 
la cabana „Topolog". unde in
tenționam să ne servim „micul

masă, dacă 
traistă !...

Bine ați 
aveți 

Desen

venit 
mîncare-n 
de ȘT. COCIOABA

ce ar urma să 
Pitești. S-a arătat 
servească.

— Bine, dar șeful dumnea-

dejun", o tînără ospătară a ui
tat de noi, întreținîndu-se în
delung la o masă cu niște 
cunoscuți. Motiv pentru care am 
renunțat la ideea inițială și ne-am 
continuat drumul.

Zăbovim mai mult în munici
piul Rm. Vilcea. Ne trebuie des
tul timp să găsim obiectivele tu
ristice, culturale. Speram la o 
hartă în acest sens, panouri sau 
semne indicatoare... Cu toate 
astea, ne-a plăcut mult orașul de 
pe Olt, aflat în vizibilă înflorire.

Vrem m întărim cunoștința 
noastră. Ilustratele nu prea sini 
convingătoare, destul de puțin 
variate. Intrăm in magazinul 
pentru turiști, din zona centra
lă a orașului, să cumpărăm un 
obiect de artizanat specific locu
lui. Tot personalul. în frunte cu 
șeful unității Mircea Olteanu, iți 
servea desertul.

Sintem puțin obosiți. O cafea 
ne-ar reconforta. Dcr la Călirnă- 
nești e greu de găsit o cafes 
bună. „Filtru" e defect. Cineva 
ne recomandă să mergem la mo
telul „Cozia". Dar e luni și se 
face curățenie. Si răminem 2-—3 
ore să ne odihnim, totuși.

— Intră in camera aia, îmi 
spune cineva tocind cu ochiuL 
Sd-mî spui cind m ie scot ți... 
Nu mai e nevoie să vorbești cu 
rh cineva. Dai și dumneata a _
bere...

E de prisos să reținem toate 
aspectele neplăcute ale acestei 
scurte excursii, pe care ni le-am 
notat, nu căutîndu-le cu tot di
nadinsul, ci așa cum ne-au în
tîmpinat ele tn loc de „bun-ve- 
nit~.

Dezvoltarea turismului, solici
tarea sporită a celor ce deservesc 
traseele sale nu înseamnă renun
țarea la bunele reguli ale ospe- 
ției, cu atît mai mult cu cit o 
bună parte a acestora au caracter 
de lege, iar legea, se cunoaște, 
nu e tocmeală.

Consemnăm cu un regret în 
plus lipsa de politețe întîlnită, 
pentru că majoritatea celor în 
cauză sînt tineri. Iar bunele de
prinderi se formează și se dezvol
tă cu precădere la această vîrstă 
Fapt cunoscut, fără îndoială, și de 
organizațiile U.T.C. din comerț, 
de către oficiile județene de tu
rism și de toți factorii respon
sabili.

Victor Todeci, unul din tinerii 
fruntași în muncă din cadrul co
lectivului întreprinderii textile 

din Roșiorii dc Vede
Foto: EMANUEL TAN JALA

(Urmare din pag. I)

a ei' și ni se oare inutil să studiem moi serios fenomenul, 
considerindu-l minor.

Nu este minor. Intii, pentru că din păcate, snobismul-nu 
este sinonim cu incultura decit pe treapta iui prrmorăr Âtn 
intîlnit oameni tobă de carte care, cu autoritatea conferită 
de studiul prelungit vehiculează aceleași idei, decit că o fac 
cu un eșafodaj de argumente bine construit iar tinărului 
neexperimentat ii este mai dificil, din această pricină, să de
pisteze falsul inițial, viciul de gind*re, fisura fundamentală. 
Iotă un snobism mult mai periculos, care poate chiar pro
duce intr-un moment de derută intelectuală carențe serioase 
in dezvoltarea sănătoasă a unei adevărate culturi. Deunăzi, 
un tînăr critic literar cu o solidă instrucție și un scris cursiv 
îmi declara că, de fapt „Luceafărul' este un poem mediocru. 
Am încercat în mod cinstit un sentiment de frică. Sigur, n-a 
ajuns încă să și scrie asta, dar poate că intr-o zi o va face ? I 
Se poate spune că la urma urmei omul este liber să iu*

compunerile 
tipic școlă- 
psihologii de 
mamei" peri

ma ga-

Operatorul chirpist VASILE COZMUȚA, 
din Baia Mare atacă o problemă la ordinea zilei

TURBINELE
Cea de a doua scrisoare a ru

bricii de azi aoarține tinărului 
operator chimist, Vasile Cozmu- 
ța din Baia Mare. „Vă propun o 
turbină cu gaze care în princi
piu se compune dintr-o rezisten
ță Electrică, un rezervor de 
combustibil, o cameră de arde
re, un electrocompresor, o ca
meră de cataliză și un genera
tor de curent continuu. Rezer
vorul cu combustibil (petrol, 
benzină) este încălzit de o re
zistență electrică Vaoorii de 
combustibil sînt trecuți cu aiu- 
torul electrocompresorului in
tr-o cameră de ardere. Arcul 
voltaic existent aici Ii transfor
mă in gaze de ardere care ac

este 
Utilizarea 

combustibil 
curind in- 
Renault a 

cu

DIMA

DESPRE SNOBISM
bească și să prefere ce vrea din literatură șî că Voltaire 
declara că Shakespeare e barbar. întîi câ acest critic este 
departe de a fi uri Voltaire, al doilea, că răspîndirea fără 
precedent a actului de cultură în mase, in societatea noastră 
ne face răspunzători pentru fiecare frază scrisă și gînditâ 
care devine un gest de profundă moralitate, în sensul a- 
cesteia cel mai înalt.

N-avem de gînd să înșirăm truisme, să spunem pentru a 
suta oară că sunetul artei moderne se aude după cunoaște
rea profundă a istoriei artei, să amintim că Picasso pînâ la 
a ajunge cel de astăzi știa să deseneze fantastic o mînă 
și un tors, sau că marele poet Ion Barbu știa și simțea totul 
despre poezia adevărată, așa cum știa totul despre mate
matici.

Vrem doar să spunem că snobul e un individ ciudat și 
trist, pentru că incult sau cult are sufletul acoperit 
crustă de uscăciune, este incapabil să vibreze, deci să 
ze. E adevărat că nu există pădure fără uscături, dar 
ești neatent și calci peste un ciot uscat, te rănește.

de o 
cree- 
dacâ

ționează turbina După mișcarea 
paietelor, gazele ies către un 
dispozitiv de cataliză funcțio- 
nînd. pe principiul procedeului 
elaborat de profesorul japonez 
Tsotomu Kogitani. De aici pot 
fi trimise în atmosferă fără nici 
un fel de pericol de poluare..."

Problema turbinelor 
Ia ordinea zilei, 
petrolului drept 
s-a dovedit de 
spirală. Firma
construit un autoturism 
turbină cu gaze, care dez
voltă o putere de 270 C.P. 
ca o turație de 28 000 rota
ții pe minut. PruKipiul pro
pus stârnește curiozitatea, 
dar nu ne permite un co
mentariu amplu, autorul ne- 
specificînd de ce a recurs 
la soluțiile sugerate. Pentru 
a supune propunerea unei 
aprecieri juste vă recoman
dăm să o completați și cu 
schița de plan a motorului 
și cu un sumar calcul com
parativ din care să rezulte 
economicitatea față de solu
țiile cunoscute și aplicate 
pină astăzi. Dacă turbinele 
cu gaze sînt încă puțin răs- 
pindite, aceasta se datorează 
tocmai prețului de cost ri
dicat.

Cit privește. punerea în 
funcțiune a turbinei cu a- 
jutorul acumulatorului, ar fi 
de făcut și.aici o observație, 

r Nu omiteți eă ne trebuie o 
temperatură destul de ridi
cată, deci un curent de ten
siune șî intensitate mare. 
Rețineți, ca prin modul cum 
ne-ați scris, prin tehnicita
tea propunerilor vă sugerăm 
să perseverați. Credem că 
veți veni cu contribuții că
rora le vom acorda atenția 
cuvenită.

Comentatorul rubricii 
Ing. DAN VAITEANU
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„Gheorghe Dima — scria 
în urmă cu cîteva decenii 
Nicolae Iorga — a intuit a- 
dinc și a înțeles cu duioșie 
acel cîntec al țăranului ro
mân... Acesta va fi meritul 
lui cel mare pe care-1 va 
împărți cu puțini numai, in 
cea mai mare parte mai ti
neri decit dînsul și care s-au 
inspirat și din truda lui în
cununată de izbîndă. Va ră- 
mine astfel ca unul din re
velatorii superioarelor cali
tăți ale sufletului nostru na
țional. Nu i se poate aduce, 
cred, o laudă mai mare decit 
aceasta care azi e pe buzele 
tuturora".

Gh. Dima. muzicianul mul
tilateral. de viața si creația 
căruia a fGst leg2fă întrea
ga evoluție a creației muzi
cale transilvănene din dece
niile de la încrucișarea ulti
melor două veacuri, a fost 
unul dintre creatorii c”! mai 
înzestrați care au știut să 
dăruie poporului său. luptei

sale, arta pe care o merită,
Născut la 28 septembrie 

1847 in Brașov, manifestând 
de copil o deosebită înclina
ție artistică, Gh. Dima este 
unul dintre primii mari pro
fesioniști ai artei noastre 
muzicale.

,,Noi, românii — scria Di
ma — avem o comoară de 
motive poporale care sînt 
cultivabile. Eu cred că acei 
compozitori care vor să cre
eze o muzică superioară ro
mânească, trebuie să trăias
că in contact cu poporul, 
trebuie să-i cunoască și fie
care fibră din sufletul lor 
să fie îmbibată de spiritul 
genuin al poporului, căci 
numai așa vor reuși să fie 
expresia artistică a neamului 
lor".

Zeci de lucrări corale, dc 
la noemul HORA, pentru cor 
mixt și oian. la cantata 
..Mama lui ștefan cel Mare", 
de la balada „Grozea“ Ia 
madrigalul ..Ziua ninge", în
treaga creație a lui Gh. Di
ma mărturisește strădania 
de a fi expresia artistică a 
poporului", piesele sale avind 
un farmec melodic. îndrăz
neli arAnonice care le oferă 
o culoare cu totul unică în 
penajul muzical național.

Pes*<* decenii, creația lui 
Gh. Dima. parte integrantă 
a patrimoniului cultural na
țional, se bucură de o deo
sebită audientă în masa iu
bitorilor de artă, și-a cîști- 
gat locul meritat în renerfo- 
riul formațiilor artistice si 
ale celor mai de seamă din
tre interpretii noștri.

MIHAI MOLDOVAN

— ...Tînărul care venise să-mi 
povestească acea întâmplare apa
rent măruntă era simpatic 
și îmbrăcat cu gust. Dar 
nesiguranța cu care îmi relatase 
faptul mă obliga la ezitare. M-am 
gîndit : Nu cumva e vorba de o 
simplă și banală „răutate" între 
doi colegi de serviciu ? Sau 
poate o încercare de a da „o lo
vitură sub centură" unui rival ? 
L-am rugat să-mi descrie totul 
de la început, fără să omită ni
mic.

i— De fapt, în ce consta sesi
zarea ?

— Dumitrache Pavel, funcțio
nar la o cunoscută întreprin
dere de comerț exterior, obser
vase la colegul său Florin E- 
leScu un pachet cu bancnote. O 
sumă foarte mare. Poate nu i 
s-ar fi părut nimic anormal, 
dacă, numai cu o oră înainte, 
Florin nu s-ar fi plîns insis
tent de o acută lipsă de bani. 
Ceruse chiar o sută de lei îm
prumut de la o altă colegă. A- 
poi părăsise biroul pentru un 
sfert de oră, revenise, părînd 
oarecum neliniștit. A întrebat 
chiar de cîteva ori cîte minute 
mai sînt pînă la ■ încheierea 
programului, lucru pe care 
nu-1 făcuse niciodată, era ex
trem de conștiincios. Cînd a 
fost chemat prin dictafon la 
direcție, a răscolit repede în bu
zunare căutîndu-și pieptenul. în 
grabă a întors pe dos buzuna
rul hainei din care a căzut pa
chetul cu sute. L-a luat și l-a 
pus fulgerător înapoi arnncînd 
în jur o privire scurtă, să vadă 
dacă a fost observat. Apoi a

luat o mapă cu acte și a plecat 
la direcție.

— Intr-adevăr, întâmplarea nu 
era. în sine, anormală. S-ar fi 
putut foarte bine ca. intre timp. 
Florin Elescu să fi scos suma 
respectivă de la C.E.C.

— E adevărat. Așa am gîndit 
și eu. Am ținut, totuși, să fac o 
verificare sumară. Dar, de la 
primul pas, faptul s-a dovedit

recare activitate infracțională, 
Florin Elescu și eventual, com
plicii lui in cazul că sesizau că 
am pornit pe urmele lor, ar fi 
fost preveniți și și-ar fi putut 
lua măsuri de precauție.

— Cind a căpătat un contur 
mai palpabil activitatea ascunsă 
a acestui funcționar ?

— După cîteva zile. Discutând 
cu un alt coleg al lui, care se

unul din coridoarele întreprin
derii noastre de comerț exterior.

— Cine era. de fapt acel e- 
nigmatâc om de afaceri ?

— Se numește Verrel Tetter, 
prezentat de Florin Elescu 
drept conducătorul celei mai si
gure firme, cu care întreprinde
rea ar fi avut posibilitatea să în
cheie un contract favorabil. Cum 
s-ar zice, un om onorabil, demn

Amănunte care
valorau milioane

DIN AGENDA UNUI OFIȚER DE SECURITATE

mai important decit păruse la 
început. Pentru că, în iriua res
pectivă, Florin Elescu nu pă
răsise incinta întreprinderii. De 
aceea, am adîncit verificarea. 
Bine înțeles, cu maximum de 
discreție. Aceasta pentru că, în 
primul rînd, dacă sesizarea s-ar 
fi dovedit nereală, riscam să a- 
runc o umbră de îndoială asu
pra unui funcționar care se a- 
rătase deosebit de competent, 
corect, conștiincios, care pînă a- 
tunci, se bucurase de încredere 
deplină. în al doilea rînd, 
presupunînd că sesizarea s-ar 
fi verificat, că faptul res
pectiv ar fi fost legat de o oa-

întorsese recent de la un târg 
internațional, am aflat despre 
un fapt, de data asta foarte im
portant. A$teptîndu-și avionul, 
în barul aeroportului din Frank
furt, el îl observase pe Florin 
Elescu în tovărășia unui băr
bat necunoscut, cu înfățișarea 
tipică a unui om de afaceri. 
1-1 prezentase și pe companion 
ca pe un cunoscut om de afaceri 
dintr-o țară occidentală. Func
ționarul nu-i reținusă numele. 
Dar, avind o bună memorie vi
zuală, îi reținuse în schimb în
fățișarea. Foarte de curind, cu 
două sau trei zile în urmă, îl 
remarcase pe același personaj pe

de respect Dar suspiciunile ce 
planau asupra lui Florin Elescu 
m-au obligat să mă informez 
mai în amănunt și despre Tetter.

Așa am aflat că, în urmă cu 
trei zile, între firma reprezen
tată de Verrel Tetter și între
prinderea noastră se încheiase 
un important contract comercial, 
tocmai pe baza documentației 
prezentate de Florin Elescu și 
datorită insistențelor sale. Am 
considerat imperios necesar să 
verific imediat contractul înche
iat. Trebuia să fiu operativ. în 
noaptea aceea, împreună cu un 
expert al întreprinderii am ana
lizat fiecare paragraf din actul

încheiat. Totul părea normal. A- 
bia spre dimineață expertului i 
s-au părut suspecte cîteva cifre. 
Făcînd împreună, încă o dată, 
calculul prețurilor, la total a re
zultat o pagubă de 2,5 milioa
ne lei pentru economia naționa
lă. Nu ne venea să credem. Am 
recalculat, dar nu greșisem.

— De unde provenea paguba?
— Profitând de încrederea cu 

care era privit, de faptul că ac
tele lui erau mai sumar verifi
cate, funcționarul cel „respecta
bil" vînduse domnului Tetter 
produsele noastre cu preturi mai 
mici decit cele legale. In plus, 
el înscrisese pe contractul dat 
beneficiarului o serie de date, 
altele decît cele trecute pe 
exemplarul rămas la întreprin
dere. Verificarea tehnică a con
firmat falsul, săvîrșit cu multă 
abilitate, capabil să deruteze pe 
cei mai buni grafologi. Aceste 
elemente au impus reținerea 
imediată a lui Elescu. La 
interogatoriu el a mărturisit to
tul. A povestit cu cinism cum a 
„colaborat" cu Tetter. Pentru 
stat, contractul — infractorul 
știa prea bine — însemna o 
pierdere de peste două mili
oane.

— Aveați, deci, toate motive
le să fiți satisfăcut.

— Nu, nu chiar. îmi repro
șam că nu reușisem să intervin 
la timp pentru a evita această 
pierdere. în sinea mea conside
ram că nu-mi făcusem pe de
plin datoria. Dar... în timpul in
terogatoriului observasem că E- 
lescu privea foarte des la cea
sul meu, aflat pe birou. Pă

rea pur și simplu obsedat de 
timp. Amănuntul, alt amănunt 
—m-a frapat. Ce aștepta Flo
rin ? Dilema a rezolvat-o... te
lefonul. Infractorul spera că 
Tetter, complicele său, va reuși 
să părăsească țara, avînd asupra 
sa contractul atît de păgubitor 
și facturile pe baza cărora pu
tea să pretindă livrarea mărfii, 
primite tot de la el contrar dis
pozițiilor legale. Dar, la telefon 
primisem tocmai această veste 
îmbucurătoare. Verrel Tetter fu
sese reținut chiar pe aeroport, 
actele prejudicioase erau în po
sesia noastră.

— Pierderea fusese, deci, evi
tată...

— Da. Dar după cîte emoții, 
numai colegii care m-au ajutat 
știu.

★
Tînărul care ne relatase cî

teva momente din ultima încer
care prin care trecuse era evi
dent marcat de oboseală. Cazul 
cu pricina se încheiase chiar în 
dimineața aceea. Și nu era un 
caz oarecare. Fuseseră salvate 
2.5 milioane de lei, o mare pier
dere pentru economie nu mai 
avusese loc. se dejucaseră ma
noperele infracționale ale celor 
doi infractori. Totuși, acest tînăr 
înalt, cu părul negru pieptănat 
impecabil, ne vorbea modest, 
măsurat, calm, ca și cum nici 
n-ar fi fost vorba despre el, lo
cotenentul de securitate Eugen 
Grigore...

VALERIU IVAN, 
OVIDIU PĂUN
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Vizita delegației de partid și 
guvernamentale, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

în Republica Populară Bulgaria Cu toate că „orele de program" se sfirșiseră de mult, pe numeroși din
tre cooperatori i-am găsit trebăluind la transportul roadelor recoltate 
peste zi. Mult mai tirziu, pe inserate, au urcat in remorcă și au plecat în 

sat, spre casele lor

'1

(Urmare din paa. I)
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urarea „Bine ați venit dragi 
prieteni români !“, încadrată de 
portretele conducătorilor de 
partid și de stat ai celor două 
țări, de mari drapele române 
și bulgare. Oamenii au venit cu 
flori, plini de bucuria de a avea 
ca oaspete pe aceste meleaguri 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
căruia îi adresează cuvinte de 
bun venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Todor 
Jft-kov, se apropie de mulțime, 
răspunde cu prietenie ovațiilor, 
caldelor manifestări de -simpa
tie . \

în încheierea solemnității so
sirii, conducătorii de partid și 
de stat, ai celor două țări pri
mesc defilarea gărzii militare. 
Tovarășii Nicolae-Ceaușescu și 
Todor Jivkov, lori- -Gheorghe-’ 
Maurer și Stanko Todorov au 
luat loc pe un podium de onoa
re, prin fața căruia trece cu 
drapel și fanfară detașamentul 
marinei militare.....................

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov iau loc apoi într-o 
mașină deschisă, escortată de 
motocicliști.

Pe marile bulevarde ale ora
șului Varna, al treilea ca mari
nași importanță economică al 
BtHîariei, pe care sînt arborate 
drapelele celor două țări, mii și 
mii de locuitori, precum și oa
meni aflați la odihnă pe litora
lul Mării Negre, flutură stegu- 
lețe și flori, aplaudă, la trecerea 
oaspeților. De-a lungul străzilor 
flutură mari banderole roșii pe 
care sînt înscrise urările <

„România—Bulgaria, prietenie 
veșnică ; salutări frățești po
porului român".

Orașul este parcurs într-o at
mosferă de sărbătoare, de vi
brantă căldură, care și-a găsit 
expresia în entuziasmul și bucu
ria cu care locuitorii Varnei au 
salutat această nouă întîlnire 
dintre conducătorii de partid și 
de stat ai României și Bulga
riei. Pretutindeni aii răsunat 
urări la adresa prieteniei româ- 
no-bulgare. Pe străzile Varnei, 
capitala județului cu același 
nume, și-au dat întîlnire, cu a- 
cest prilej, ’aproape întreaga 
populație a orașului — lucrători 
de la șantierele navale, uzinele 
de manometre, de produse elec- 
trptehriice, textiliștii de la mo
derna întreprindere ..1 Mai‘‘. să
teni din comunele învecinate, 
sțudenți și elevi.

-în mijlocul acestei mulțimi de 
oameni, se străbat largile artere 
ale orașului' Vârna, devenit în 
ultimii; ani un important centru 
industrial, o poartă principală 
maritimă a țării, cu o viață cul
turală și artistică intensă și 
care, totodată, s-a impus și ca 
o vestită stațiune turistică. O- 
rașul se înfățișează ca o măr
turie grăitoare a dezvoltării 
Bulgariei socialiste.

Din mașina deschisă, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov răspund cordial aclama
țiilor și urărilor entuziaste ale 
locuitorilor Varnei. Sînt momen
te simbolice, ilustrative pentru 
legăturile tradiționale de prie
tenie, statornicite între popoare
le și partidele celor două țări.

Sub semnul acestor auspicii a 
început vizita de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o face în fruntea unei delegații 
de partid și guvernamentale a 
țării noastre.

Legăturile de prietenie și co
laborare româno-bulgare aii cu
noscut în ultimii ani o evoluție 
rodnică. Dezvoltarea colaborării 
fructuoase dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Bulgar, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, 
cursul continuu ascendent al 
relațiilor reciproce în domeniile 
politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural corespund inte
reselor ambelor popoare, cauzei 
generale a socialismului și păcii.

Un factor de primă importan
ță pentru adîncirea și diversifi
carea relațiilor-bilaterale în toa
te domeniile îl constituie con
tactele directe, în-tilnirile deve
nite tradiționale dintre conducă
torii partidelor și-statelor noas
tre. In luna august, oamenii 
muncii din România socialistă au 
primit, cu sentimente de caldă 
prietenie, pe tovarășul Todor 
Jivkov, care a vizitat litoralul 
românesc și a avut convorbiri cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Prezența pe pămîntul Bulga
riei vecine și prietene a condu
cătorului partidului și statului 
nostru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în fruntea delegației 

"române, reprezintă o elocventă 
expresie a raporturilor frățești 
dintre cele două partide, po
poare și state, o nouă și re
marcabilă contribuție la întă
rirea prieteniei româno-bulgare.

Dineu oferit de tovarășul
Todor Jivkov in cinstea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Tovarășul Todor Jivkov,

prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, a oferit, miercuri, un 
dineu în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist

Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Au participat membrii delega
țiilor de partid și guvernamen
tale ale celor două țări, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, personalități

ale vieții culturale, precum și 
consulii generali acreditați ia 
Varna.

Tn timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, au rostit toas
turi tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu.

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN
(Urmare din pag. I)

rativei. Și ceea ce pot spune 
este, că jumătate din suprafața 
recoltată reprezintă rodul efor
turilor depuse de noi, tinerii.

Deși, în ultima decadă, in 
șapte zile a plouat, iar produc
ția medie ce se înregistrează de
pășește cu 3, cu 4 și chiar cu 5 
tone la hectar pe cea planificată, 
recoltatul suprafețelor cultivate 
cu porumb pe care lc-au lucrat 
în acord global se apropie de 
sfirșit. Și, concomitent, au reușit 
să ajute pe bătrînii cooperativei, 
la depozitarea a peste zece va
goane de porumb. O dovadă nu 
numai a hărniciei dar și a ome
niei... Foarte interesant de reți
nut : Aici, la cooperativa agri
colă din Slobozia Mindra, nici 
elevii și nici salariații n-au in
trat in lanurile de porumb. Aju
torul lor dat cooperativei in a- 
ceste momente hotă ii-oare pen
tru producție s-a concretizat

doar în grădina de legume. N-a 
fost nevoie de forțe suplimen
tare la recoltatul porumbului. 
Cei din fermele de cimp au asi
gurat un ritm inalt la recoltat : 
zilnic cam cu zece hectare su
perior prevederilor.

Acordul global, constituie în 
județul Teleorman, terenul fer
til pe care se dezvoltă numeroa
se acțiuni uteciste cu efect 
maxim asupra grăbirii inmaga- 
zinării noii recolte. Tinerii au 
participat la confecționarea a a- 
proape trei sute de cărucioare 
monoax ce permit un ritm al 
transporturilor din cimp cu 25 la 
sută mai mare decit cel înregis
trat anul trecut. Asociindu-se in 
echipe, tinerii reușesc o viteză 
de lucru aproape dublă celei in- 
tilnită in mod obișnuit in ca
drul cooperativelor agricole. De 
asemenea, constituiți în 185 de 
brigăzi de șoc ei vin în spriji
nul bătrinilor Ia recoltat ; parti

cipă în fiecare seară la tăiatul 
cocenilor și la transportarea ior 
in bazele furajere ale sectoare
lor zootehnice. Pentru urgenta
rea depozitării prin acțiuni pro
prii organizațiile U.T.C. au ame
najat peste trei sute de arioaie 
in capătul solelor cultivate. A- 
dăugate celorlalte succese : de
pășirea producțiilor medii pla
nificate la griu, floărea-soarelui, 
orz și struguri, succeselor ase
mănătoare ce se întrevăd la po
rumb, sfecla de zahăr și orez, 
răspundecea și forța cu care a- 
gricultorii județului Teleorman, 
cei peste 17 mii de uteciști de la 
sate, dovedesc că generalizarea 
acordului global — ca iormă de 
organizare și retribuire a mun
cii — a acționat aici ,ca una din
tre cele mai eficace pirghii in 
descoperirea și punerea în va
loare a rezervelor existente, in 
stimularea muncii concrete a 
fiecăruia.

CU FORȚE SPORITE - 
LA RECOLTAT

Fotoreportaj de campanie la Gîrbovi
Alaltăieri seara am fost la Girbovi. Cu o zi 

înainte căzuseră aici precipitații insumînd 50 de 
litri pe metru pătrat. Drumurile de cimp erau 
desfundate, roțile tractoarelor și atelajelor tăiau 
urmă adincă în pâmintul suprasaturat de apă. 
Oamenii erau îngrijorați. Firesc, în cimp se al’ă 
porumbul pe 1 700 de hectare, sfecla de zahăr, 
legumele, strugurii și arpagicul. Averea coope
rativei. Aflasem însă că „aici, la Gîrbovi, s-a 
lucrat continuu1’. Spusele acestea au și născut, 
de altfel, ideea fotoanchetei. La sfirșitul unei 
zile cind soarele a strălucit cîteva ore ne-am 
adresat tinerilor din sat cu întrebarea : UNDE, 
CE Șl CIT S-A LUCRAT ASTAZI ? Răspunsurile 
ne-au permis desprinderea unei concluzii, pe 
care o considerăm ca o trăsătură dominantă a 
activității zilei : peste tot s-a lucrat în condiții 
grele dar cu forțe sporite și cu 'realizări apre
ciabile. Peste 150 de tineri (din cei aproximativ 
200) ai satului au lucrat.

Bilanțul zilei : s-au recoltat 30 tone legume, 
400 tone sfeclă de zahăr și 10 tone struguri. De 
notat, prezența alături de cooperatori, a unor 
mecanizatori care, neputînd lucra cu mijloacele 
mecanice, au dat o mină de ajutor la strinsul 
recoltelor.

Virful săgeții indică locul unde l-am în- 
tîlnit pe șeful secției de mecanizare, Vir
gil Ghinea, (in medalion) care „nu știa 
nimic** de faptul că Vasile Strbu și Con
stantin Burbutan jucau table, iar alții 
10—12 mecanizatori așteptau să fie puși 
să facă ceva... Era ora 4 d.m. și cei de 
aici se considerau „după program*. Cum 
e posibilă o asemenea stare de lucruri 
cind recolta obținută cu truda unui an 
întreg este încă pe cimp ? Oare aici n-a 
fost recepționat apelul ca în această peri
oadă toate forțele, clipă de clipă, să se 
afle concentrată în perimetrul recoltării ? 
Și cită nevoie de aportul lor era! Șapte 
remorci ale cooperativei agricole n-au 
putut fi folosite la transporturi din cauza 
defecțiunilor ivite, cîteva zeci de tone

de porumb se aflau depozitate pe o plat
formă sub cerul liber, o bună parte din 
legumele recoltate nu s-au putut sorta din 
cauza lipsei de lădițe... Sigur, dacă s-ar fi 
manifestat un dram de interes din partea 
șefului secției de mecanizare, a mecaniza
torilor, cei care jucau table sau spărgeau 
semințe de floarea-sowelul pe barele po
dețului, ar fi putut da o utilă mină de 
ajutor în executarea reparațiilor de re
morci, la ridicarea unei invelitori la plat
forma de porumb, la executarea de re
medieri la lădițele pentru legume. Doar 
era vorba de averea obștească a coopera
tivei din satul natal, locul de muncă, sur
sa de venituri pentru soțiile și părinții lor, 
cîmpul activității lor însăși.

După amiaza, pe ulițele satului

Dobrița Ene, secretara co
mitetului U.T.C.: „Am fost 
astăzi la vie. Am recoltat 350 
kilograme de struguri. In 
cimp au fost majoritatea ti
nerilor. De altfel hotărîrea 
adoptată de către adunarea 
generală pentru actuala cam
panie prevede ca fiecare tî- 
năr să participe zilnic . la 
muncă, indiferent dacă plouă 
sau nu, să realizeze maximum 
de randament*'.

Ing. Ion Calancea, șef de 
fermă : „Unde-aș fi putut fi 
astăzi dacă nu în cimp ? Am 
căutat soluții prin aplicarea 
cărora să se ajungă la im
pulsionarea ritmului la re
coltat.- Una dintre acestea 
constă în separarea de către 
noi a lădițelor scoase din cir
cuit și organizarea de echipe 
speciale pentru sortat. Ca 
urmare, astăzi am recoltat cu 
șapte tone mai multe legume 
decît în fiecare din zilele 
precedente*.

Pe el, adică pe Stanciu I. 
Neacșu, l-am întîlnit la 
club... Ce-ai făcut azi ? l-am 
întrebat „Am ajutat la tre
burile de pe acasă**, ne-a răs
puns el. Și a adăugat: „Bo
bocii au fost la cimp, eu (și 
el are 20 de ani) am aerisit 
casa, am șters praful, am 
mai și dormit**. Iar acum ie
șise să se aerisească și el du
pă atita efort... Crezi tu, Ne- 
lule, cum iți place să fi se 
spună, că nu ți-ar fi stat mai 
bine dacă lucrai alături de 
părinți ? Măcar acum în mo
mentele astea de maximă în
cordare să te afli alături de 
oamenii satului,

Marilena C. Ion, secretară 
tehnică: „De la 7 dimineața 
și pînă la 6 seara am fost la 
vie. Cu eforturi am strîns 
450 de kilograme. E foarte 
important să încheiem repe
de recoltatul**.

Ion Petcu, tehnician : „A- 
cum, cind ploile ne fac atî- 
tea greutăți, toți trebuie să 
punem mina la strinsul re
coltei. Eu am lucrat astăzi la 
recoltatul strugurilor, pentru 
că acolo mi s-a spus că este 
nevoie..**

In timp ce majoritatea tineri
lor erau încă angajați în... re
zolvarea muncilor cîmpului, în- 
vingînd frigul, noroiul și obo
seala, am adresat întrebarea din 
titlul anchetei și cîtorva tineri 
întîlniți pe ulițele satului. Cu
rios, dar toți cei întîlniți nu lu
craseră în ziua aceea — zi grea 
de campanie, zi-examen — la 
strinsul recoltei. Dan Petre își

pierduse ziua cu aranjatul sta- 
cheților pentru gard. Și, pentru 
a-i transporta acasă a... smuls 
din curtea cooperativei o remor
că (cu care ar fi trebuit să lu
creze mecanizatorul Gheorghe 
Necula „învoit pentru niște tre
buri la București*' ? !) pe care a 
imobilizat-o șase ore. Ion Matei 
făcea curse contracronometru cu 
căruța (șef de atelaj, tatăl lui),

deși în cimp 400 de tone de 
sfeclă așteptau să fie trasporta- 
te. Spunea el, avusese ceva de 
reparat la lateralele căruții, și 
acum îndemna caii pentru a le 
face poftă de mîncare... Iar 
Gheorghe Tonciu, Vasile Ene și 
alți cîțiva flăcăi voinici plecau 
în căutarea... licoarei lui Bachus, 
deși în ultimele săptămîni nu 
schițaseră nici un gest pe fron
tul recoltei. Din păcate eșalonul

acestor tineri ce s-au păstrat, în 
ziua aceea, departe de muncă, 
cuprindea peste cincizeci de bă
ieți și fete, precum și pe toți e- 
levii celor două școli generale 
din sat, care, „pentru că a tre
buit să așeze lemnele*' au fost 
reținuți de la activitatea practi
că la care sînt cuprinși în aceas
tă perioadă. Curioasă hotărîrea 
celor doi directori coordonatori: 
Polișor Foida și Virgil Vlad.

Grupaj realizat de

GH. FECIORU 

și PAVEL TlNJALĂ
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A cincea ediție a festivalului cultural artistic CIBINIUM, wv 
cheiatâ acum cîteva zile, s-a intitulat TINEREȚE și a fost dedicată 
de tinerii sibieni implinirii a 50 de ani de activitate a organi
zației U.T.C. și unui sfert de veac de la proclamarea Republici!. 
Ediția actuală a avut deci ca organizator și realizator in primul 
rînd tineretul, Comitetul județean al Uniunii Tineretului Comu
nist, bucurîndu-se, bineînțeles, de larga colaborare și asistentă 
a Comitetului județean pentru cultură și educație socialistă, 
inițiativa urmărind recunoașterea ponderii importante pe 
care o are tinăra generație in creația materială și spirituală a 
județului și, bineînțeles, atragerea tinerilor de toate categoriile 
și naționalitățile la realizarea festivalului. Deci mai mult decit 
în edițiile precedente uteciștii și-au asumat rolul primordial in 
conceperea, pregătirea și desfășurarea majorității acțiunilor or- 
tistice, la care au adăugat inițiative specifice — de pildă con
cursuri, expoziții, comunicări avind ca temă creația tehnică ori
ginală și inventivitatea tineretului, in multiple domenii de 
activitate. Mai mult decit atit, tinerii au fost cei care au im
primat Cibinium-ului o puternică nota educativă, inscriind pe 
agenda lui manifestări cu caracter politic, manifestări diverse 
și prin aceasta cu atit mai eficiente : dezbateri politico-ideolo- 
gice, dezbateri etice, civice, profesionale, intilniri cu activiști ai 
P.C.R. și U.T.C. Timp de o săptâmină tineri muncitori, țărani, 
elevi din Sibiu, Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Cisnădie, Ocna Si- 

biulwi ou Hiat part» la aceste dezbateri desp’t porbepare, in
tegrare, pe-wcalitate, ideal pefibc. ebc * estete etc Htjtr^nie 
lor cu tovarășul IL chard Winter, prim-wcrvtor ol Ceootetuho jn- 
detean FCJL, cu alb octmst ai secretanatuiui județean de 
partid, cu tovarășa Silvia Kie, secretară a CC al U.T.C, ou 
atestat mcă o dată .nteresul tinerei generați pentru praUemele 
politice ; ocest interes s-o manifestat moi cu seamă atunci c'.nd 
s-a realizat un odevărut a olog. c>nd s-o efectuat an real sdumb 

discuție. Principala pcrtcuiortote a centnbuțioi t-nere ta Gbi* 
nium a fost așadar, caracterul nducotrv ol festivalului ceubnat 
de aceste manifestări p-opuse de tineret si rea’-za te de el in 
bună măsură. Altă caracteristică a Cîb*niumuh*i 72 - Tne^ete, 
subliniată de toate forurile si ia spec oi de Comrtetul 
de cultură și educație soc o li stă, a «ost cetaherumo 
dintre uteciștii sibieni și alte instituții, organizați* oe masă, 
obștești, pentru realizarea festivolului.

in cuvintul de încheiere ai festive iu u tovarășul Nicoae Gărtan, 
prim-secretar al Comitetului județean Sibiu oi U.T.G preeza : 
„Cele 98 de acțiuni organizate in cadrai Gb«r J, c -:-e 
care 56 au avut loc numai in Sibiu, ou antrenat crime pe K XC 
de tineri români, germani, moghmri, eiorasi» se*--i'ce’'*c o

occesu'ji tinerei generații la o cultură dimensionată pe măsura 
csc c: or sale*. Participarea tinerilor - creatori, dar și bene
ficiari - ar fi putut deveni, cu siguranță, mai largă dacă numă
rul manifestărilor — și așa destul de complexe — n-ar fi fost atit 
de more. O echilibrare o forțelor, o dozare a eforturilor s-ar fi 
impus neapărat, pentru ca uteciștii să nu-și epuizeze toate re
sursele intr-o singura săptâmină, fie ea și sărbătorească. Co- 
— tefui județean oi U.T.G, satisfăcut — in general, pe bună 
dreptate — de răspunsul tinerilor la numeroasele solicitări, de
da ră că ocest festival rămine un bun c iști gat. fiindcă el a dat 
Wvie/ui să se cunoască adevăratele resurse ale tineretului, pre
cum posibilitățile de colaborare cu sindicatele, Comitetul de 
cu.tjră » educate socialistă, Inspectoratul școlar, C.J.E.F.S. și 
orteta, cu oho cuvinte, fiindcă s-o dobindit astfel o bună expe- 
rionșă. Act vi știi Comitetului județean U.T.G afirmă câ această 
experiență este extrem de utile pentru activitatea viitoare a tine
rilor. că ea va fi ce certitudine fructificată in toate inițiativele 
ce vor urma- $* e normal să fie osa, fiindcă „Cibinium - Ti- 
nereSe* no pools rămtae o manifestare unicat, festivistâ, ci tre
ble» confenoată prntr-o sene constantă de octivităti de bună

F
estivalul sibian 
„Cibinium" a de
venit deja o pre
zență relevabilă 
între manifestă
rile culturale ju
dețene. După ediții consa

crate teatrului, muzicii, litera
turii, organizatorii (Comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă Sibiu și, de astă dată, 
Comitetul județean Sibiu al 
U.T.C.) au dedicat actualul fes
tival tineretului. Ideea unei a- 
semenea structuri tematice, sin
tetizată sub larga și generoasa 
deviză : „Cibinium — tinerețe, 
elan, creativitate", unele acțiuni 
concrete reușite (mai ales sub 
aspectul eficienței), ne îndrep
tățesc să consemnăm și să pri
vim manifestările festivalului cu 
justificat interes. Dintre aceste 
acțiuni am aminti, de pildă, dez
baterile pe teme ca : „Tineretul, 
prezență activă în viața econo
mică și socială «a județului nos
tru". ,’,Condiții oferite tineretu
lui din țara noastră pentru dez
voltarea multilaterală a perso
nalității" (Agnita), „Tineretul și 
creația tehnică", „Ideal etic și 
estetic în socialism (ambele la 
Mediaș), „Probleme ale integră
rii tineretului în viața socială" 
(Sibiu). Sau expoziții-concurs de 
creație tehnică, ca aceea orga
nizată la Casa de cultură a ti
neretului din Sibiu, ce etalea
ză convingător realele aptitu
dini și cunoștințe profesionale 
ale tinerilor din uzinele, școlile 
și șantierele mai multor jude
țe ; vizite ale elevilor școlilor 
de cultură generală în școlile 
profesionale și de maiștri din 
localitate (ale M.I.U., Uzi
nei Independența, Industriei 
alimentare, lemnului, A.M.E.T,, 
C.F.R, etc.), vizite ce au con
tribuit la crearea unui climat 
favorabil dorinței tinerilor de 
a se integra muncii pro
ductive, înțelegerii înaltelor res
ponsabilități ce le revin în dez
voltarea viitoare a economiei și 
industriei țării. Organizatorii nu 
au eludat, se înțelege, domeniul 
atît de important al culturii, al 
relației tineret-cultură, ca pe un 
domeniu în care necesitățile e- 
ducative reclamate de întreaga 
dezvoltare a societății noastre se 
împlinesc în chipul cel mai con
vingător și complex.

La acest capitol sîntem datori 
să consemnăm o serie de reu
șite, dar și o serie de improvi
zări sau chiar nereușite ce au 
umbrit într-o oarecare măsură 
festivalul. Manifestările muzica
le, de la muzica clasică pînă la 
cîntecul popular și jazz, au fost 
remarcabil susținute nu numai 
de o prestigioasă formație bucu- 
reșteană, cvartetul „Pro arte", 
ci și de, mai ales de forțe artis
tice locale, ca Filarmonica din 
Sibiu (ce a organizat o reușită 
„Tribună a tinerilor soliști"), ca 
formațiile Liceului de muzică și 
arte plastice, ansamblul artistic 
al tineretului din Sibiu, orches
tra sindicatelor, formațiile fol
clorice de amatori sau ca, în

sfîrșit, formația de jazz a Casei 
de cultură a tineretului, condu
să de Erich Manyak (ce exce
lează mai ales prin ținuta și e- 
xigența profesională a concerte
lor sale-lecții). Ceea ce remar
căm în acest caz este nu numai 
un grad de profesionalizare, ci 
și o bună alegere a programu
lui, o grija marcată pentru con
ținutul său, ce subliniază încă 
o dată continuitatea și seriozita
tea preocupărilor artiștilor din 
domeniul muzical interpretativ. 
Din păcate, nu același lucru se 
poate spune despre teatru. Dacă 
am asistat la o avalanșă de spec
tacole ale teatrelor de ..păpuși", 
s-a înregistrat în schimb o evi-

cesității de a realiza și alte în- 
tllniri între redactorii șefi — a 
doua. „Tineretul și literatura". 
Această a doua masă rotundă la 
care au fost prezenți reprezen
tanți ai Uniunii Scriitorilor, ai 
unor edituri și ai Centralei Căr
ții, s-a transformat pe nesimți
te intr-un dialog unidirecționat 
Tinerii cititori informau de fapt 
editurile, căci avansul ne-a apă
rut ca venind din partea lor, 
despre o serie de dorințe și ne
cesități ale lor. Dintre ele am 
cita lipsa editării sistematice a 
literaturii incluse in programe
le școlare, a monografiilor (Lo- 
redana Pilof, liceul „Octavian 
Goga“), a manualelor de eeono-
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dentă reținere în domeniul 
„dramatic". Ne referim în spe
ță la cele două piese, pre
miere ale dramaturgiei ori
ginale pentru colectivele tea
trale din Sibiu. „Taina caste
lului din Carpați" de Anda Bol- 
dur (secția română) și „Unchiul 
nostru din Jamaica" de Dan 
Tărchilă (secția germană). Ideea 
de a promova lucrări ale dra
maturgiei originale, ca și efortul 
notabil al unor actori și regizori, 
nu pot suplini insă slăbiciunile 
pieselor amintite, care în ciuda 
unor încercări de a-și asuma 
semnificații mai generoase, râ- 
mîn totuși, într-o măsura, su
perficiale. uneori la cota diver
tismentului. La fel și „Șanta
jul" lui Șt. Berciu, jucat la Ag
nita de către teatrul popular din 
Mediaș.

Festivalul sibian a programat 
dcuă mese rotunde, organizate 
în incinta Bibliotecii Astra. Pri
ma. „Locul și rolul tineretului 
în mișcarea culturală contempo
rană", inițiată de revistele 
„Transilvania" și „Vatra" la care 
au participat și redactorii șefi ai 
unor reviste școlare — masă ro
tundă care a debutat cu felici
tări reciproce, dar cam îndelung 
prelungite și s-a rezumat în fi
nal, modest, la sublinierea ne-

mie politică, într-o formă mai 
accesibilă și îmbogățite cu e- 
xemple concrete, a dicționare
lor privind cele ma: diverse do
menii. a ridicării tirajului la a- 
numite cărți și a includerii lor 
în colecții mai ieftine (Cornelia 
Bugr.aru. liceul industrial ali
mentar), a publicării unor texte 
filozofice, de marcantă impor
tanță, comentate (prof. Ana Sir- 
ghie. liceul „Gh. Lazăr*). a a- 
tenției față de unele producții 
literare submediocre (Ovidiu To
mul ețiu, liceu! industrial ali
mentar), și altele, pe care, pro
babil câ editorii le-au mai auzit 
In activitatea lor. Oricum, spe
răm că promisiunile făcute ti
nerilor n-au fost numai un act 
de politețe și de festivistâ au- 
tomulțumire (ton prezent mai 
accentuat sau mai estompat și 
la alte manifestări ale festiva
lului). ci expresia dorinței reaie 
de a îndrepta cîte ceva, de a 
ține seama de părerile publicu
lui, păreri, în paranteză fie spus, 
deloc noi. după părerea noastră. 
In domeniul artelor plastice con
semnăm numai o expoziție des
tul de anonimă a unui mic grup 
de tineri artiști plastici la Casă 
Armatei (mai toți membri ai fi
lialei U.A.P. Sibiu), o expoziție 
personală, a pictorului Eugen 
Tăutu, pe linia aceluiași decora-

tivism abstract de tirul ara
bescului oriental, investit tas* L- 
iiteratura titlurilor cu ezoterice 
și „hieratice" sensuri („Avatar 
A „0", „Pionul arhaic*. -Disc 
conic-, ^Arbore dur*, „Etajâri ic 
mituri arhaice*. .Ruguri ta gr.' 
etc.), o expoziție județeană de 
desene a preșcolarilor și școla
rilor. în sfîrșit o expoziție-di- 
vertisment. o expoziție-:00r ar» 
pe asfaltul Pieții -Grtvîțri* la 
care au participat cei mai zioen 
dintre cei mai tineri „pictori" a: 
municipiului. Este inexplîrab-.. 
cum personalități ale artei plas
tice sibiene. întreaga filială nu 
s-a manifesta: prin nimic în ca
drul festivalului. Se-nțelege. de 
această situație stat în oarte 
responsabili artiștii, dar si or
ganizatorii. comitetul ’udețear. 
Sibiu al U.T.C. și nu r.umai ei 
pentru absența preocupări: de 
a găsi cele mai efxriente căi de 
colaborare-

Oricum, ne dăm seama câ ta 
aceste manifestări ca si în mul
te altele, de mai mică trooir- 
ță. nu s-au mobilizat toate re
sursele artistice ale orașului si 
județului, că nu s-au dezvolta» 
și adîncit riguros temele propu
se. că uneori ele nici n-au ema
na: de la tineri, că implici: a- 
ceștia nu le-au acordat întot
deauna interesul așteptat O se
rie de carențe în stricta organi
za-» ca si în viziunea de ansam
blu a festivalului se adaugă din 
păcate celor enumerate pînă 
aici. De exemplu. programul ex
trem de încărca: al unei zile, 
g^eu de urmărit chiar pentru im 
invitat rezistent ambiția de a 
realiza o cifră retord de mani
festări. de oarticipanțl etc., etc. 
ceea ce a făcut ca unele mani
festări să nu poată fi. pur și 
simpiu urmărite.

Firește, cifrele In cultură îsi 
au semnificația lor. însă ceea ce 
rămine imoortanx în primul rlr.d 
este calitatea tuturor activități
lor. Or. din acest punct de ve
dere o încărcare excesivă indică 
un anumit formalism. Acest fapt 
a avut drept consecință, intre 
altele, includerea unor acțiuni 
interesante mai mult sub aspect 
soectacular-distractiv (de la ra
liul automobilistic la parada 
mtdei. de la focuri de tabără -a 
concursuri de dans modern, dc 
la demonstrații de judo la retra
geri cu torțe)- Bineînțeles că nu 
vedem nimic negativ în tendința 
de a spori Intr-un fel sau altul 
atractivitatea festivalului, de a-i 
da o tentă tinerească, dar nu 
pînă la a căpăta un caracter 
excesiv compozit, nu pînă la 
a estompa direcțiile sale man 
de afirmare. Plenitudinea nu e 
sinonimă cu abundența și aceas
ta obținută aritmetic. Acum, la 
încheierea sa. forurile organiza
toare pot trage concluziile nece
sare privind calitatea activități: 
culturale a tineretului sibian 
(atit din nealizări cît și din 
eșecuri), pot înțelege mai ’.im
pede ceea ce Impietează asupra 
sa nu numai în ocazii deosebi
te, ci și în desfășurarea sa cu
rentă.

Spectacolul comemorativ 
„Avram Iancu", deschis cu 
conferința prof. Vasile Netea, 
a prezentat poemul coral- 
simfonic „Craiul munților" 
de Timotei Popovici. De ase
menea, actorii Teatrului din 
Sibiu au oferit în premieră 
fragmente din piesa lui Lu
cian Blaga: AVRAM IANCU.

Formație de dansuri popu
lare săsești.

Sub conducerea lui Erich 
Manyak orchestra de jazz a 
tineretului a susținut un ex
celent concert, formația nu- 
mărindu-se printre cele mai 
bune din țară.

Pagină realizată de : 
VIORICA TANASESCU 
C. R. CONSTANTINESCU 
TUDOR STANESCU 
Instantanee foto :

GHEORGHE CUCU

Pentru prima dată în țara 
noastră a opta ediție a con
cursului european NAVIGA 
organizat de Federația Româ
nă de Navomodelism s-a des
chis printr-o expoziție găzdui
tă în frumoasa „Casă a arte
lor".

„Prietenii mei" — s-a inti
tulat tema concursului de de
sen pe asfalt a școlarilor și 
preșcolarilor sibieni. Toată lu
mea, plină de emoție urmăreș
te ce se tntîmplă pe „șeva
lete".

• Iată holul Șco
lii populare de artă 
din Sibiu, unde vi
neri 22 septembrie, 
ora 12,00, trebuia să 
aibă loc, conform 
programului, verni
sajul expoziției ju
dețene de desene a 
orescolarilor și șco
larilor. Expoziția a 
fost organizată ceva 
mai tîrziu însă, deci 

nu la data anunța
tă. datorită unor 
mici neînțelegeri (la 
care a contribuit și 
ploaia !) Intre orga
nizatorii acestei ex
poziții si cei ai con
cursului de desene 
pe asfalt. Nu cău
tăm nod în papură, 
dar este neplăcut sâ 
anunți și să inviți

publicul la o mani- I provizatie, ci un In
festare inexistentă. : cm serios. riguros 
deși ea, bănuim, nu ț gindit și pregătit in 
trebuia să fie o im- timp.

0 TEMATICĂ EXCLUSIVISTĂ
Dintr-o meritorie i-

nițiativă aparținind 
C.C.E.S. din Sibiu, a- 
proape toate teatrele 
de păpuși din țară 
(minus „Țăndărică") 
s-au întîlnit sap- 
tămîna trecută la Ci
binium, oferind aici 
14 spectacole. Gazde
le au organizat și o 
masă rotundă, unde 
păpușarii din cele 
mai diverse orașe au 
avut prilejul — rari
sim — de a se întîlni 
yi a discuta probleme 
de un real și unanim 
interes. Pînă aici toa
te bune, sau aproape 
bune, dacă acest pri
lej de confruntare, de 
schimb de opinii pe 
marginea spectacole
lor, nu s-ar fi lovit de 
tematica festivalului 
de păpușari de la Si
biu. Intr-o ediție a Ci- 
biniumului dedicată 
tineretului, sectorul 
Teatrului de păpuși 

din direcția teatrelor 
plus organizatorii lo
cali au avut ideea 
sd propună exclu
siv dramatizări după 
basme și legende 
străvechi. Cine a 
avut in reperto
riu asemenea spec
tacole le-a adus la Si
biu, cine nu, adică 
majoritatea, le-a pre
gătit în grabă, rezul
tatul fiind o mulțime 
de reprezentații gre
oaie, mediocre, unele 
afectate de un reto
ric paseism. Teatre
le care au prezentat 
spectacole potrivite — 
aș zice normale — ca 
temă — „Punguța cu 
doi bani" (Iași), „Stn- 
ztana yi Pepelea" (Si
biu), „Dulce ca sa
rea" (Constanța) — 
spectacole totodată 
bine realizate ar
tistic s-au bucu
rat de mare suc-

ces. In celelalte, pi- 
puși-heiduci de sea
mă au bătut potereie 
cu ghioage, bite |i 
săbii rostind texte 
ridicol-patetice. spre 
plictisul nedume
rit al unei săli, 
pline în fiecare seară 
cu o mie de copii. In
tenția organizatorilor 
festivalului păpușă
resc a fost m se îft- 
curajeze reeditarea 
teatrului popular, de 
stradă, care să joace 
legende și basme pen
tru mulțime. Dar 
teatrele n-au fost 
pregătite suficient 
pentru acest foarte 
dificil gen. Și ast
fel, o mulțime de 
teatre de păpuși din 
țară, vrînd să răspun
dă cerinței tematice 
impuse, s-au stră
duit pînă la urmă 
degeaba, fiindcă în 
fapt rar au izbutit să 
prezinte în Cibinium 
spectacole la valoarea 

întoarceri In timp
Vizitarea locurilor I nă și de activitatea 

legate de mișcarea unor marcante per- 
muncitorească sibia- 1 sonalități istorice, •

lor reală (păpusem 
dm Galati, de pildă 
iar discuția, după cele 
două referate s-a în
dreptat nu către a- 
cea temă, ci către 
dezbaterea unor pro
bleme reale, arză
toare : continua lip
si de atenție a au
torităților de specia- j 
litate care conside- ‘ 
râ teatrul de păpuși o , 
„cenușăreasa"; ava
lanșa textelor subme
diocre, prăfuite, nai
ce. adresate unui co
pil din veacul trecut, 
texte care ttnd să su- | 
foce un teatru de pă- » 
puși inteligent, actual. | 
instructiv ; necesita- I 
tea unei modernizări ! 
echilibrate a repre
zentațiilor care vor 
forma spectatorul de 
miine; lipsa speciali
zării in arta păpușe- 
rească din programa 
analitică a l.A.T.C.; 
absența unei critici de 
specialitate. 

politice și cx:_rale : 
a far: _r.a fcatre • 
acțiunile ceîe_ mai 
interesant a edxțiet 
actuale a festivalu
lui „CHxraum*

Cei prezenți la a- 
ceastă incursiune în 
trecutul Sibiului « 
s-au oprit cu emoțse ; 
în fața clădirilor in j 
care au locuit și la- ‘ 
creț Avram IancQ și j 
Mihai Emxnescu, Îe | 
fața stârnii lui ] 
Gheorghe Barițiu si ! 
a casei in care s-au > 
întrunit Ia 23 oc- ; 
tombrie 1861 repre- 1

DE LA VORBĂ LA FAPTĂ
• Expoziția de : 

grup a tinerilor ar
tiști plastici sibieni. 
deschisa la Casa Ar
matei din localita
te, a fost consacra
tă semicentenarului 
U.T.C. și aniversă
rii Republicii. Ea a 
fost, deci, (sau ar fi 
trebuit să fie) o ex
poziție cu caracter 
tematic. în „prefa
ța" festivalului, sem
nată în caietul ..Ci- 
blnum ’72" de către 
Maria Fana^he. nre- 
sedinte al Comitetu
lui județean de cul
tură și educație so

zmtanțn români’, ce 1 
brans L-. ăneni care 1 
au constituit asocia
ția -Astra*.

De asemenea, par- ’ 
umpanții — fc: mare 
■ajorttate ele*.: ai ; 
yeeffior generale — I 
a «1 ma: vizitai pri- | 
mmd ample înfor- ’ 
■■țîi. tMdirea In I 
care s-au ținut !□- • 
erările Congresului 
General al Sindica
telor dm 4—7 iunie 
:8C2 si casa ta care 
a poposit. In drumul 
său spre exiL Ale
xandru Ioan Cuza.

cialistă Sibia. citim : 
expozițiile de artă 
„vor exprima orien
tarea gindirii artisti
ce și a educației es
tetice spre arta su
perior angajată te
lurilor socialismului 
și slujirii idealului 
formării conștiinței 
omului acestei socie
tăți. Expoziția artiș
tilor sibieni se în
scrie în aria unei 
tematici contempo
rane. vizind în pri
mul rînd prezența 
activă a tineretului 
patriei pe frontul 
construcțiilor socia- 

lismutai*. Frumoa
se idei. frumoase 
coviote. Expoziția, 
destul de Uraci - 
re prea miei excep
ții — chiar c« reali
zare strict plastică, 
oe face iasă, o altă 
îmagme. în prima! 
riad, avem de-a face 
re • expoziție ia care 
domină ‘marines ib 
strartâ. sau extrem 
stUaatâ. al cărei 

mai ales, in litera
tura (vădit forțată) 
a titlurilor, ea să ua

spatia — mișcare*. 
-Jaspirație după pei
saj r. -Inspirație 
dană peisaj If.
Stirri* etc. 54 fî 

dorit organizatorii 
ceva si <â fi ieșit 
altceva ? Sau aceș
tia rint in posesia 
unor criterii de a- 
p reci ere mai greu 
de pătruns pentru 
noi. potrivit cărora 
expoziția s-ar în
cadra. fie și „in 
linii mari", in dezi
deratele propuse ?
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Miercuri după-amiază tova
rășul Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit de
legația de activiști ai Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar, condusă de tovarășul Joz- 
sef Kaplar, adjunct de sef de 
secție la C.C. al P.M.S.U., care 
la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de schimb de experi
ență în țara noastră.

La primire, care s-a desfă
șurat Iptr-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au participat to
varășii Lu-rian Drăguț, secre
tar general al Consiliului Eco
nomic. și Ion Stoichici, adjunct 
de șef de secție la Consiliul 
Economic.

A fost de față Ferenc Mar
tin, ambasadorul R.P. Ungare 
la București.

ședințe al Consiliului de Miniș
tri și, președinte al Comitetului 
de Stat ai Planificării din R.P. 
Bulgaria, care, la'invitația pre
ședintelui Comitetului de Stat 
al Planificării, Maxim Berghi- 
anu, va face o vizită în țara 
noastră.

Președinții organelor centrale 
de planificare din cele două 
țări vor avea convorbiri cu 
privire la dezvoltarea colaboră
rii și cooperării economice din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bul
garia în actualul cincinal și în 
perioada de perspectivă.

Miercuri seara, s-a înapoiat de 
la Tokio delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
PC.R., care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Japonia, a făcut o 
vizită în această țară.

Delegația bulgară condusă de 
Mișo Misev, ministrul muncii*si 
asigurărilor sociale din R. P. 
Bulgaria, a avut miercuri con
vorbiri cu conducerea Ministe
rului Muncii.

Miercuri seara, a sosit in Ca
pitală Sava Dălbokov, vicepre-

Miercuri dimineață, au început 
In Capitală lucrările celui de-al 
II-lea Congres național de en
docrinologie. organizat de Uniu
nea societăților de științe me
dicale și Academia de științe 
medicale.

Participă academicieni, oa
meni de știință, cercetători și 
medici de specialitate din în
treaga țară, precum și persona
lități medicale din zece țări.

actualitatea
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SPORT • SPORT
in „Cupele 
europene" 

OOUA CTLMR!
FOTBAL

• F.C. Argeș-F.C. Arris Bonnaweg (Luxemburg): 4-0 (3-0)
• Rapid-Landskrona Boys (Suedia) 0-1 (0-1)
• U.T.A,-I.F.K. Ndrrkoping (Suedia) 0-2 (0-2)

4

Sofia-la 4 octombrie
De-aici înainte, mijlocul săotă- 

mînilor — din două în două 
săptămîni — este ocupat cu 
partidele internaționale din ca
drul „cupelor europene". E chiar 
frumos : duminica cu treburile 
fotbalului intern, miercuri cu 
cele ale reprezentării lui pe 
plan internațional. Asta, atita 
vreme cit echipele noastre pro
movează și figurează în etapele 
superioare ale competiției.

Dintre toate cele patru repre
zentante, F.C. Argeș a avut mi
siunea cea mai ușoară. Ea a în- 
tîlnit un adversar F.C. Arris 
Bonnaweg (Luxemburg) — ale 
cărui cote valorice nu ating 
parametri internaționali. Succe
sul argeșenilor era prevăzut. 
După ce, în deplasare, ei au în
vins cu 2—0, nu se mai punea 
problema calificării. Revanșa, 

•' de „acasă", le-a revenit tot lor, 
•la un scor dublu : 4—0, prin go
lurile marcate, în ordine de : 
Dobrin (min. 4), Radu de două 
oi'i (min. 6 și 28) și din nou 
Dobrin din penalty (min. 47). 
Dacă pentru.F.C. Argeș a fost 
un1, simplu act formal, pentru 
oașpeți, avînd în vedere că în- 
tîlneau un adversar puternic, a 
fost un prilej de a dezvălui cîte
va frumoase calități: viteză pase 
cu direcție,.o ambiție-care nu a 
cedat deloc nicj după repetarea 
majorării scorului. Cel mai bun 
jucător — portarul ’Zender.

Rapid, cu un avans de trei 
goluri, cu o tactică adecvată 
menținerii avantajului acumu
lat, în meciul de la București

<•

Căminul 
nostru,
casa 

noastră

— marcajul strict al adversari
lor pentru a nu le permite să 
construiască prea multe acți
uni periculoase — a reușit să 
se califice în turul doi al com
petiției europene „Cupa Cupe
lor" chit că aseară a suferit, 
în orășelul Landskrona (Sue
dia), o înfrîngere la limită : 
0—1. A înscris Lindgren în 
min. 32. Echipa noastră a reu
șit să mențină un echilibru 
de-a lungul partidei, Neagu dor 
vedindu-se foarte periculos în 
cîteva rînduri. Spre sfîrșitul 
primei reprize el reușește să 
înscrie, dar arbitrul scoțian 
Paterson, care inițial părea că 
acordase golul, după consulta
rea cu arbitrul de tușă, îl a- 
nulează. Meciul, foarte dîrz și 
de un bun nivel, a fost urmă
rit de 10 000 de spectatori, ci
fră care reprezintă o treime 
din populația orașului.

U.T.A. continuă suita dezamă
girilor pe care ni le aduce în 
noul sezon intern și internațio
nal. Ea nu-și dezminte forma 
precară, cu nici o partidă pe 
care o susține. Aseară, la Nor- 
rkoping (Suedia) în „Cupă 
U.E.F.A." a fost învinsă de e- 
chipa I.F.K. Norrkbping, cu sco
rul de 2—0 prin golurile înscrise 
de internaționalul Kindwall și 
Wendt. Scor general : 4—4. Nu 
ne puneam prea mari speranțe 
că va obține victoria în depla
sare, dacă n-a putut face acest 
lucru acasă, și că va infirma, 
astfel, orice previziune. în si
tuația și condiția ei actuală n-o 
vedem pe U.T.A. capabilă de o 
asemenea ispravă. Dar în cazul 
ei nu poate fi vorba numai de 
o înfrîngere pe tabela de mar
caj ci și una morală : pentru că 
U.T.A. are cîteva valori auten
tice și. totuși, joacă mult sub 
posibilități. Ca să repetăm o în
trebare — o repetăm doar, doar 
se va auzi — de fapt ce se-n- 
tîmplă cu echipa din Arad ?

De fapt, în competițiile eu
ropene adevăratele dispute în
cep in turul doi, intrucit echi
pele mai slabe au părăsit deja 
cursa. Așa că să așteptăm ziua 
de luni, cînd la Roma, va avea 
loc tragerea la sorți pentru tu
rul doi.

În Capitala țării noastre 
fost inaugurat Centrul european 
UNESCO pentru invățămint su
perior. La cîteva zile după a- 
ceastă premieră de prestigiu 
am solicitat, pentru cititorii 
noștri, cîteva amănunte dom
nului Joseph Herman, director 
al diviziunii de invățămint su
perior UNESCO, care asigură în 
acest moment conducerea cen
trului.

— în țara dv., centrul euro
pean pentru invățămint supe
rior — primul de acest gen în
ființat de UNESCO — găsește 
cele mai prielnice condiții de 
funcționare. In momentul de 
față este completată aparatura 
tehnică și se va porni la stabi
lirea de’ legături, de contacte 
științifice, cu celelalte institute 
europene ale UNESCO, cu insti
tutele de Invățămint superior.

— Care sînt principalele do
menii în care centrul își va des
fășura activitatea ?

— Vor fi promovate schim
burile interuniversitare «i mai 
ales cele dintre cadre didactice, 
studenți, cercetători. Se va a- 
sigura favorizarea mobilității 
interuniversitare, căreia centrul 
îi va oferi climatul și facilitățile 
necesare. De asemenea, se va 
desfășura o intensă activitate 
de informare și documentare în 
problemele învățămintului su
perior universitar. Deși aceste 
probleme comportă numeroase 
similitudini, posibilitatea de co
municare și cooperare interuni- 
versitară este îngreunată de 
marea varietate de sisteme, de 
tradiții existente în acest dome
niu. Centrul va promova, pen
tru toate părțile interesate, cu
noașterea experienței și reali
zărilor ce\»r mai interesante. 
Activitatea sa nu se va limita 
însă doar la aspecte instituțio
nale. Prin schimburi de infor
mație privind nomenclatoarele 
domeniilor de specializare, ra
portul între discipline, combi
națiile de specialități, centrul 
va asigura de asemenea, o con
fruntare operativă între siste
mele de pregătire universitare. 
Sînt convins că el va oferi tot
odată o experiență dintre cele 
mai interesante, în cadrul pro
gramului general de cercetare, 
ce se va desfășura pe plan eu
ropean în domeniul învățămîn- 
tului superior.

O

(Urmare din pag. I)

prinse de acest organ pen
tru întărirea disciplinei și 
ordinii in căminele tineri
lor ne familiști, pentru des
fășurarea și in aceste lo
curi a unei dense activități 
cultural-educative este mult 
mai lung. Zilele trecute, de 
pildă, la căminul tinerilor 
de la Trustul de construcții 
a avut loc o consfătuire la 
care au participat reprezen
tanți ai organizațiilor 
U.T.C. și de sindicate, ai 
conducerilor tehnico-admi
nistrative de la Combina
tul Siderurgic, l.C.M.S.G. 
Șantierul Naval. întreprin
derea de construcții agro
zootehnice, din partea In
spectoratului de miliție și 
a Inspectoratului sanitar, 
în cursul dezbaterilor, după 
evidențierea neajunsurilor 
incă existente și care au 
rămas imortalizate pe pe
liculă s-a hotărit constitui
rea unor comitete de că
min, a unor echipe de în
treținere formate din tineri 
muncitori de diferite spe
cialități care locuiesc in a- 
ceste cămine, s-a revizuit 
programul de acțiuni cultu
rale și politico-ideologice. 
Folosind același prilej, co
mitetul județean U.T.C. a 
declanșat un concurs inti
tulat „Cel mai întreținut 
bloc, cea mai frumoasă co
mer ă“, concurs care poate 
să se soldeze cu bune re
zultate. Oricum, noi l-am 
cuprins în filmul nostru 
de... urmărire.

Popescu. Acesta re- 
spectacolul cu piesa 
de Maiakovski, o

de Horea 
gizează și 
„Ploșnița" 
altă premieră a Teatrului Na
țional. Alte două montări poar
tă semnăturile regizorilor Lu
cian Pintilie — („Pescărușul" 
de Cehov) și D. Esrig — („Fur
tuna" de Shakespeare). Ultima 
premieră este piesa lui P. Weiss 
— „Holderlin".

Teatrul reia, de asemenea, 
majoritatea succeselor sale din 
sezoaneîe trecute. Menționăm : 
„O scrisoare pierdută" de I.L. 
Caragiale, „Coana Chirița" de 
V. Alecsandri, „Dulcea pasăre 
a tinereții" de W. Tennese, „Cui 
i-e frică de Virginia Wolf ?“, 
de Eduard Albee, „Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară" de Eu
gen Barbu.

Teatrul „Constantin Nottara" 
Ja rîndul său și-a propus pen
tru actuala stagiune nu mai pu
țin de opt premiere, dintre care 
cinci vor fi prezentate chiar în 
acest an.

Primul spectacol programea
ză pentru seara zilei de 6 oc
tombrie piesa „Stana" o drama
tizare după romanul lui Agîr- 
biceanu, realizată de St. Petru- 
țiu și N. Pîrvu, în regia lui Ion 
Olteanu. Un spectacol coupe, 
întrunește sub titlul „Oh, Mem
phis" două piese : „Bessie
Smith," de Eduard Albee și 
,,T.V.“ de Jean-Claude Van Ita
lie. Teatrul „Constantin Notta
ra" dedică un spectacol zilei 
de 30 Decembrie. Este vorba de 
piesa „Noapte nechemată" de 
Alexandru Popescu în regia lui 
Dan Nasta. Una din surprizele 
stagiunii o constituie, desigur, 
orezentarea capodoperei shakes- 
^•T iene ,,Hamlet", în regia lui 
Dinu Cernescu. în rolul titu
lar : Ștefan Iordache.

G. TUDOR

DIN NOU, LA TEATRU!
Colectivul Teatrului Național 

din Capitală a pregătit pentru 
actuala stagiune cinci premie
re. Inaugurarea seriei acestora 
o va marca piesa lui Paul Eve- 
rac : „Un fluture pe lampă"- 
(spectacol dedicat aniversări};. 
Republicii). Regia spectacolului, 
(programat pentru seara /-zilei 
de 30 septembrie) este semnată

CETATE BIZANTINA LA 
OSTROV

'.„Pe malul Dunării, în ținutul 
dabrogean . dintre ape, au po
posit negustori, corâbieri și a- 

.'-^rîcuItorT, ’ venițî tocmai de 
.. pfcșt? mare, din îndepărtatul

Școala a început, dar ce le 
pasă — pare să spună imaginea 
surprinsă de obiectivul apara
tului fotografic — constructori
lor de la I.C.S.I.M. București ! 
Termenul stabilit inițial pentru 
terminarea amenajărilor de la 
Grupul școlar „23 August" - 
1970. Ultimul termen — 1 sep
tembrie 1972. Tot degeaba ! 
Clădirea nouă a grupului este 
încă nefinisată, curtea — „îm
podobită" de moloz, cărămizi și 
alte obiecte aparținînd „con
structorilor** de la I.C.S.I.M. 
București. Sperăm că măcar 
semnalul de față îi va face sâ-și 
amintească de obligațiile pre
văzute în contract!

Bizanț. Și, plăcîndu-le foarte 
aceste locuri bogate, prielnice 
îngrijirii pămîntului. dar. mai 
ales, negoțului și cărăușiei pe 
ape, an zidit Bici o cetate din 
piacră". Cam așa ar fi putut 
descrie niște rlnduri de croni
că cetatea bizantină, construită 
între anii 971—973, descoperită 
recent în comuna Ostrov (jud. 
Constanța). Cercetările au scos 
la iveală o parte din zidurile 
acestei adevărate baze 
bizantine. In vederea _____
varii vestigiilor cetății specia
liștii preconizează realizarea u- 
nor ample lucrări de protejare 
împotriva apei. Iată, într-un 
fel, actul de naștere al unui nou 
obiectiv științific și turistic.

navale 
conser-

SUBREDACȚHLE 
TRANSMIT

•EXPOZIȚIE LA 
MONEASA • „MEȘTE
RUL OROLOGIILOR" 
• CERCUL DE ARTĂ 
POPULARĂ DIN RU- 
CAR A ÎMPLINIT 2 ANI

• ÎN CADRUL clubului În
treprinderii balneoclimaterice 
Moneasa — județul Arad — s-a 
inaugurat o expoziție. Cele 25 
de lucrări executate in ulei, a- 
cuarelă, creion și cărbune a- 
parțin artistului plastic amator 
Terentie-Ioja-Rânușanu, tinăr 
salariat al întreprinderii, și 
este dedicată aniversării unui 
sfert de veac de la proclamarea 
republicii (ION COȚOI).

• CEASORNICARUL 
Tamaș din Tg. Mureș a 
zat un ceasornic electric 
continental al fuselor ____ _
care funcționează pe principiul 
electromagnetic. El marchează 
și indică simultan, scurgerea 
timpului în 160 de țări, capitale 
și mari orașe de pe toate con
tinentele. avind etalon ora 
exactă la București. Eugen 
Tamaș a pus de asemenea, la 
punct construcția unui „ceas 
mamă", care va funcționa pe 
principiul celulei fotoelectri- 
ce, puțind acționa de la distan
ță 100 de ceasuri. Deci un ade
vărat maestru al orologiilor. 
Nu însă singurul ! Pentru că de 
la el au învățat meseria nu
meroși tineri de la uzina de 
specialitate din Arad. (IOAN 
VULCAN).

Eugen 
reali- 
inter- 
orare.

LA DRUM, DAR NU AȘA I

TINERET
!
ți................ ...ȘCOALĂ PROPUCȚtg |

MICROFERMA" DIN 
SÎNPEtRU

în comuna Sînpetru, (județul 
Brașov) a luat ființă o micro- 
fermă școlară. Organizată după 
principiul unui C.A.P., avind ca 
președinte pe elevul Romeo 
Olaru, din clasa a Vll-a. iar ca 
inginer, pe Elfiede Kraus, din 
clasa a Vl-a, micii fermieri au 
muncit cu pasiune pe cele 33 
de hectare cultivate cu cartofi. 
Recolta acestui an a fost de 
mult culeasă, iar banii (aproape 
40 mii lei), cu care au fost răs
plătiți, le-au prilejuit micilor 
cooperatori o minunată excursie 
prin țară, ca și organizarea unei 
tabere de odihne în corturi pe 
dealul Lempeș din vecinătatea 
comunei. Dar nu acesta a fost 
poate cel mai mare cîștig, ci 
pasiunea dobîndită pentru 
munca cîmpului, experiența 
rodnică, faptul că au învățat 
să prețuiască munca.

în noul an agricol micii fer
mieri doresc să treacă de la 
monocultură la culturi variate, 
să amenajeze o stupină, iar pe 
lotul școlar, ce se întinde pe o 
suprafață de 1 800 m p., și unde 
elevii școlii generale din comună 
lucrează de 12 ani, să fie ame
najate răsadnițe model. Le 
urăm succes.

ADINA VELEA

SIMPOZION : DISTRI
BUIREA GAZELOR NA

TURALE
Intre 2 și 8 octombrie a.c. 

țara noastră va fi gazda unei 
prestigioase manifestări științi
fice internaționale. În sălile 
hotelului Intercontinental se 
vor desfășura lucrările simpo
zionului privind acoperirea vîr- 
furilor de consum zilnice și 
sezoniere in transportul și dis
tribuția gazelor naturale. In le
gătură cu această reuniune ști
ințifică, ing. Iancu Geangală, 
director tehnic al direcției ge
nerale de coordonare a produc
ției de țiței și gaze a Ministeru
lui minelor, petrolului și geolo
giei, membru în Consiliul Uniu
nii Internaționale a industriei 
de gaze, ne-a spus :

— Simpozionul organizat de 
Ministerul minelor, petrolului 
și geologiei, în colaborare cu 
Comitetul gazelor din cadrul 
Comisiei economice O.N.U. pen
tru Europa, își propune să so
luționeze unele din problemele 
economice ale diverselor sec
toare din industria gazelor. Spe
răm de asemenea ca, în final, 
lucrările să conducă la clarifi
carea și generalizarea unor me
tode moderne folosite pe plan 
european în aprovizionarea 
consumatorilor cu gaze în inter
vale cu vîrf de consum. Vor fi 
prezenți circa 200 de specialiști 
din 17 țări europene, precum 
și reprezentanți ai Secretariatu
lui comitetului de gaze și ai 
unor organisme internaționale.

I. VOICU

O URMĂ... 
O FAPTĂ

Intr-o bună zi (22 septem
brie), tinărului Dumitru Oros, 
(23 de ani) ii vine o idee. Tot 
nu avea nimic deosebit de fă
cut de la o vreme. Să „reali
zeze**. împreună cu un amic, o 
călătorie din comuna unde lo
cuiește, Oșorhei (jud. Bihor), la 
Alparea. O plimbare pe jos ? 
Nu, e obositor. Cu autobuzul 
I.T.A. ? Nici așa, ar dura prea 
mult. Mai bine cu motocicleta !

— Bine, replică amicul, dar tu 
nu ai motocicletă, nu ai nici 
permis de conducere.

— Mă descurc eu. lămurește 
Oros.

Și intr-adevăr, fură motoci
cleta unui cetățean și, la drum. 
La intrarea în Alparea însă 
vehiculul se răstoarnă 
„prompt", iar cei doi suferă 
..avarii** destul de grave. V.O. 
va trebui să răspundă și în 
fața legii pentru furt și condu
cere fără permis. Ca să vezi ce 
ghinion î !

rate către autoturismele ce tre
ceau în goană. Nimeni nu 
oprea ’. Și totuși trebuia să 
ajungă de urgență la spital, in- 
trucît tatăl său se afla într-o 
stare deosebit de gravă. Deoda
tă — cînd omul aproape că nici 
nu mai știa ce să facă — o 
Dacie alb-albastră frînează lin
gă bordură. Sesizînd faptul că 
era vorba de un caz deosebit, 
echipajul condus de pl. major 
Vasile Anghel trece la acțiune. 
In cîteva minute bolnavul se și 
afla pe masa de operație... As
tăzi el este convalescent, în 
afară de orice pericol. Prin in
termediul rubricii noastre, tî- 
nărul muncitor transmite celor 
care au contribuit la salvarea 
tatălui său 
țumiti.

cele mai calde mul-

AM DE LUCRU, 
BUNI...

OAMENI

trei ani a ,,activat*

INCIDENT TRAGIC
Tinerii soți (I. Budu, 27 de 

ani, str. Mirăslău nr. 26, sector 
IV, Împreună cu soția, Maria. 
23 ani) se aflau in casa socri
lor. Discuția devine dintr-o 
dată violentă. I. Budu pune 
mina pe un cuțit și. cu gesturi 
demente. își rănește grav soția 
și soacra. Pe bătrînul Aurel 
Grigoraș, tatăl soției, îl ucide 
pe loc.

Cercetările legate de stabili
rea cauzelor și de precizarea 
urmărilor acestui incident tra
gic se desfășoară in prezent 
cadrul miliției sectorului V.

in

ECHIPAJUL SALVATOR
In zadar tinărul F.nache Ilie 

(sudor la Uzina de mecanică 
chimică București) făcea, de pe 
marginea șoselei, semne dispe-

Tjmp de . _ ,, .. .
cu asiduitate Mircea Buliga (29 
de ani) în cadrul Cooperativei 
de consum din comuna Mină» 
stirea Cașin (jud. Bihor). Une
ori, seara, M.B. trăgea obloa
nele mai devreme declt preve
dea programul.

— De ce închideți de pe a- 
cum, tovarășe gestionar, în
trebau uneori cetățenii.

— Am de lucru, oameni buni, 
ce știți voi...

Și chiar așa era. Nu e toc
mai ușor să scoți pe ușa din 
dos a magazinului, fără să te 
vadă nimeni, cantități indus
triale de marfă. Și asta aproape 
în fiecare zi, din 1969 pînă a- 
cum citeva zile, cînd organele 
de miliție au precizat „valoa- 
rea“ delapidării: 139 000 lei. 
Cum au trecut neobservate in 
tot acest interval furturile ? 
„Cu ajutorul0 actelor false și, 
evident, datorită superficialită
ții organelor de control. Dar, 
vorba proverbului, ulciorul nu 
merge de multe ori la apă !

|CARTE PENTRU ELEVI |
maticii) și „Teoria educației fi
zice și sportului", lucrare sem
nată de I. Șiclovan (Editura 
„Stadion").

Colecția „Arcade" : In com
pletarea lucrărilor legate de 
bibliografia școlară, Editura 
Minerva prezintă o nouă ediție 
a „Cîntării Omului" de Tudor 
Arghezi. Cole.cția 
tal“ (Ed. Albatros) 
două noi titluri : „Experiențe 
de electricitate" de Gh. Stăn- 
ciulescu, ce cuprinde o serie de 
lucrări practice interesante ce 
pot fi executate de către elevi 
cu mijloace proprii și „Taina 
migrației animalelor" de Vladi
mir Olaru.

Alte lucrări prezente îh a- 
ceste Zile în 
me celebre", 
univ. FloriGa 
14 probleme

„Cris- 
oferă

librării : „Proble- 
semnate de prof. 
Cămpan (prezintă 
din istoria mate-

Institutul de igienă și sănă
tate publică din București a în
treprins o serie de interesante 
studii asupra problemelor lega
te de nivelul randamentului în 
cadrul producției, asupra adap
tării organismului la diverse 
procese de muncă. Au fost rea
lizate studii bioenergetice în 
sectoarele industriale automati
zate, cercetări privind activită
țile intelectuale, solicitările ne- 
uropsihice, oboselii nervoase. 
La Combinatul petrochimic 
Brazi, în condițiile muncii la 
tablourile de comandă, au și 
fost puse în practică o serie de 
cercetări.

I ROMÂNIA-FILM prezintăI
I
I
I
I
I

C. V.

ru- 
E-

[fototeca „actualității-|

[pncnia

i9;

DE LEGHE SUB MARI : 
la Crîngași (orele 15.30; 13;

18: 20.30) Tomis
11.15; 13.30; 15.45; 18;

Flamura (orele 9; 12,30; 16; 
Excelsior (oreie 9: 12.30; 16;

Gloria (orele’9.15; 12,30; 
19.30).
ADEVAR PE JUMĂTATE î

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sch. Măgureanu) : RE
VIZORUL — ora 20 : Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CU VINUL — ora 19.30; Tea
trul „Ion Vasilescu" : FETELE 
DIDINEI — ora 19.30: A.R.T.A. (in 
Sala Ansamblului ..Rapsodia Ro
mână") : SPECTACOL EXTRAOR
DINAR SUSȚINUT DE ANSAM
BLUL INDIAN DE MUZICA ȘI 
DANSURI.

Fotoreporterul 
bricii noastre, 
MANUEL TANJALA, 
a surprins pe peli- 
cuiâ un emoționant 
instantaneu. La 
Moisei, in tăcerea 
de baladă a bra* 
zilor seculari, mo
numentul realizat 
de sculptorul Vida 
Geza în memoria 
eroilor țărani că- 
zuți aici in războiul 
antifascist, a fost 
transpus, pentru a 
infrunta vremile, in 

piatră.

• CURSUL DE ARTA POPU
LARA de pe lingă căminul 
cultural din comuna Rucăr, jud. 
Argeș, a intrat in al doilea an 
de activitate. Sub îndrumarea 
prof, maistru Ileana Olteanu, 
fetele valorifică bogatul folclor 
muscelean, realizind marame, 
ii, carpete etc. în timpul liber 
profesoara și elevele culeg de 
la bătrinele satului modele, 
dintre care unele datează de a- 
cum mai bine de 100 de ani. 
(JEAN TRIFU-SMÎRD).

Rubrică realizată de 
ANDREI BÂRSAN

cu

MARGARETA P060NAT 
CORNEL COMAN

JOI, 28 SEPTEMBRIE 1972

OPIUL ȘI BÎTA : rulează la Sala 
Palatului (orele 17,15: 20,15). Ca
pitol (orele 9; 11,15; 13,45; 16;
18,30; 21).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează ia Patria (orele 11.30; 
14: 16.30, 19; 21,15).

TORA 1 TORA 1 TORA ! : rulea
ză la 
19,30). 
19,30). 
16,15;

UN
rulează la Lumina (orele 9; 11.30; 
14,15, 17; 20).

PERO ȘI PRIETENII SAI : ru
lează la Doina (orele 11.30; 14; 16; 
18; 20).

BAMBY : rulează la Scala (orele 
9; 11; 13; 15: 17; 19; 21).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,30—20,15 în 
continuare).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGELUI 
SOARE : rulează la Luceafărul (o- 
rele 8,45: 11.15; 13,30: 16: 18,30; 21). 
București (orele 8.45; 11; 13,30;
16.15; 18.45; 21)

SFÎNTA TEREZA Șl DIAVOLII : 
rulează la Ceniral (orele 9.15; 
11,30; 13.45; 16; 18,15. 20.30). Giulești 
(orele 15.30: 18; 20,30), Aurora (ore
le 9; 11.15; 13,30; 15,45 18; 20,15).

MANTA GRANDORII rulează la 
Festival (orele 9. 11.15; 13,30; 16; 
18,15: 20.30). Feroviar (orele 9;
11.15: 13.30: 15.45; 18.15: 20,30);
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30. 16: 
18 30: 20.45), Modern (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Victoria (orele 9.30; 12.15; 
15: 17,45; 20,30).

MESAGERUL : rulează la Favorit 
(orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

FELIX ȘI OTIL1A : rulează la 
Lira (orele 15,30; 19).

BINECUVlNTAȚl ANIMALEI, B 
ȘI COPIII : rulează la Buzești (ore
le 15.30; 18; 20.15).

DACA E MARȚI, E BELGIA : 
rulează ia Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18.15; 20,30), Moșilor
(orele 15,30; 17,45; 20).

LUPUL NEGRU ; rulează la Fe
rentari (orele 15.30; 17.45; 20).

BALADA LUI CABLE HOGUE î 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30). Drumul Sării 
(orele 15.30; 17,45; 20).

PESCĂRUȘUL ; rulează la Pacea 
(orele 18; 18; 20).

CREIERUL : rulează la Bucegi 
(orele 15.45; 18: 20,15), Miorița (o- 
rele 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18 : 20.30).

CORNUL DE CAPRA ; rulează la 
Arta (orele 15,30: 18; 20.15).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) .

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Cotroceni (orele 15.30; 19), Popu
lar (orele 15,30; 19).

CĂLĂREȚII : rulează la Fioreas- 
ca (orele 15,30; 
(orele " *”
20.15) .

21) 000 
rulează
20.30) .

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează la Rahova (orele 
15.30: 19)

PROCESUL UNEI STELE
lează la Volga (orele 9; 11.15: 
15.45: 18J5 :20.30)

MĂRTURISIRILE UNUI 
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 18; 
20,15).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
ruiează la Cosmos (orele 15.30; 
17.45; 20).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Munca (orele 15,30; 
13: 20.15).

NAUFRAGIAȚI-IN SPAȚIU : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 19).

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Progresul (orele 15.30: 18 : 20.15).

PROVINCIALII : rulează la Vitan 
(orele 15,30: 18; 20,15).

SATUL MEU, PATRIA MEA : 
rulează la Laromet (orele 15.30; 
17.30: 19.30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MARI : (ora 20.30); AM ÎNTÎLNTT 
ȚIGANI FERICIȚI (orele 10: 12; 
14; 16: 18.15), rulează la Cinemate
ca „Union".

școlari. 10,00 Curs de limba fran
ceză. Lecția a 22-a. 10.30 De la Alfa 
la Omega — enciclopedie pentru 
elevi. Din sumar : Teatrul Națio
nal ; Telefotografia ; Calendar. 100 
de ani — Gara de Nord. 11,00 Tele- 
cinemateca : „AI 41-lea". 12.30
Telejurnal. 17,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază. Emisiune in 
limba maghiară. 18,30 La volan — 
emisiune pentru conducătorii auto. 
18,50 Teleconferință de presă. In
vitatul flostru și al dumneavoastră 
— Nicolae Bădescu, vicepreședinte 
al C.S.E.A.L., va răspunde întrebă
rilor ziariștilor cu privire la siste
matizarea localităților urbane și 
rurale — program adoptat de Con
ferința Națională a partidului. 
18.20 ..1001 de seri-. 18,30 Telejurnal. 
20.00 ,,Cuba Invățămint — produc
ție- 20,15 Tinerii despre ei înșiși. 
..Amfiteatrul și producția**. O emi
siune în avanpremiera anului uni
versitar. 20.45 Pagini de umor : 
„Aventuri în epoca de piatră'. 
21,10 Finala Cupei intercontinenta
le la fotbal : Ajax Amsterdam — 
Independiente Buenos Aires. Meci 
retur. 23,00 Telejurnal.

PROGRAMUL II

scenariul
PETRU POPESCU

regia
LUCIAN BRATU

imaginea
NICOLAE GIRARDI

rnuxîco
t>AN ȘTEfANICÂ

: ru-
12,39;

CO-
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PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. 9.65 
România în lume. 9.35 Prietenii lui 
Așchiuță — emisiune pentru pre-

20.00 Concertul simfonic al Or
chestrei simfonice a Radioteleviziu- 
nii. Dirijori : Paul Popescu și 
Michel Ganot (Franța). în pro
gram : Mihail Jora — „Priveliști 
moldovenești" ; Mussorgșki-Ravel 
— Suita „Tablouri dintr-o expozi
ție". 21,00 Agenda. 21.10 Desen ani
mat. 21,20 Bucureștiul necunoscut. 
„Vieți în documente" Colecțiile dr. 
Victor Babeș și dr. Gheorghe Ma
rinescu. Emisiune de Maria Prc- 
duț. 21,40 Film serial pentru tine
ret : „Civilul" Reluarea episodului 
IV — „Urmărirea". 22.10 Cărți și 
ideii ~

decoruri - costume; 
NfCOLAE DRAGAN

sunetul
TiSERiU BORCOMAN

cu :lleana Stana lonescu, Carmen Galin, Ioana Ciomîrtan, Octa
vian Cotescu, Doina Stănescu, Iulian Vișa, Aurel Giurumia, Lau- 
rențiu Gîlmeanu, Constantin Lungeanu

— o producție a studioului cinematografic București —



Sesiunea 
O. N. U.

Ministrul 
de externe francez 

despre 
tendințele pozitive 
de pe continentul 

european
Preocuparea pentru inten

sificarea colaborării între 
state și îmbunătățirea cli
matului internațional, pro
blemele dezvoltării, dezar
mării și decolonizării, spo
rirea eficacității O.N.U. se 
impun în continuare ca as
pecte majore abordate in 
cadrul dezbaterilor de poli
tică generală ale celei de-a 
27-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a Organizației Na
țiunilor Unite.

în discursul său, Maurice 
Schumann, ministrul de exter
ne al Franței, a evocat speran
țele generate de tendințele cele 
mai recente din viața politică 
a continentului european. E- 
xemplificînd, el a subliniat im
portanța convocării conferinței 
asupra securității și cooperării 
și a făcut cunoscută hotărîrea 
Franței „de a face totul pentru 
ca, anul viitor, conferința pro- 
priu-zisă să atingă adevăratul 
ei scop, care interesează și an
gajează toate țările reprezen
tate aici — substituirea înfrun
tării dintre blocuri prin dialo
gul popoarelor*4. Niciodată Eu
ropa nu a părut mai aptă de 
a apăra acel ideal care este și 
al Națiunilor Unite — respec
tarea ordinii internaționale și 
a independenței fiecărei națiu
ni, salvgardarea drepturilor o- 
mului, respingerea a tot ce di
vizează lumea în hegemonii ri
vale, a adăugat el.

Relativ la perspectivele des
chise de crearea Pieței comune 
lărgite, șeful diplomației fran
ceze a menționat că nu poate 
fi vorba numai de o „dezvol
tare limitată la Europa occi
dentală". Țările membre ale 
C.E.E., a continuat el, urmează 
„să-și strîngă legăturile sau să 
stabilească altele noi cu națiu
nile care populează partea răsă
riteană a continentului".

Efectuînd. un tur de orizont 
asupra situației din lume, Mau
rice Schumann s-a oprit între 
altele la situația din Peninsula 
'indochineză. El s-a pronunțat 
pentru inițierea de către O.N.U. 
a unei ample acțiuni de soli
daritate în favoarea popoarelor 
victime ale războiului din In
dochina, popoare care— a spus 
el — „vor să trăiască indepen
dente într-o Asiq de sud-est 
neutră și pașnică".

Cu prilejul deschiderii lu
crărilor celei de-a 16-a se
siuni a Conferinței generale 
a Agenției Internaționale 
pentru Energia Jktomică 
(A;LE.A.), președintele Mexi
cului, Luis Echeverria, a 
rostit o cuvin tare în care s-a 
pronunțat pentru încetarea 
proliferării armelor nucleare 
și distrugerea celor existente. 
Pe de altă parte, președinte
le a afirmat că folosirea 
realizărilor științifice exclu
siv în beneficiul țărilor pu
ternic dezvoltate „contravine 
imperativului universalității 
culturii umane".

delpestelliotaEe Scrisoare din R.F. a Germanici

START ELECTORAL

CONGRESUL 
U.T.S. OIN 

CEHOSLOVACIA
La palatul Congreselor 

din Praga au început, la 27 
septembrie, lucrările primu
lui Congres al Uniunii Ti
neretului Socialist din R-S. 
Cehoslovaca. La ședința de 
deschidere au luat parte 
Gustav Husak. secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia. Ludvik Svoboda, 
președintele Republicii. Lu- 
boniir Strougal, președintele 
Guvernului federal, alți con
ducători de partid și de 
stat cehoslovaci. In sală se 
aflau, de asemenea, repre
zentanți ai organizațiilor co
muniste, socialiste si pro
gresiste de tineret din 22 de 
țări. Din partea Uniunii Ti
neretului Comunist din Re
publica Socialistă România 
este prezent Gheorghe Stoi
ca, secretar al CC. al 
U.T.C.

Președintele Comitetului 
Central al Uniunii Tinere
tului Socialist din Ceho
slovacia, Juraj Varholik, a 
prezentat Congresului ra
portul cu privire la activi
tatea și sarcinile de viitor 
ale uniunii.

Lucrările Congresului con
tinuă.

încheierea vizitei delegației
P. C. R. în Japonia

Delegația C.C. al P.CJL, con
dusa de tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mml. membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C- al P.C-R-. 
care a făcut o vizită in Japonia 
la invitația C.C. al P.C-J-. a pă
răsi: miercuri orașul Tokio, in- 
drepcîrdu-se spre patrie.

purtat de Parribonuî rean- 
nesc la receata Expoziție i*-

care a fv*cțM*at ia parcai 
Sokolniki dia Mascma. Pre
zidiul Camerei de Caairrț a 
l R-S.S. a acordat medaxn de 
aar Camerei de Comerț a 

. Republicii Sacîaixste Ramâ- 
nia șă întreprinderii de ira- 
port-export JnuzrtV dia 
țara noastră, pentru modul 
expresiv de prezentare a ex
ponatelor și pentru centri- 
buția adusă la dezvoltarea 
relațiilor economice și co
merciale dintre Romania și 
U.R.S-S. in acest domeniu.

Medaliile de aur și diplo
mele de onoare au fost inmi- 
nate directorului pavilionului 
românesc. Paul Niculescu.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși de Satomi Hakamada. 
vicepreședinte al Prezidiului 
C.C- al P.C.J., Tetsuzo Ftnra, 
membru al Biroului Permanent 
al Prezidiului C.C*. președinte 
al Secretariafiuui C.C.. Tomio 
Nishizawa. membru al Biroului 
Permanent al Prezidiului C.C-. 
Ichiro Suxama. membru al 
Prezidiului C.C, Itaro Yooe- 
bara, membru sucleant al Pre
zidiului CC- artrîșfi ai CC, 
ere: um si de ai cort
exueerii Asociației de prietenie

îa Japceia. Ion D 
și alț: membri ai Ambasadei

în cadrul programului de construcții sociale al guvernului 
Unității Populare din Chile s-a trecut la construirea unui mere 
număr de locuințe, in fotografie, președintele Allende pe ur.ul 
din șantierele unde se construiesc locuințe și la care participa 

voluntar numeroși tineri chilieni.

Convorbirile 
tovarășului 

[mii Bodms. 
in Bulgaria

Tovarășul Emil Bodnaras. 
membru al Comitetului E- 
xecutfv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.CJL, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, care face o 
vizită in Bulgaria la inv.-^- 
ția C.C al P.C.B., s-a IntRnit 
cu tovarășul Boris Veker, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C-B. 
Convorbirea ce a avut loc a 
prilejuit o informare reci
procă asupra activității ce
lor două partide.

Tovarășul Emil Bodnaraș 
a avut, de asemenea, o între
vedere cu general de armată 
Ivan Mihailov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.CA, membru al Consiliu
lui de Stat al R.P. Suga
ri a.

Oaspetele a depus o co
roană ce flori la Mausoleul 
lui Gheorghi Dimitrov.

Se: aspect ce la sosirea Ia Pekin a premierului

enultima săptămînă a lunii septembrie a marcat 
în R.F'.G. debutul spectaculos al campaniei 
electorale. Deși oficial aceasta a fost deschisă 
abia după dizolvarea Bundestagului, in seara 
zilei de 22 septembrie, atmosfera confruntării 
viitoare a dominat cu pregnanță dezbaterile

celor trei zile decisive ale votului de încredere. După cum 
se știe, moțiunea de încredere fusese pusă de cancelar în 
urma unui acord cu opoziția cu scopul declarat c» guvernul 
să nu întrunească majoritatea necesară, pentru a se deschide 
astfel posibilitatea organizării de alegeri anticipate — un caz 
deosebit de curios, mai ales că situația nu se datora nici 
lipsei de voință a cabinetului de a-și exercita în continuare 
mandatul, nici unei grave crize interne care să determine un 
asemenea pas, ci mistificării raportului de forțe din parla
ment prin trecerea în lagărul opoziției a unor deputați ai 
coaliției în exact numărul necesar pentru a paraliza atit 
capacitatea de acțiune a guvernului, cît și pe cea a forului

De la trimisul nostru BAZIL ȘTEFAN

Premierul japonez la Pekin
P.C. Chinez. l-a ptănix. miercuri, 
pe primul aMrtna al
Kaknei Tanaka, aflat bttr-o vi
zită Ia RP. Criseză — transmi
te age-ua CHIN A NOUA- Cu 
arest prilej, a avert ioc o con
vorbire de lacra. prieteceascâ, 
care a durai o oră. Au fost pre
fecți Cin En-Iai, preaneml 
Construi de Sta: al R_P. Chi
neze. CI Pîn-fei, ministrul afa
cerilor externe, alte persoane 
oficiale chineze, peectrn și Ma

saj?* ri Ohira, ministrul aface
rilor externe al Japoniei, și 
Sustrmu Nikaido. șeful Secreta- 
riatului Cabinetului.

Ciu Eo-laL premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, 
si Kakuei Tanaka, primul mi
nistru al Japoniei, au continuat 
miercuri, Ia Pekin, convorbirile, 
informează agenția CHINA 
NOUA. La convorbiri au luat 
parte miniștrii de externe ai 
celor două țări, Ci Pin-fei și 
Masayoshi Ohira.

Contacte pentru soluționarea 
diferendului 

ugando-tanzanian
• Convorbiri tripartite la Mogadiscio • Plan 

prezentat de Somalia

Tineretul și „Frente Amplio"
Interlocutorii noștri: Luis Bazzano și Ana Maria Garcia 

membri ai C. C. al Tineretului Comunist din Uruguay

A
na Maria — o fata cu trasaturi 
fine care abia a împlinit 20 de 
ani - lucrează într-o fabrică 
de încălțăminte. Luis - ener
gic, cu certe aptitudini de ora
tor, tentat de investigarea in 

profunzime a fenomenelor vieții — este stu
dent. Amindoi sînt membri ai Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comunist 
din Uruguay. înainte de a părăsi Bucu- 
reștiul, la capătul unei calatorii întreprinse 
în România la invitația C.C. al U.T.C., au 
acordat un interviu „Scinteii tineretului". 
Ne-au vorbit despre propriile lor experiențe 
de luptă și au schițat un tablou al realită
ții uruguayene in acest moment complicat 
al evoluției ei.

LUIS BAZZANO începe relatarea sa 
despre ceea ce se întîmpla în îndepărtata 
republică latino-americana utilizînd ca punct 
de reper momentul post-electoral. După cea 
mai violentă campanie electorală pe care U- 
ruguayul a cunoscut-o —și cea mai fraudu
loasă, adaugă interlocutorul nostru — în 
configurația voturilor exprimate s-a putut 
descifra tendința populară către schimbări. 
Peste 300 000 uruguayeni au votat pentru 
„Frente Amplio" (20,4 la sută din voturi pe 
plan național și 30,7 la sută la Montevideo), 
ceea ce a dus la înlăturarea controlului 
exclusiv al vieții politice pe care îl exer
citau partidele tradiționale. In mai puțin 
de un an de existență „Frente Amplio" 
s-a impus ca un autentic exponent al aspi
rațiilor populare și în pofida unui antico
munism virulent practicat de forțele drep
tei a obținut o importantă reprezentare 
parlamentară. Luis Bazzano relevă că ten
dința către schimbări s-a manifestat nu nu
mai prin voturile acordate „Frontului Am
plu", ci și prin cele pe care le-au primit 
grupurile mai liberale din cadrul partide
lor tradiționale.

BĂTĂLIA NU S-A ÎNCHEIAT LA 
URNE

Bătălia forțelor populare nu s-a încheiat 
odată cu despuierea scrutinului. Lupta 
continuă cu atît mai mult cu cît menține
rea stării excepționale, înmulțirea măsuri
lor represive au agravat continuu climatul 
politic intern. Pe fundalul acestor realități 
politice s-a produs o intensificare a acțiu
nilor revendicative ale celor ce muncesc, 
împotriva inflației care a atins cote supe
rioare. Sindicatele cer o creștere de 40 la 
sută a salariilor, o ridicare a salariului 
minim, un complex de măsuri speciale care 
să apere pe oamenii muncii de efectele di
ficultăților economice. O grevă generală 
a cuprins țara, împotriva pasivității guver
nului. S-a dovedit în fapt că numai prin 
lupta maselor se poate ajunge la schimbări 
esențiale și nicidecum prin acțiunea unor 
grupări izolate — accentuează interlocuto

rul nostru. Guvernul a profitat' de atenta
tele organizate de aceste grupări pentru 
a impune „starea de război". Armata a pre
luat controlul țării. Dreapta a trecut la o 
răfuială cu comuniștii și cu „Frente Am
plio". Au fost puse în seama comuniștilor 
acte pe care ei nu le-au săvîrșit. Sedii ale 
partidului au fost atacate, comuniștii au 
căzut victimă atacurilor unor bande înar
mate. Partidul Comunist a atras atenția că 
aspectul fundamental al acestui moment îl 
reprezintă înfruntarea dintre popor și o- 
ligarhie. Lozinca lansată este semnifica
tivă : „Pacificarea pentru schimbări și 
schimbări pentru pacificare". Mari acțiuni 
populare s-au desfășurat în întreaga țară. 
150 000 de oameni au condus pe ultimul lor 
drum pe cei opt comuniști uciși de reac- 
țiune.

TINERETUL SI 
„FRENTE AMPLIO"

Luis Bazzano ne spune că forțele popu
lare sînt conștiente de pericolul pe care îl 
reprezintă grupările de extremă dreapta 
ce pot monta noi aventuri, pot înscena alte 
provocări. Forțele stîngii sînt gata să în
frunte orice situație complicată, făcind a- 
pel la oamenii muncii. Bazzano insistă și 
asupra faptului că există tendința de a „le
galiza" represiunea antidemocratică. 
„Frente Amplio" continuă eforturile sale 
pentru a lărgi mișcarea populară, pentru 
a smulge dușmanului sectoare ce i-ar putea 
servi drept bază socială, in special păturile 
mijlocii. „Frente Amplio" nu așteaptă ale
gerile din 1976, ci acționează zi de zi pen
tru a apăra instituțiile democratice, pu
terea civilă.

Interlocutorii noștri ne relatează despre 
prezența tineretului în cadrul „Frontului 
Amplu". Cea mai influentă organizație este 
Tineretul Comunist, care are puternice 
rădăcini în toate sectoarele. Dizolvată în 
1947, organizația s-a reînființat in august 
1955 cu un nucleu de 60 de activiști. In 
prezent Tineretul Comunist are sute de ce
lule în toată țara, la orașe și sate, numârind 
peste 20 000 membri. Creșterea viguroasă 
a organizației relevă răsunetul pe care l-a 
găsit în rîndul tinerilor chemarea la lupta 
pentru schimbări sociale și politice.

45 LA SUTĂ DIN STUDENTI AU 
VOTAT PENTRU STÎNGA

In perioada premergătoare alegerilor, 
zeci de mii de tineri au muncit pentru 
„Frente Amplio" deși mulți din ei nu a- 
veau 18 ani pentru a putea vota. în uni
versități și licee s-au creat organizații de 
bază „Frente Amplio" din care fac parte 
numai tineri. 45 la sută din studenți au 
votat pentru coaliția forțelor de stingă.

Luis Bazzano ne relatează despre legă
turile care s-au întărit intre tinerii mun
citori și studenți, despre revendicările uni

versitare — autonomia universitară, demo
cratizarea iatățămintolui de toate gradele, 
îmbunătățirea condițiilor de studii etc. 
Doar— 1 la sută din studenți sînt de ori- 
giue muncitorească. Mulți tineri din pătu
rile nesoiase abandonează liceul deoarece 
n-au mijloace de întreținere. Uruguay cu
noaște un indice ridicat de „abandonuri" 
școlare.

TINERII — 60 LA SUTĂ DIN 
ȘOMERI...

ANA MARIA GARCIA ne înfățișează 
experiența mediului muncitoresc. Problema 
locului de muncă este acută pentru tinerii 
din cartiere. 60 la sută din șomeri au o 
vîrstă tinără pentru că tinerii sînt primii 
concediați atunci cînd criza economică lo
vește o întreprindere. Chiar unii tehnici
eni de calificare medie găsesc greu de lu
cru. Unii — disperați — emigrează în Ar
gentina. Australia sau Canada unde devin 
mină de lucru ieftină pentru activități ne
calificate. In fabrica in care lucrez — ne 
spune tinăra uruguayană — procentajul 
tinerilor este mare. Dar pe planul salari
zării se constată discriminări flagrante. Ti
nerii nu consideră aceste discriminări o 
fatalitate, nu se resemnează. Combativita
tea lor crește, demonstrind hotărîrea de a 
obține prin luptă respectarea drepturilor 
lor.

„ROMÂNIA A PRODUS ASU
PRA NOASTRĂ O PUTERNICĂ 

IMPRESIE"
încheiem convorbirea consemnînd impre

siile din România ale membrilor delegației 
Tineretului Comunist din Uruguay.

• Experiența pe care am dobîndit-o este 
extrem de pozitivă — spune Bazzano. Pen
tru noi este de cea mai mare importanța 
cunoașterea modului in care un popor ase
meni celui roman realizează sarcinile con
strucției socialiste. Ceea ce am văzut a 
produs asupra noastră O puternică impre
sie. Am luat cunoștință de documentele 
Congresului al X-lea al P.C.R. și ale Con
ferinței Naționale a partidului și, prin 
prizma celor constatate, putem afirma că 
programul stabilit de partid se înfăptuiește 
cu succes. Ne-a bucurat să înregistrăm 
prezența activă a tineretului în diferite în
treprinderi vizitate, media de vîrstă tînără 
din multe sectoare ale economiei. Ne-am 
dat seama de prețuirea de care se bucură 
tineretul, de condițiile create pentru va
lorificarea resurselor sale.

• Avem convingerea că legăturile dintre 
tinerii comuniști din România și Uruguay, 
dintre tineretul țărilor noastre se vor lăr
gi — adaugă Ana Maria Garcia. Este do
rința noastră ca și a tovarășilor români...

Convorbire consemnată de
EUGENIU OBREA

Ministrul afacerilor externe 
al Somaliei. Omar Arteh Gha
lib, s-a reintr.rs la Mogadiscio, 
dupe cog\ erbime avute .s 
Kampala și Dar Es Salaam, t*. 
legătură cu soluționarea pe cale 
pașnică a diferendului dintre U- 
gar.da și Tanzania. Sîisîunea mi
nistrului somalez oe externe se 
înscrie în cadrul eforturilor în
treprinse de Somalia, care s-a 
angajat să medieze pentru re
stabilirea bunelor relații dintre 
cele două țări africane.

Convorbirile dintre reprezen
tanți ai Ugandei, Tanzaniei și 
oficialitățile somaleze urmează 
să continue, începînd de vineri, 
la Mogadiscio. în acest scop, 
in capitala somaleză a sosit și 
ministrul tanzanian al afaceri
lor externe, John Malecela. 
Dapâ cum arată agenția 
REUTER, șeful diplomației u- 
gandeze, Wanume Kibedi, este, 
de asemenea, așteptat să so
sească în capitala somaleză. 
Obiectul convorbirilor tripar
tite care urmează să aibă loc 
la Mogadiscio îl constituie un 
plan în cinci puncte, prezentat 
de către Somalia. Planul cu
prinde modalitățile de soluțio
nare a conflictului de la grani-

ța ugandezo-tanzaniană. Pînă 
în prezez:. Uganda și Tanzania 
au afirma: că accept, t- prin
cipiu, un asemenea plan, dar că 
mai trebuie puse îa punct o se-

legislativ. Nici guvernul, nici opoziția nu aveau vreun inte
res în continuarea acestui anchilozant „pat parlamentar". In 
alocuțiunea prin care a pus problema votului de încredere, 
cancelarul nu a uitat, de altfel, să elucideze acest paradox, 
a cărui cauză a fost definită extrem de sugestiv prin formu
lele „transferului de mandat" și „dreptului de veto" pe care 
și l-au arogat în mod abuziv cițiva deputați, motiv pentru 
care „problema încrederii va trebui adresată suveranului, 
adică alegătorului matur". Și, pentru a nu lăsa nici un dubiu 
în ce privește seriozitatea intențiilor sale, cancelarul și 
membrii cabinetului nu au participat la vot. In felul acesta 
s-a ajuns Ia prima legislatură din istoria R.F.G. încheiată 
înainte de termen.

Dacă șeful guvernului a reușit să se mențină în limitele 
obiectivități], candidatul opoziției la funcția de cancelar, 
Rainer Barzel, a adoptat un ton acut, lansînd, cu tobe și 
trimbițe, un atac vehement la adresa guvernului, căruia l-a 
imputat „un bilanț trist, cu recorduri negative". Caracteristic 
pentru orientarea pe care o vor da campaniei lor electorale 
creștin-democrații a fost faptul că Barzel a evitat cu grijă să 
vorbească despre politica externă a guvernului Braridt-Scheel 
de normalizare a relațiilor cu țările socialiste, despre care se 
știe că întrunește adeziunea marii majorități a populației 
R.F.G. (A doua zi U.C.D.-U.C.S. a aprobat, de altfel, aproape 
în bloc — cu numai 9 abțineri și fără să se mai angajeze în 
dezbateri — convenția dintre R.F.G. și R.D.G. referitoare la 
transporturi). Accentul cuvîntărll lui* Barzel a căzut masiv 
asupra situației economice și sociale și îndeosebi asupra creș
terii prețurilor și a devalorizării mărcii. Dar el nu a dezvă
luit instrumentele pe care opoziția le va folosi pentru com
baterea inflației, despre care cei inițiați știu că sînt sublime, 
dar nu prea există...

Din discuțiile pe care le-am purtat aici cu diverse perso
nalități ale vieții publice, printre care și W. Slotosch, șeful 
secției economice a ziarului SUDDEUTSCHE ZEITUNG din 
Munches, a reieșit că principalele cauze ale inflației sînt de 
ordin internațional. Criza dolarului și a altor valute a atras 
marca, din cauza convertibilității, în vîrtejul inflației interna
ționale, un control eficace al invaziei de valută străină fiind 
practic imposibil.

în ce privește șansele partidelor în alegerile de la 19 no
iembrie, în momentul de față impresia generală este că lupta 
va fi deosebit de strinsă și că guvernul care se va forma 
după această dată, indiferent de cine va fi condus, nu va 
dispune în nici un caz de o majoritate confortabilă (o reedi
tare a „marii coaliții" fiind exclusă de toate părțile). Ultimul 
sondaj al Institutului Allensbach pentru cercetarea opiniei 
publice vede alianțele P.S.D.—P.L.D. și U.C.D.—U.C.S. la o 
egalitate perfectă : cite 48 la sută din sufragii. Președintele 
Consiliului de Miniștri al Bavariei, Alfons Goppel, la o 
recepție la care a avut amabilitatea să ne acorde cîteva mi
nute, s-a limitat la observația că orice pronostic este în 
prezent hazardat și că totul rămîne deschis. In schimb, unul 
din redactorii șefi adjuncțl ai ziarului MUNCHNER MERKUR 
(de tendință cre$tin-democrată) acordă prima șansă actualei 
coaliții, argumentînd că Ia egalitatea prezentă a raportului 
de forțe, determinantă pentru alegătorii încă nedeciși va fi 
personalitatea mult mai puternică, mai conturată și înnobi
lată de Premiul Nobel pentru pace a cancelarului Willy 
Brandt. Alți interlocutori n-au uitat să ne amintească faptul 
că 4J5 milioane de alegători din totalul de 40,8 milioane (adică 
aproape 12 la sută) participă pentru prima dată la scrutin. 
Numărul mare al noilor votanți se datorează reducerii de la 
21 la 18 ani a limitei de vîrstă la care se acordă dreptul de 
a alege, măsură adoptată in perioada ultimei legislaturi la 
inițiativa cabinetului Brandt-Scheel. Rămîne de văzut dacă 
această grupă a tinerilor alegători va acorda, ca și în trecut, 
voturile sale cu prioritate partidelor social-democrat și li
beral. Intr-un astfel de caz, tinerii ar prelua în mod aproape 
sigur asupra lor soarta \iitorului scrutin și implicit a viitoa
rei politici a R. F. a Germaniei.
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• LA BUDAPESTA AU 
CONTINUAT lucrările Intîlni- 
rii primarilor capitalelor euro
pene. In cadrul ședinței din 27 
septembrie a luat cuvîntul to
varășul Gheorghe Cioară, pri
marul general al Capitalei ță
rii noastre, care a prezentat 
expunerea : „Tendințele dez
voltării municipiului București, 
Capitala Republicii Socialiste 
România".

EXPLOZII 
LA MUEDA
• ACȚIUNI CURAJOASE ALE 
PATRIOTJLOR MOZAMB!- 

CANI.
Un comunicat ai Partidu

lui African al Independen
ței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, dat 
publicității la Alger, infor
mează câ forțele patriotice 
din cele două teritorii au 
efectuat în luna august 
de operațiuni militare. Intre 
care ol de atacuri împotriva 
punctelor întărite ale arma
tei portugheze.

Un alt comunicat dat pu
blicității de reprezentanța 
Frontului de Eliberare din 
Mozambic relevă câ în ulti
ma săptămînă forțele de eli
berare, acționind, în conti
nuare, cu vigoare în multe 
puncte de pe teritoriul mo- 
zambican, au aruncat în aer 
la Mueda, provincia Cabo 
Delgado, mai multe depozite 
de carburanți și au distrus 
la sol-18 avioane și elicop
tere.

După referendumul 
din Norvegia

Norvegia s-a retras din toate 
organismele consultative ale 
Piețe: comune, în care era re
prezentată alături de celelalte 
trei țări candidate să adere la 
.. ei șase" : Marea Britanie, Ir
landa si Danemarca. Declarația 
In acest sens a fost făcută marți 
dimineața de ambasadorul nor- 
•• egian pe lingă C.E.E-, John 
Halvorsen, care a precizat, tot
odată. că țara sa nu va participa 
nici la conferința la nivel înalt

a „celor zece", prevăzută pentru 
zilele de 19 și 20 octombrie la 
Paris. Aceste măsuri, care au 
fost aduse Ia cunoștință în scrij^, 
președintelui în exercițiu 
Consiliului ministerial al C.E.E., 
ministrul de externe al Olandei, 
Norbert Schmelzer, au fost 
hotărîte de guvernul norvegian, 
ca urmare a respingerii aderării 
Norvegiei la Piața comună în 
cadrul referendumului organizat 
duminică și luni.

Capricii meteorologice în Europa
Un fenomen extrem de rar In 

luna septembrie s-a petrecut la 
Moscova. După ce marți termo
metrul a arătat 5 grade Celsius 
temperatură, de altfel, normală 
pentru această lucâ. aid), după ce 
o ploaie măruntă, dar persistentă, 
a completat decorul autumnal al 
Moscovei, ia ora 20.00 a Început sâ 
cadă lapoviță. care, la ora 21.30, 
s-a transformat Intr-un autentic... 
vifor. La ora 22.15 continua să 
ningă ca in miezul iernii. Dar. fe

nomenul cel mai curios a constat 
în faptul că această autentică ză
padă de iarnă a fost însoțită de... 
fulgere și tunete.

în același timp în unele regiuni 
din estul și sud-estul Franței, iar
na a apărut cu aproximativ o 
lună mai devreme decît de obicef. 
Ca urxiare a căderilor de zăpadă, 
care in valea Maurienne a atins un 
nivel de 30 de centimetri, trecă- 
toarea Isoard a trebuit să fie în
chisă.

Front grevist la Vigo
Și în această toamnă, 

la fel ca anul trecut, sce
na social-politică a Spa
niei cunoaște o recru
descență a mișcărilor 
greviste. Pentru a doua 
oară în acest an, la un 
interval de numai trei 
luni, muncitorii din ora
șul Vigo (de pe coasta 
nord-vestică a țării) re
vendică îmbunătățirea 
clauzelor privind condi
țiile de muncă și viață, 
iar autoritățile fran- 
chiste răspund cu obiș
nuitele intervenții bru
tale ale forțelor poliție
nești.

în luna mai — după 
cum se știe — s-a des
fășurat, timp de peste 
două săptăraîni, în por
tul Vigo greva celor 
3 000 de muncitori de la 
Șantierele navale „Hijos

de Barreras", finalizată 
prin acceptarea de către 
patronat a revendicărilor 
prezentate de greviști.

La începutul lunii sep
tembrie, cînd autoritățile 
spaniole sperau într-o 
toamnă liniștită în ora
șul Vigo, s-a declanșat 
greva muncitorilor de la 
uzinele de automobile 
„Citroen-Hispania", a- 
vînd la bază aceleașj 
nemulțuițiiri, la care se 
adaugă protestul împo
triva concedierii ilegale 
a celor cinci angajați, 
care prezentaseră admi
nistrației respective ce
rerile salariaților.

Greva a intrat în cea 
de a treia săptămînă, 
cuprinzind și alte între
prinderi din oraș care s-au 
solidarizat cu greviștii 
de la Citroen. Numă

rul celor care au încetat 
lucrul la Vigo se ridică 
la aproape 15.000. Admi
nistrațiile unor între
prinderi încearcă să exer
cite presiuni asupra gre
viștilor anunțînd conce
dierea a 6 000 de persoa
ne, pe care le vor re
primi la lucru numai în 
cazul încetării grevei.

Paralel cu acțiunea 
grevistă, pe străzile ora
șului au loc demonstra
ții de masă, prin care se 
cere reprimirea la lucru 
a tuturor muncitorilor 
concediați în mod ilegal.

Ca o contramăsură la 
demonstrațiile organiza
te de muncitorii greviști, 
autoritățile au împînzit 
orașul cu patrule, ce au 
misiunea să nu permită 
desfășurarea unor noi 
manifestații. Intre greviști

și poliție au avut loc 
ciocniri violente soldate 
cu rănirea cîtorva per
soane. Orașul a căpătat 
înfățișarea unei locali
tăți aflate în stare de a- 
sediu. Agenția U.P.I. a- 
preciază actualele eveni
mente din Vigo drept 
cele mai serioase con
flicte sociale izbucnite 
în Spania după puterni
cele acțiuni revendicati
ve ale oamenilor muncii 
ce au avut loc, în urmă 
cu șase luni, în localita
tea El Ferrol.

Dar cu toate presiunile 
exercitate de autorități, 
muncitorii din Vigo sînt 
hotărîți să continue lupta 
lor ,pînă cînd vor fi re
primiți Ia lucru cci 6 000 
de muncitori concediați 
ilegal si va înceta per

secutarea militanților 
sindicali.

Și aceasta fiindcă — 
așa cura arăta Comitetul 
Executiv al Partidului 
Comunist din Spania în- 
tr-o declarație dată pu
blicității în aceste zile — 
„revendicările muncito
rilor de la Vigo sînt re
vendicările tuturor mun
citorilor. din Spania. So
lidaritatea cu Vigo în
seamnă, totodată, apăra
rea revendicărilor mun
citorilor, studenților, ale 
maselor populare din 
toate regiunile țării...

Vigo arată prin fapte 
drumul care duce la gre
va generală. Acesta este 
răspunsul la situația ca
tastrofală a țării, aceasta 
este calea pentru cuce
rirea libertății".

GH. SPRINȚEROIU
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