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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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• UZINA METALURGI
CĂ DIN IAȘI, unitate ale 
cărei produse sînt apreciate 
în peste 20 de țări ale lu
mii, a înscris pe graficul 
întrecerii, de la începutul 
anului și pînă la 15 noiem
brie, o producție marfă su
plimentară evaluată la pes
te 40 milioane lei. In acest 
interval, metalurgiștii ie
șeni au livrat, în afara 
prevederilor, 6 700 tone de 
țevi sudate din oțel și pro
file îndoite. O dată cu ob
ținerea acestor succese, U- 
zina metalurgică din Iași a 
anunțat îndeplinirea exem
plară a angajamentelor a- 
nuale asumate în întrece
rea socialistă.

• Realizarea sarcinilor de 
plan pe 11 luni de către 
MUNCITORII, TEHNICIE
NII ȘI INGINERII GRUPU
LUI DE PETROCHIMIE 
DIN BORZEȘTI s-au con
cretizat în depășirea volu
mului producției globale cu 
6 milioane lei, în 
rea 
tone cauciuc 
tone policlorură de 
280 tone 
benzine, 
rină, 170 
tone cocs 
menea, în perioada 
tivă, pentru piața 
s-au livrat în plus, 
contracte, mărfuri 
loare de 3 milioane 
Iută, îndeosebi policlorură 
de vinii, fenol, cauciuc, sin. 
tetic și tricloretilen.

realiza- 
suplimentară a 1559 

sintetic, 1 296 
vinii, 

polistiren, 13 tone 
12 000 tone moto- 

tone fenol 
de petrol.

și 2 400 
De ase- 
respec- 
externă 
față de 
în va- 
lei va-

« COLECTIVUL FABRI
CII DE ULEI DIN CON- 
STANTA a înscris pe grafi
cul întrecerii socialiste un 
nou și important succes — 
îndeplinirea angajamentu
lui asumat pe întregul an. 
După cum rezultă din date
le centralizate. muncitorii, 
inginerii și tehnicienii fa
bricii au realizat peste pla
nul la zi o producție marfă 
în valoare de 13 900 000 Iei, 
depășind angajamentul a- 
nual cu 3 900 000 lei. Se a- 
preciază că întreprinderea 
va consemna în bilanțul a- 
nual o producție suplimen- 

valoaretară de uleiuri în 
de 20 milioane Iei.

• COLECTIVUL 
Cil DE CONSERVE _ _ 
VĂLENII DE MUNTE, uni
tate prahoveana care și-a 
sărbătorit duminică 30 de 
ani de existență, a anunțat, 
cu acest prilej, îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 
în curs la toți indicatorii. 
In perioada care a trecut 
de Ia începutul anului și 
pînă acum, harnicul colec
tiv de pe Valea Teleajenu- 
lui a livrat beneficiarilor 
interni și externi, peste 
plan la zi, 3 500 tone con
serve de legume și fructe 
— cifră care depășește sub
stanțial angajamentul asu
mat în cinstea aniversării 
Republicii.

FABRI- 
DE LA

A PRODUCȚIEI PE 1973
Grupul industrial de petrochimie-Pioiești

Două imperative la care uteciștii
răspund printr-o inițiativă

REVIZII DE CALITATE,
SCURTAREA DURATEI

STAȚIONĂRILOR
La grupul industrial de petro

chimie —- Ploiești lunile octom
brie și noiembrie ale acestui an 
coincid cu efectuarea reviziiloi 
periodice ale utilajelor și insta
lațiilor.

— Acțiune care — după cum 
ne informează tovarășul Constan
tin Popescu, șeful serviciului pro
ducție — se cere a fi efectuată 
în cele mai bune condiții. Și a- 
ceasta întrucît prin efectuarea 
unor revizii de calitate, prin scur
tarea duratei lor se creează pre
mize favorabile nu numai înde
plinirii și depășirii planului pe 
1972, ‘ 
maraj 
cinile 
vului 
creștere de peste 10 procente.

dar și pregătirii unui de- 
viguros în 1973 cînd sar
de plan ce revin colecti- 

nostru înregistrează o

— De la începerea reviziilor 
au trecut aproape două luni. 
Care este stadiul lor în acest mo
ment ?

— Avînd în vedere că execu
tarea tuturor operațiilor este eșa
lonată după un program riguros, 
programul „drumului critic", cum 
îl numim noi, că înainte încă de 
octombrie ne-am îngrijit ca la 
data startului echipele de inter
venție să aibă la dispoziție tot ce 
le este necesar, firesc, rezultatele 
sînt pe măsură. In plus, la o 
serie de linii tehnologice s-a rea
lizat scurtarea reviziilor cu cîte 3 
zile.

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a ll-a)

Un angajament onorat

i

r i FIECARE MAȘINA LIVRATA
CU CEL PUTIN 0 ZI ÎN AVANS »

„Mai întii să mă prezint: 
mă numesc Victor Marines
cu, de meserie vopsitor și sini 
secretarul organizației U.T.C. 
de la secția trei montaj a U- 
zinei de mașini agricole 
Noiembrie" din Craiova. Fină 
acum n-am corespondat nici
odată cu ziarul „Scinteia ti
neretului". Și nu pentru fap
tul că la noi nu se lucrează

la fel de mult, la fel de bine 
ca tn alte întreprinderi, ci 
poate din modestie. Pentru ci 
trebuie să știți, că ți noi, ol
tenii — orice ar spune lumea 
— avem, totuși, adine înră
dăcinat acest sentiment. Fi
resc, mi veți întreba ce m-a 
determinat acum si aștern pe
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La Olanii, în județul Vîlcea

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE j

COMITETUL COMUNAL U.T.C.

Trepte spre apeie h

CITE \ Al! PUTEA
întreprinde

Printre comunele echilibrat 
dezvoltate din punct de vedere 
economic, în județul Vîlcea se 
numără și Olanu. Iar amintind 
faptul că rezultatele bune obți
nute în toate sectoarele i-a per- 
nis cooperativei agricole să li
vreze la fondul de stat 400 tone 

e porumb și. 170 tone de grîu, 
roduse pentru care nu avea o- 
ligații contractuale, să îndepli

nească încă din luna iunie sar
cinile de plan la lapte putem 
formula aprecierea că la Olanu

A fost mai frumos

ca la
De data aceasta, 

o nuntă utecistă 
poate de reportaju 
unui început de dr 
nunta tinerilor Ileai 
tru Vai

în această

Foto: GH. CUCU

(Continuare în pag. a ll-a)
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Mă aflu în Prundu Bîrgăului, 
la etajul al III-lea. La ultimul 
nivel al celui mai nou bloc de 
locuințe din sat. Cît privești în 
depărtare, roată împrejur, nu
mai munți împăduriți; în dreap
ta masivul Călimanilor, în stin
gă Heniul — la poalele căruia 
se întinde si, mai ales se înalță 
Prundul. Munții, pădurile lor 
seculare constituie, din timpuri 
întunecate de-acum memoriei, 
principala sursă de existență a 
oamenilor de pe aceste locuri. 
Astăzi, această ocupație de bază 
s-a diversificat, ea insemnînd, 
chiar la o enumerare sumară, 
un sector de exploatare, un ocol 
silvic, o fabrică de industriali
zare a lemnului (cherestea și 
mobilă), o fabrică de hîrtie.

Și mai au localnicii o fabrică

nunta Zamfirei...

lucrează oameni de o hărnicie 
aparte. Și dacă odată cu aceas
tă succintă caracterizare a pute
rii ei economice vom trece di
rect la măsurarea — atît cît e 
posibil —■ a contribuției tineri
lor, legătura nu este cîtuși de 
puțin forțată. între brațele de 
muncă considerate active, tinerii 
ocupă un număr cu mult peste 
media unităților similare din ju
deț. Așa îneît și aprecierile în 
general bune despre ei le-am as
cultat și consemnat în modul cel 
mai firesc. „Muncesc bine, spu
nea tovarășul Călin Matei, se
cretarul comitetului comunal de 
partid. E drept că nu chiar toți 
pentru că mai sînt 
umblă de colo colo 
neral putem spune 
mulțumiți". Cam în 
meni vorbea despre 
dintele cooperativei ______
ginerul Gheorghe Căpățînă : „Ca 
să le reproșez ceva, spunea dum
nealui, n-aș putea. Aș fi nedrept 
— cu cei mai mulți. I-aș dori, 
totuși, ceva mai săritori".

Așadar, în mare vorbind, asu
pra lor lumea este mulțumită. 
De ce totuși cu rezerve ? Sigur, 
nu se poate spune că loc pentru 
mai bine n-ar fi. Cum însă în 
locul superlativelor, interlocu
torii apelau mai ales la observa
ții- ce scoteau la iveală unele 
neîmpliniri, întrebarea este; co
mitetul U. T. C. a încercat în 
vreun fel lămurirea și înlătura
rea lor ?

La începutul lunii iunie, ple- 
naLa. C.C. al U.T.C., consacrată 
întăririi muncii politico-educati
ve în rîndul tineretului sătesc, 
sublinia în acest sens cerin
țele, căile și mijloacele pen
tru sporirea contribuției tineri
lor în sfera productivă. Raporta
rea măcar la cerințele ei genera
le, a activităților care au urmat 
aici, la Olanu, ar fi condus fără 
îndoială la un răspuns pozitiv 
pentru întrebarea de mai sus, 
dacă la acest lucru ar fi meditat 
toți membrii comitetului comu
nal U.T.C. Cum însă acest or
gan de la nivelul comunei, in
vestit cu responsabilități subor
donate în primul rînd producției 
a depus o muncă lipsită de con
sistență, mai mult de compro
mis, nu este de mirare că lucru
rile se prezintă așa. Iar explica
ția lipsei de consistență rezidă

și cîțiva ce 
dar, în ge- 
că sîntem 
aceeași ter- 
ei și preșe- 
agricole, in

ACUM CITEVA ZILE

tradiția locuri- (Continuare în pag. a ll-a)

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a ll-a)

La Năsăud, în această toamnă, ca în atîtea 
locuri în țară, doi uteciști au făcut împreună 
primul pas în viață printr-o nuntă a tinereții

sele și triste ? Am dreptate, sau 
nu. Mihai ?

li privesc pe cei adunați în ju
rul meselor încărcate cu bucate, 
împodobite după

LA NASAUD

FORULcută pe ultimele hectare.
La liceul unde a invăfat Ion Tiriac

A ȘCOLII ESTE PUSTIEFOTBAL

ARENELE SPORTULUI ȘCOLAR
La I.A.S. Adunații-Copăceni, 
arăturile de toamnă te exe-

BAZA SPORTIVA

Coșbuc ri R 
au pornit atiția cărturari 
telectuali de renume. în 
orașul pe care prezentul indu
strializării socialiste îl apropie tot 
mai mult de orbita centrelor eco- 
nomico-sociale moderne — cu 
gîndul, cu bucuria că vom fi 
martorii unei nunți uteciste, 
unei sărbătoriri a tinereții de 
către tinerețe. Și nu ne-am în
șelat !

... — La început — ne mărtu
risește mirele, Mihai Bedeoanu, 
nu mi-a venit să cred că în fața 
consiliului popular s-a strîns oti
ta lume numai pentru nunta 
mea. Drept să vă spun, cînd 
mi-am dat seama însă că toți cei 
adunați acolo erau de fapt co
legii de muncă ai viitoarei mele 
soții, Rica, și ai mei, am simțit 
o emoție ce cu greu poate fi 
descrisă. Erau, deci, 
clipi, alături de mine...

PRIVIND SATUL
DE LA ETAJUL III

de prelucrarea laptelui, o fabri
că de pîine (care, ml-a spus ci
neva, „exportă" pîine șl la Bis
trița), o cooperativă de consum 
cu 28 de secții de prestări ser
vicii care își exercită atribuții
le în toată Valea Bîrgăului, ceea 
ce, în linie dreaptă, înseamnă a- 
proape 50 de kilometri.

Coborînd jos, în șosea, poți ob
serva, în drum, zeci de case noi 
și mii de flori. Mai exact, 200 
de case construite în ultimii trei 
ani și 15 000 de fiori sădite în 
primăvara trecută. Apoi, ve
nind vorba de buna gospodărire 
și sete de frumos, afli că în a- 
cest an, pînă la 1 septembrie, lo
cuitorii din Prundu Bîrgăului au 
efectuat muncă voluntar-patrio- 
tică în valoare de mai bine de

două milioane de lei, dintre care 
mai bine de un milion și jumă
tate a însemnat acțiuni de înfru
musețare. Adică i au fost sădite 
10 000 de sălcii de-a lungul rîu- 
lui Bistrița după ce, în preala
bil, malurile au fost nivelate și 
taluzate pe o distanță de vreo 
patru kilometri ; au mai con
struit încă patru mii metri pă- 
trați de trotuare și 30 de pode
țe în fața porților oamenilor; au 
pietruit o stradă lungă de 5 ki
lometri și au amenajat spații 
verzi pe 5 hectare. Să mai pu
nem la socoteală noul local al 
liceului (inclusiv splendida lui 
bază sportivă), vestiarele moder
ne din interiorul stadionului (ei 
bine, este cazul aici să amintim 
că locuitorii din Prundu Bîrgău-

Iul au șl echipă de fotbal în di
vizia B), și de ce nu? — diploma 
obținută de locuitori în anul 1971 
pentru rezultatele obținute (lo
cul I pe . județ) în întrecerea pa
triotică pentru înfrumusețare și 
bună gospodărire a comunelor. 
In acest fel vom putea fi de a- 
cord cu o afirmație de inimă a 
primarului și secretarului de 
partid din Prundu Bîrgăului, 
Daniel Vlad i

— Prin efortul nostru, al tu
turor celor care locuim aici, în
tre munți, așezarea aceasta, odi
nioară doar un loc de popas al

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

ium era să lipsim de la a- 
lu.niă. tocmai noi — in
finitul Pop Antonel — 
le organizație alături de 

deopotrivă, clipe ve-

lor, atît de pitorească, tradiție 
care — cu ani în urmă — îi va 
fi inspirat și lui Coșbuc frumoa
sa nuntă a Zamfirei. în fond, 
era șf aceea o nuntă simplă, ti
nerească, o sărbătoare a opti
mismului și a muncii. Ca și în 
această minunată poveste, cei 
adunați aici, astăzi, în această 
sală, sînt tineri, prieteni; se simt

ANDREI BARSAN

Factorul poștal Dorel Ctrcu a ținut, sîmbătâ 
11 noiembrie 1972, să rămînă de serviciu pînă 
la ora 23, pentru a ciocni un pahar cu mirii;

apoi le va tnmîna prima scrisoare I

INTIM
♦

Existența opiniei publice, 
ca univers al conștiinței so
ciale, este semnul sănătății 
unui climat social, al demo
crației. Faptul că la o „coa
dă** un „intrus" este recla
mat și returat la locul lui,

că într-un magazin să zicem 
cineva pierde ceva și se a- 
lertează toți cei de față în- 
cepînd să caute, să încerce 
dezinteresați salvarea insu
lui /respectiv din propria sa 
alertă, e neîndoielnic un act 
de echitate, de omenie, de 
opinie publică în acțiune.

Cea mai nobilă și cea mai 
grea cred eu rămîne însă 
manifestarea opiniei publice 
în individ, atunci cînd ni
meni, nici o altă opinie pu
blică nu te poate observa și 
nu te poate pedepsi, gestul 
tău singular de a participa, 
de a ilustra principiile de

V. rAvescu

(Continuare în peg. a ll-a) î

- Top, partidă cu partidă, 
minut cu minut

• BASCHET
- O nouă stea in baschetul 

nostru : Costel Cernat

• VOLEI
Eșecurile în serie ale Ra
pidului relansează un sem
nal de alarmă.

HANDBAL
De marți, la lași, „Trofeul 
Carpați".

• MERIDIAN
- Știri, rezultate din alte 

sporturi.

dar elevii plătesc 10 iei ora 
să joace tenis pe terenul altora

Cum se știe, cu doi, trei ani 
în urmă, pentru înviorarea, re- 
vitalizarea mișcării sportive de 
masă în școli, au luat ființă a- 
sociațiile sportive ale elevilor, 
conduse de un consiliu, al că
rui președinte de onoare, de 
regulă, se confundă cu persoa
na directorului de școală sau 
liceu. Ca să fixăm exact cadrul 
răspunderilor și sarcinilor în 
cîteva cuvinte, acest organism 
— consiliul asociației — este in
strumentul cu care acționează 
organizația, comitetul U.T.C 
din școală, în direcția organi
zării și desfășurării activității 
sportive de masă.

Și acum, concret, cum îsi în
deplinește atribuțiile Asociația 
sportivă a elevilor, consiliul a- 
cesteia, de la Liceul nr. 1 din 
Brașov ? Și, s-o luăm sistema
tic.

Activitate sportivă, fără spa
ții adecvate, fără terenuri nu 
se poate. Din acest punct de 
vedere organizatorii activității 
sportive de la acest liceu nu 
se pot plînge. Există o sală de 
sport, o bază sportivă, chiar în 
fața școlii, compusă dintr-un 
teren de fotbal, pistă de atle
tism, gropi pentru sărituri si 
aruncări, 2 terenuri de volei, 
unul de handbal și altul de bas
chet. bituminizate. O bază exce
lentă, corespunzătoare dar. care 
nu e valorificată și pe care am 
găsit-o cam prost întreținută și 
gospodărită. In școală funcțio
nează trei cadre didactice de 
specialitate. Cu toate aceste 
condiții bune, aici, surprinză-

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a Hl-a)
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— Este mult ?
— Apreciați și singur. Reduce

rea duratei reviziei la linia de 
olefine, intrarea ei în funcțiune 
și în parametri cu trei zile în
seamnă o producție în voloare de 
3 milioane lei, același interval la 
fenol însumează un cîștig pro
ductiv de 3,3 milioane lei.

— Cu alte cuvinte aceste cifre 
sînt înglobate bilanțului fructuos 
raportat de Grupul industrial de 
petrochimie la 20 octombrie, dată 
la care angajamentul la producția 
marfă vîndută și încasată, ca să 
ne oprim atenția la un singur in
dicator economic, a fost depășit 
cu peste 25 milioane lei...

— Iar pe sortimente s-a obți
nut suplimentar, printre altele, 
20.000 tone benzină, 16.800 tone 
produse aromatice, 435 tone ace
tonă.

Revenind la subiectul privind 
executarea ireproșabilă a revizii
lor căutăm să aflăm cum de a 
fost posibilă redimensionarea lor 
temporară. Tovarășul Mihai Chi- 
ra, locțiitorul secretarului comi
tetului de partid pe grup ține să 
ne vorbească despre modul cum 
organizația U.T.C. s-a simțit da
toare să contribuie la impulsio
narea ritmului de lucru, la în
scrierea și chiar devansarea gra
ficelor.

— Nu întîmplător — ne spune 
dînsul — cele mai bune rezultate 
s-au obținut la liniile tehnologice 
unde există organizații U.T.C. 
puternice. Acolo, la olefine, fenol, 
dimetil tereftalat nu s-a muncit 
mai mult dar s-a muncit mai iute, 
mai bine, operatorii efectuînd 
umăr la umăr cu lăcătușii sau 
sudorii operațiile de specialitate. 
,— Operatorii ?...

— Da, operatorii. Pentru că 
rolul lor nu s-a mărginit numai 
la pregătirea instalațiilor pentru 
revizie și apoi intrarea în para
metri ci și la executarea unor lu
crări mecanice care altă dată, nu 
demult, cădeau în atribuțiile e- 
chipelor de intervenție.

— Ne-a fost cu putință prelua
rea acestor atribuții — precizea
ză Gheorghe Păunescu, operator 
la olefine — întrucît la ora actua
lă, fiind policalificați, posedăm 
cunoștințele de meserie necesare.

— Pe de altă parte — ne in
formează Mircea Gîrbea, operator 
la fenol — sîntem integrați într-o 
acțiune de ultimă oră a organiza-

ției U.T.C., acțiune ce și-a propus 
tocmai scurtarea duratei revizii
lor, calitatea lor, repunerea cît 
mai operativă în circuitul pro
ductiv a utilajelor și instalațiilor.

— Consider necesar să relev 
— adaugă tovarășul Constantin

Marinică — între noi, cei de la 
„Mecanicul șef“ și operatorii chi- 
miștDte-a stabilit o colaborare 
strînj^^lar și o întrecere, fiecare 
căutînd ca depășindu-și „adver
sarii" să se depășească pe el în
suși. Noi avem fruntașii noștri.

CALITATE
Constantinescu, locțiitorul secre
tarului comitetului U.T.C. pe 
grup — că această inițiativă a 
fost concepută după ce uteciștii 
înșiși au solicitat-o, dovedind cu 
argumente oportunitatea ei.

— Odată începute reviziile 
ne informa cazangiul Eugen

sudorul Ion Soare, mecanicul 
Gheorghe Apostol, lăcătușul Radu 
Cornel. Ei au fruntașii lor, cunos- 
cuți, firește, și de noi : Constantin 
Milițoiu, Gheorghe Braniște, 
Ioniță Nicolae, Ion Bezdeanu. Im
portant mi se pare însă că îm
preună am reușit și vom reuși, cu

siguranță, ți în continuare să mo
dificăm termenele în avantajul 
nemijlocit al producției.

După cum spuneam la începu
tul acestor rînduri, lunile octom
brie și noiembrie coincid la Gru
pul industrial de petrochimie — 
Ploiești cu efectuarea reviziilor 
periodice ale utilajelor și insta
lațiilor. Luna a trecut aproape. La 
capătul ei s-a reușit înscrierea în 
graficele de execuție și la anumite 
linii tehnologice chiar devansarea 
lor. Este un succes a cărui valoare 
se măsoară în milioane lei, în sute 
de tone produse. Este încă o do
vadă a maturității cu care co
lectivul de muncă de aici privește 
realizarea planului anual și pre
gătirea unui demaraj optim în 
1973. Ne face o deosebită plăce
re să consemnăm că tinerii, or
ganizația U.T.C. își fac datoria, 
acțiunea declanșată de ei dînd 
un nou impuls activității comune.

HAS
9^^

__

s

I

(Urmare din pag. I)

din însăși necunoașterea atribu
țiilor lui. C# un comitet comu
nal U.T.C. să nu aibă un pro
gram de activități, se mai în- 
tîmplă, deși și acest lucru este 
de neacceptat. Cind însă din 7 
membri ai unui comitet doar doi 
cunosc că în sprijinul muncii lot 
există și un asemenea document 
— ca cel la care ne-am referit 
mai sus — situația este de-a 
dreptul de neînțeles, oricît de 
muit ar susține comitetul jude
țean al U.T.C. că instructajele 
făcute cu activul tuturor orga
nizațiilor comunale pledează 
pentru cunoașterea măsurilor 
propuse în scopul îmbunătățirii 
muncii organizațiilor din 
sătesc.

Urmările se văd. La 
despre tinerii cooperatori

mediu]

Olanu, 
și me-

PRIVIND SATUL
(Urmare din pag. I)

irumeților, a făcut adevărațl 
oași spre urbanizare.

în anul următor — treaba a 
și început zilele acestea — prun- 
ienil își vor construi o nouă 
■asă de cultură, cu șase sute de 
ocuri. Vechiul cămin, cu numai 
jatru sute de locuri, nu le mai 
ii unge, cum spunea un bătrîn 
litru — nelipsit de Ia activîtă- 
ile culturale — nici pe o mă- 
ea.

Am stat de vorbă și cu cîtiva 
ineri din comună, cu cîțiva din- 
re membrii organizației comu- 
îale U.T.C., organizație care a 
irimit cu prilejul sărbătoririi se
nicentenarului U.T.C. drapelul 
ubiliar al C.C. al U.T.C. Toți, 
Iar absolut toți cei cu care am 
liscutat priveau lucrurile din 
:unct de vedere strict orășe- 
iesc. Și iată cumi ei au efec- 
uat mai mult de jumătate din 
cate acțiunile de muncă patrio- 
ică hotărîte la nivelul comunei, 
li și-au depășit propriile anga- 
■imente cu mai bine de 30 de 
irocente. Ei, acești tineri, acești 
iitori orășeni fac totul pentru 
-si apropia momentul în care 
or fi numiți ca atare! orășeni.
— Vizita următoare, ml-au 

pus, o veți face în orașul Prun- 
u Bîrgăulul. Vă promitem,
Mi-au promis pentru că știau 

ă treaba asta depinde și de ei, 
e cei peste o mie de uteciști ai 
'rundului.
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hîrtie aceste rînduri. Răspun
sul are să vă surprindă poate. 
Pentru noi, muncitorii din 
secția de montaj, starea 
timpului este extrem de im
portantă. Intr-un fel munca 
noastră se aseamănă cu cea 
a constructorilor de pe șan
tiere, o mare parte ain ope
rațiile de montaj executîn- 
du-se sub cerul liber. Desi
gur, după această precizare 
vă veți spune că timpul fri
guros ne-au împiedicat în 
mare măsură să păstrăm un 
ritm corespunzător, că planul 
nostru de producție a fost a- 
fectat. Ei bine, nu, urmă
rind graficele de fabrica
ție, oricine se poate con
vinge, acestea și-au menținut 
echilibrul, mai mult, au înre
gistrat o curbă ascendentă. 
Concret: la capătul primei de
cade a lunii noiembrie 50 de 
mașini de împrăștiat îngrășă- 
mintele naturale, au fost pre
date beneficiarilor cu două 
zile înainte de termen. Cred 
că nu greșesc dacă afirm că 
aceste rezultate reprezintă 
suma eforturilor în primul 
rînd a uteciștilor care repre
zintă peste 90 la sută din to
talul muncitorilor secției, pro
cent care face pe bună drep-

tate ca secția să fie numită 
și secția tineretului. Am reu
șit pentru că am ținut cu tot 
dinadinsul să reușim. Am reu
șit pentru că fiecare utecist 
știe că un minut dintr-o oră 
la nivelul unui an echivalea
ză cu o producție de 344 de 
remorci cisterne de 2 axe, sau 
315 remorci basculante. Am 
reușit pentru că fiecare ute
cist, fiecare muncitor știe că 
acum, poate mai mult decît 
în alte perioade, mașinile pe

inent onorat
care le fabricăm sini necesa
re pe ogoare ca aerul, cu atît 
mai necesare cu cit tot păcă
toasa asta de vreme a împie
dicat mersul normal al lucră
rilor. Firească deci, decizia 
organizației „fiecare mașină 
eu cel puțin o zi in evens pe 
tarlale', deviză sub cere se 
desfășoară și întrecerea din
tre echipe, inițiată le începu
tul semeslrului II și cere ar 
pune acum în frunte pe su-

dorii lui Spiridon Nicolae și 
lăcătușii lui Valeria Trușcă.

Nu este mai puțin adevă
rat însă că fără sprijinul con
ducerii secției, rezultatele 
n-ar fi fost pe măsura celor 
prezentate. Oricît ar fi fost 
de important planul, nu se 
putea permite muncitorilor, 
chiar dacă ei cereau asta, să 
lucreze în ploaie sau în frig. 
Echipați însă cu haine ae 
protecție, vremea a putut 
fi cu succes ignorată. Ast
fel îneît și in această lună 
atît de capricioasă anga
jamentul nostru de a produ
ce 150 de mayini agri
cole în loc de 100 cit erau 
fabricate pină nu de mult.ee 
fi cu certitudine îndeplinit, 
făctnd astfel încă un pas in 
atingerea țelului nostru co
mun: indeplmirea cincinalu
lui înainte de termen

Cam asta am vrut să ră 
scriu. Iar de veți considera 
oportună publicarea acestor 
rînduri, acest lucru, vă deși 
seama, nu ca face devii tine 
bucure".
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Cartea publicistului Carol Ro
man — „Flash — pe meridianele 
unei tinereți tn alertă" — apă
rută recent în Editura Albatros 
surprinde prin însuși ineditul ei, 
prin modul ingenios în care au
torul și-a structurat volumul cu- 
prinzînd meditații asupra ideii 
de tînăr în treisprezece mari ci
tadele occidentale: Ankara, Ate
na, Copenhaga, Hamburg, Hel
sinki, Istanbul, Lyon, Monte- 
Carlo, Munchen, Paris, Roma, 
Stockholm și Viena.

Nu este pentru prima oară 
cind cineva scrie o carte de că
lătorie. Ceea ce apare însă In 
acest caz cu totul original este 
modul inspirat în care ni se 
dezvăluie Intimplări, evenimen
te, gar, uti o.uuiaic tu vciixcuiiGie 
în lumea celor tineri. Pentru că 
autorul a intenționat — și a 
izbutit — să se plimbe parcă de 
braț cu tinărul lector prin Ham
burg, Paris, Atena, sâ-i dezvă
luie frumuseți dintotdeauna ale 
peisajului, ori să Înțeleagă, mai 
ales, o secvență de istorie 
(..Skansen- din Stockholm, 
„Cartierul umbrelor* din Mun
chen, „Ritmul străzilor* din Is
tanbul) ; apoi, graca^ să-i dez
văluie fapte uneori de-a dreptul 
incredibile din viața cotidiană, 
redate eu un deosebit simț re
portericesc ..Mafalde contempo
rane* la Paris. _be—dalul Cas- 
tetauoTo* din Roma. «Ja* pen
tru oratoare*. usein* pentru cu- 
tit—*• la Hamburg- Izbutește, 
altfel spus, să ne introducă in 
citeva d’n marile embleme ale 
tir.eretumi din occidect, printre 
care, relevante sînt contestata 
ia rindm virstei tinere, invazia

mentalități — cunoscute fu- 
, ori studiate cu temeinicie

mi-am format o idee..." (Nicolae 
lorga).

„Flash" se ferește să dea sen
tințe ; în schimb relatează cu 
har, ori supune judecății cîteva 
din fenomenele amintite și, din
tre care, cel mai mult, se pare, 
l-au impresionat pe autor for
mele contestației.

Carol Roman constată că a- 
proape nu există domenii ale 
vieții sociale în Occident care 
să nu fie atinse de contestația 
tineretului ; că tot mai puter
nică este această mișcare care 
pune sub semnul întrebării toate 
credințele implicate, toate for
mele de gîndire convențională, 
relațiile sociale cotidiene, mitu
rile „abundenței", tabu-urile ți 
toate bazele sacrosante ale or
dinii prestabilite. Mișcarea pro
testatară se pronunță împotriva 
rasismului, împotriva războiului, 
împotriva poluării. Este vorba, 
evident, de o stare de spirit 
care-și cucerește tot mai mulți 
simpatizanți tn lumea tînără

Cartea exprimă pe deplin un 
condei experimentat In care pu 
blicistul își integrează reporterul 
doritor de inedit, eseistul în
clinat spre observații subtile, 
comentatorul de politici ce ope
rează în profunzime.

Pentru cine a urmărit de-a 
lungul anilor anchetele interna
ționale ale lui Carol Roman 
(„Mărturii despre tineri ți des
pre tinerețe" și „Există un se
cret al celebrității ?“ în Editura 
Politică), nu se poate ca noua 
sa carte — semn al maturității 
publicistice, ți viz! nd, deseori, 
literatura — să nu-i suscite un 
real Interes.

„Flash" es~.e un volum fru
mos, scris cu acuratețe, tn care 
tinerii găsesc și fapte senzațio
nale și reflecții asupra unor fe
nomene sociale evidente In lu
mea tineretului din Occident șl 
adevărate pagini de literatură 
turistică de bună calitate. In
tr-un cuvlnt. un volum care se 
recomandă de ;a sine cititorului 
tfnăr.

O notă specială pentru aspec
tul grafie ăl lucrării, In genere 
si al coperțiL în special, dato
rate lui Teodor Bogot

u_e și ta: 
aristocrat::*
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FAPT — „Acesta este fapCsl; 
vi l-am povestit deoarece a» 
ținut să fiți și voi acolo—" (Ber 
nard Shaw), O IDEE — „Abia 
după toate cîte le-am văzut

■am

canizatori se vorbește ca despre 
simpli cooperatori și mecaniza
tori. Să nu fim înțeleși greșit. 
Califieîndu-i astfel, interlocuto
rii noștri îi așezau pe cei mai 
mulți dintre ei în același rînd 
cu oamenii harnici ai satului. 
Dacă ne referim însă și la cali
tățile lor de uteciști, constatarea 
este că nimeni nu amintește ceva 
pentru că nu are ce, și nu au ce 
pentru că cine avea datoria să 
le potențeze aceste calități — 
comitetul U.T.C. — nici cel pu
țin nu și-a propus asemenea lu
cru. Și cîte ar fi putut face. In 
primul rînd în direcția recrută
rii și recomandării membrilor or
ganizației U.T.C. pentru sectoa
re deficitare în forță de muncă. 
Avem aici în vedere secția a- 
nexă despre care președintele 
cooperativei agricole spunea că 
abia a înjghebat-o mai mult cu 
vîrstnici. E vorba, apoi, de fer
ma viticolă în care nu găsești 
nici un tînăr ca și de echipa de 
atelaje unde, printre cei 60 de 
vîrstnici — în majoritate pen
sionari — tineri sînt doar doi; 
ca să nu mai amintim de nece
sarul de brațe de muncă pentru 
deservirea sistemului de irigații 
acoperit cu sezonieri. Foarte 
bine putea interveni comitetul 
U.T.C. în sprijinul producției 
constituind echipe care să lu-

creze în perioadele de vîrf ale 
campaniei sau la însilozatul fu
rajelor ; mobilizînd tineri pentru 
îndiguirea a 80 de hectare, lu
crare pe care cooperativa a exe
cutat-o cu foarte mare greuta
te. în sprijinul producției ar fi 
venit organizația U.T.C. și dacă, 
pentru atragerea celor care încă 
nu lucrează nicăieri (circa 30— 
40) ar fi procedat, așa cum a re
comandat plenara C.C. al U.T.C. 
din iunie la organizarea unor 
colective pentru identificarea lor, 
conlucrîndu-se strîns cu condu
cerile unităților agricole, consi
liile populare, comitetele sindica
le, ele. Și în cîte alte puncte de 
sprijin pentru producție se pu
tea constitui organizația U.T.C. 1 
Pentru asta, însă, era necesar ca 
în frunte să se situeze comitetul 
comunal U.T.C. în întregime, nu 
doar prin reprezentantul său, se
cretarul. Pentru că, trecînd peste 
faptul că nici el nu a dovedit 
comunei prea multe, chiar dacă 
ar avea reale calități și oricît de 
multă bunăvoință, singur tot nu 
ar putea face mare lucru. Fie și 
membru cooperator, cum este 
în cazul de față, altfel atîta timp 
cît și ceilalți membri ai comi
tetului nu își vor propune să-l 
sprijine, atîta timp cît ei înșiși 
nu se vor lămuri asupra ceea ce 
au de făcut, organizația nu-și 
va împlini adevăratul ei rol, a- 
cela de activizare a tuturor ti
nerilor în vederea creșterii con
tribuției lor la înfăptuirea sarci
nilor de dezvoltare a unității e- 
conomice în jurul căreia gravi
tează întreaga comună — coope
rativa agricolă de producție.

CA LA NUNTA
ZAMFIREI...
(Urmare din pag. I) 

bine împreună; gîndesc și vor
besc despre aceleași lucruri.

Rememorez acum — în timp 
ce încerc să notez gîndurile ti
nerei colege a miresei Ravica 
Bodiu — cuvintele pe care se
cretarul comitetului orășenesc 
U.T.C., Petru Nemeș, (cel care 
ne-a invitat la Năsăud), le-a 
rostit — în numele organizației 
U.T.C. — la sediul consiliului 
popular, pentru Rica și Mihai, 
pentru colegii lor, dintre care, 
desigur, că mulți vor face în cu- 
rînd pasul matur, de mare sem
nificație, al căsătoriei: „Permi- 
teți-mi ca, din partea Comitetu
lui orășenesc Năsăud al U.T.C., 
să aduc cele mai sincere felicitări 
și urări de sănătate tinerilor, 
care astăzi își oficiază căsăto
ria... Cu multă satisfacție pri
vim pe acești tineri care au ho
tărît astăzi să-și lege destinele, 
să-și împartă reciproc bucuriile, 
satisfacțiile, precum și necazu
rile inerente ain viața de zi cu 
zi... Obligațiile pe care astăzi si 
le asumă sînt mari. Urez acestei 
familii să dea naștere unor <^>pii 
frumoși și sănătoși, pe care să-i 
crească și să-i educe așa cum 
ne învață partidul, așa cum cere 
societatea noastră socialistă...

...O piatră la temelia casei ce 
se zidește astăzi au pus cu toții:

comitetul U.T.C. în primul rînd. 
Contribuția lor concretă a fost, 
evident, însoțită de cadourile ne 
care le-au dat, din inimă, cei
lalți colegi de muncă, prietenii. 
Nici noi nu am rămas de o parte.

— Ce ginduri, ce aspirații, a- 
veți, acum, la ceasul cind voi doi 
ați clădit deja o familie nouă, 
tînără. de nădejde ?

Rica și Mihai zimbesc. Priete
nii lor: Traian Mureșan, Pop 
Florica, Ștefan Vereș, Putileanu 
Florica, Gheorghe Dodea, „nașii'’ 
Stelian Toma, Grigoraș Moldo
veana, Gheorghe Oșvat, Aurel 
Mirică zimbesc de asemenea: 
larg, tinerește. Știu că pot avea 
încredere — ca în ei înșiși — în 
colegii lor de generație, în pro
iectele și aspirațiile pentru care 
aceștia (începind de astăzi. îm
preună) vor munci, vor lupta. In 
fond, obiectivele mirilor din a- 
ceastă seară de toamnă năsău- 
deană, răspunderile care vor a- 
păsa pe umerii lor, dorințele Ri- 
căi și ale lui Mihai sînt comu
ne — tn modul cel mai firesc
— atitor 
din orice 
profesie.

Acum
să nu am în minte chipul acelui 
mare om al locurilor, al acelui 
rapsod al generozității, tinereții 
și muncii, care a fost Coșbuc), 
orchestra intonează „Nunta Zam
firei". Animația a contenit o cli
pă : e poate unul din momen
tele cele mai emoționante, mai 
semnificative ale acestei nunții
— atît de tradițional năsăudene 
și, în același timp, atît de re
prezentative, de obișnuite, pen
tru prezentul nostru, pe care-l 
trăim astăzi cu toții... Se cintă 
„Mulți ani trăiascăDin zeci 
și zeci de piepturi tinere, uteciste. 
Se rostesc urări și se string mîini. 
Cei doi uteciști, Rica și Mihai, 
știu că sânt mîini tinere — ca 
și ale lor — mîini care, la ne
voie, vor fi gata, oricînd, să le 
acorde un sprijin, să le dea o 
mină de ajutor. Și, desigur, că 
din acest motiv se și întîlnese 
acum, aici — simțindu-se atît 
de bine — la această nuntă ule- 
cistă.

ji atitor tinere familii, 
coif al țării, de orice

(fără să vreau, nu pot
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existență împreună a oame
nilor. Medicul Nicolae Ivă- 
nescu își petrecea, acasă, 
concediul binemeritat după 
un an întreg de muncă. In 
țară ploua de două săptă- 
mîni continuu, și vremea, 
așa cum era, nu' anunța în 
nici un chip vreo schimba
re. „Atunci am hotărît să 
merg, să ajut la strînsul re
coltei anticipînd în minte 
dezastrul care avea să o 
cuprindă dacă ploile ar con
tinua așa toată toamna", 
mi-a spus tinărul Ivănescu. 
Se poate să fi fost foarte 
mulți oameni, care acum 
două săptămîni își lăsau con-

cediul, să participe pe o- 
goarele țării la recolta
rea produselor agricole. Ce 
l-a îndemnat totuși pe me
dicul Ivănescu să facă gestul 
amintit ? „Opinia • publică, 
vine prompt replica sa. Ve
deți, dacă m-aș fi aflat într-o 
brigadă, un individ oarecare 
la recoltatul porumbului și 
n-aș fi lucrat, aș fi fost . 
imediat fluierat și huiduit. 
Dar sînt unele momente, în 
viața marilor colectivități, 
cînd concediul sau orice alt
ceva în sensul acesta, înce
tează să mai fie, astfel da
torită momentului dat pen
tru orice individ. Așa am 
simțit eu în momentul acela.

că dacă aș mai fi stat acasă, 
la căldurică, aș fi auzit flu
ierăturile mulțimii în urechi. 
Și atunci am plecat volun
tar la culesul porumbului. 
Știți ce am simțit ? Că ges
tul meu reclamă și lupta îm
potriva tuturor care, atunci 
se sustrăgeau efortului co
lectiv, sau care, avînd o si
tuație bună, stăteau acasă 
nepăsători".

Gestul tovarășului N. I., 
înainte de a fi al unei opi
nii publice, e al creării unei 
asemenea opinii, și înaintea 

e gestul unui om. 
opinia publică și 
de a se crea, nu e- 
afara omului ca in- 
colectivitate.

acesteia 
Așadar, 
forța ei 
xistă în 
divid și
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Am cunoscut un 
ș$ mai vechi acti- 
>> vist al organizației 
<$ noastre 
?? — om de vază și 
sx astăzi , ' ’
>> unde lucrează, 

tr-o muncă de ma- 
z? re răspundere, pa- 
s> re-mi-se — pe care 

cei ce-l cunoșteau 
bine, colegii 
alți tineri, 

ss prezentat 
(2 tovarășe, 

cesta știe 
Z? bească și 

cherii și cu 
?? demicienii.

evident, 
>2 laudă, dar, 
ss risesc, n-am 
22 truns de la început 

înțelesurile atît de 
2? adinei ale unei a- 
<< semenea aprecieri. 
22 Cu timpul, cunos- 
zz ctndu-l pe tinărul 
<< în cauză în mai 
>> multe împrejurări 
<< și cercetind expre- 
>> sia concretă, fap- 

tică a meritului pe 
care i-l lăudau toți, 
am înțeles că era 

D vorba in fond de 
I? o principală

> șire ce i se

< unui activist.
2 tr-adevăr, oriunde 
£ se deplasa, într-o 
> comună sau într-o 
$ uzină, la o faculta- 
2 te sau la un insti- 
< tut de cercetări, tî- 
> nărui acesta, unul 
< din cei mai buni 
> acticiști ai organi- 

zației județene de 
ss U.T.C„ cum — 
z> neam, se 

de un 
z? deosebit, _____
<< lui era parcă tot- 
22 deauna așteptată, 

cei pe care-i vizita 
2> așteptau cu toții să 

reia firul unei dis- 
22 cuții întrerupte a- 
trebuie
eu, o 

toți, 
realiză-

pri-
ȘCO-

de

în

tineret

județul
în-

„ sau 
mi l-au 

astfel: 
omul a- 

să
cu

vor- 
do-

aca- 
Erau,

vorbe de 
mărtu- 

pă-

Dialogul fără în
țelegere nu-i d~ 
conceput și a nu 
vorbi pe î , ’ 
celui 
dresezi 
în ciuda bunei in
tenții, a-l exclude 
de la bun început. 
Neînțelegerea în
seamnă, implicit, 
subminarea conlu
crării, a conjugării 
efortului, treabă 
a cărui eficiență 
devine îndoielnică.

Eram prezent, în 
sediul unui comitet 
județean U.T.C., la 
sosirea unei delega
ții a tinerilor de pe 
un șantier, care ve
niseră să stea de 
vorbă cu primul 
secretar, numai cu 
dînsul, și într-o 
problemă care-i pri
vea numai pe ei. 
Păsul lor nu era al
tul decît să li se 
repartizeze un alt 
activist; nu altul 
decît pe tovarășul 
care se ocupase 
mai înainte de or
ganizația lor și că
ruia i se încredin
țase acum un alt 
sector. Tinerii n-a
veau să-i reproșeze 
nimic noului acti
vist. e bine pregătit, 
știe și 
prezent 
șantier, 
cau ei, 
care a 
era altfel"... Cum 
altfel ? Știți, dîn
sul ne spunea așa : 
•Ce mai facem, 
băieți ?», ne vorbea 
altfel, și la ședințe 
și la lucru, așa cum 
vorbim și noi, ea 
pe șantier".

Argumente de al
tă natură n-au fost 
aduse, dar conclu
zia discuției am vă
zut-o la scurtă vre
me, cind, mergind 
pe șantierul în cau
ză, în mijlocul unui 
numeros grup de 
tineri, am auzit o 
voce ce mi se pă
rea cunoscută : „Ei, 
băieți, ce mai fa
cem Pădurea de
mimi c celor ce 
croiau să facă pro
puneri mi-a dat sâ 
înțeleg că tinerii 
stăteau de vorbă 
cu omul care-i pri
cepea.

A fost, prin ur
mare, preferat omul 
capabil să realizeze 
dialogul.

Ceea ce trebuie 
să se întîmple tot
deauna.

cu puștiul din 
mele clase ale , 
Iii ca și cu profe
sorul universitar. 
Oamenii și tinerii, 
firește, nu au toți 
aceeași pregătire, nu 
gîndesc toți în ace
lași chip și ca atare 
nici nu vorbesc toți 
la fel. Dialogul, 
pentru a se instau
ra și pentru a fi eu 
adevărat dialog, nu 
poate face abstrac
ție prin urmare de 
vocabularul parte
nerilor.

Lucru valabil, ne
îndoielnic, și în 
munca activistului. 
Aș putea invoca ca 
argument exemplul 
pe care mi l-a ofe
rit vizita într-o 
școală unde am 
participat la adună
rile de alegeri ale 
mai multor organi
zații U.T.C din cla
sele a VIII-a. Lec- 
turînd proiectele 
programelor de ac
tivități m-a frapat 
nu doar foarte ma
rea asemănare a 
conținutului lor — 
primiseră ajutorul 
aceleiași persoane — 
ci și o defectuoasă, 
improprie folosire a 
unor cuvinte de 
largă circulație în 
viața organizației 
precum „opinie" și 
„combativitate". Un 
sondaj, efectuat în
tr-o pauză, avea 
să-mi dovedească că 
din 
cît 
trei 
trei stăpîneau bine 
înțelesul cuvîntu- 
lui combativitate. 
Puși să-și rostească 
părerea despre ce-ar 
trebui făcut cu cei 
care nu învață bine 
și nu se poartă fru
mos nici unul mă
car nu s-a mai gîn
dit, să se „apeleze" 
așa cum scria in 
proiectele de pro
gram. Ja o opinie 
comEnth'ă". Au 
propus m schimb: 
Uâ na mai corbtm 
și si nu ne mai ju
căm cu ei", ,jă le 
facem caricaturi", 
,^ă rîdem de ei în 
pauză" etc. — solu
ții mai simple, mai 
pe înțelesul lor, 
dar tocmai de a- 
ceea mai eficiente. 
„Combativitatea" o 
puseseră în plan 
fiindcă așa era la 
cei dintr-a Xl-a de 
la care împrumuta
seră un proiect 
model.

de

înțelesul 
căruia te a- 

înseamnă,

de filozofie
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CERCETAREA CRITICA 
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ROMANEȘTI

cei 94 de elevi 
numărau cele 
ctase doar vreo

însu- 
cere
In-

OPINII DESPRE CÂRTI

ÎNTREAGA noastră 
RESPONSABILITATE SI 
ÎNTREGUL NOSTRU 
FORT SPRE ÎNFĂPTUIREA 
HOTARIRILOR CONFERIN
ȚEI NAȚIONALE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN

A apărut revista

>) cele mai

GH. SPRIATEROIV

bia. 
s-o 
recunoșteau 
multe din 
rile sale — era ini
țiatorul unora din 

apreciate 
educativeacțiuni

— se âa-au ioc- 
acelei price

peri deosebite pe 
care o acea de a 
conversa, fără 
fort și fără dificul
tăți, cu tinerii de 
cele mai diverse 
profesii, de a sta
bili, cu alte cuvin
te. un dialog reci
proc înțeles cu 
toți cei pe care-i 
întîlnea în munca 
sa; cu cel care în
cepea abia ( stu
diul meseriei ca și 
cu specialistul de 
înaltă calificare,

Să recunoaștem, deocamdată, 
că nu »e poate răspunde chiar 
atît de simplu la întrebarea 
„Cum învățăm să trăim", că nu 
fiecare dintre noi, trăind mai 
bine sau mai rău, am ajuns a- 
colo îneît putem privi în urma 
noastră, la viața noastră, la în- 
tîmplârile fericite șl nefericite 
ale vieții noastre cu acea sus
pectă luciditate a maturității 
calme și îngăduitoare. Sâ recu
noaștem însă că este mult mai 
ușoară rostirea întrebării și a- 
părarea unor vitale prejudecăți 
— pentru că o întrebare cate
gorică are în spatele ei și nu
meroase prejudecăți cel puțin 
la fel de categorice, dacă nu 
de-a dreptul deprimante prin 
statornica lor circulație — de
cît găsirea acelei înțelegeri care 
să ne apropie de oameni, de
____  —micilor dezamăgiri ; să ne a- 
propie pur și simplu și să ne 
întîrzie lîngă ei cuprinși de

se mișcă la fel ; la fel de cris
pați educativ sau joviali nevoie 
mare ; slăbiciunile, omeneștile 
uimiri sau neîncrederi lipsesc, 
lipsește curajul propriilor con
vingeri, lipsesc nuanțele, lipseș
te personalitatea.

Am urmărit de aceea îneîn- 
tat, joi seara, în emisiunea „Ti
nerii despre ei înșiși", ancheta 
lui Vartan Arachelian „Cum 
învățăm să trăim?". A fost o 
anchetă bună, oarecum disper- 
sată_ pe alocuri, dar o anchetă 
bună, interesantă nu numai 
pentru tonul liniștit cu care 
s-a discutat despre prietenie, 
încredere în oameni, experien
țe triste, greșeli, și pentru gus
tul alegerii interlocutorilor, ci

să ne apropie de oameni, 
tineri, fără riscul marilor

întîrzie lîngă ei cuprinși 
aceeași căutare ; cum învățăm 
să trăim ?, cum trăim ?.„

La urma urmelor, este vorba 
aici de abandonarea primitivis
mului rigid al prejudecăților și 
de acceptarea, desigur nu în
totdeauna plăcută sau liniști
toare, a adevărului vieții. îna
inte de orice, programul pen
tru tineret are tocmai această 
minunată datorie s datoria de 
a descoperi tineretul fără pre
judecăți. N-a spus nimeni că ar 
fi un lucru simplu și că așa 
ceva n-ar putea da naștere la 
complicații și nedumeriri. Fap
tul că nu toți telespectatorii 
gîndesc la fel despre tineret nu 
îndreptățește cu nimic același 
singur și singur punct de 
vedere asupra tinerilor (ace
lași surîs suficient, același de
get ridicat mustrător, aceeași 
neîmblînzită ingratitudine, a- 
ceeași veselă îngăduință etc. 
etc.)' pe care programul pentru 
tineret, ne amintim, 11 promo
vează. Cine deschide azi televi
zorul la ora acestor emisiuni 
mai poate fi sigur că. în gene
ral, realizatorii, și ei tineri, 
gîndesc la fel, vorbesc, la fel,

CRONICA

mai ales pentru măsura în care 
viața, viața adevărată, viața în- 
tîmplătoare, viața nedreaptă a 
dat de gîndit unor tineri (și 
pozitivi și negativi), și mai fl
ies pentru acea întrebare a a- 
dolescentului reîntors, prea pu
țin din vina lui, în școala de 
corecție : de ce fug oamenii de 
cei care au greșit ?, întrebare 
la care reporterul n-a știut sau 
n-a vrut sau n-a putut să răs
pundă. Pentru că, ce-ar fi pu
tut răspunde astfel îneît băia
tul tuns la zero să nu mai audă 
încă una din acele prejudecăți 
tragice care transformă oamenii 
(oamenii care l-au înșelat !) în 
îngeri ?

Tn sfîrșit, sînt dator cîteva 
cuvinte despre ultima inițiati
vă a realizatorilor programului 
pentru tineret, „Seară pentru 
tineret". Am participat la o șe
dință a comisiei de tineret de 
pe lingă radio și televiziune, 
comisie formată din tineri de 
diferite profesiuni, la care s-a 
discutat — în intenția unor îm 
bunătățiri — recent lansata e

misiune. A fost, mal curînd un 
gest de curtoazie al televiziunii, 
fiindcă — practic — numită 
comisie s-a văzut pusă în fața 
unui fapt împlinit de două ori 
și a unei structuri de emisiune 
căreia i se mai pot aduce doar 
corecturi mărunte ; ceea ce nu 
impietează deloc asupra stră
duinței diversificării programe
lor pentru tineret, cu atît mai 
puțin asupra calităților noii e- 
misiuni. Rămîne de văzut dacă 
numeroasele observații și su
gestii făcute în cadrul ședinței 
— s-a apreciat inițiativă, dar 
s-a și remarcat, pe bună drep
tate, printre altele, sărăcia mij
loacelor de expresie specifice 
televiziunii, verbozitatea, ’ se
lecția întîmplătoare a interlo
cutorilor din reportaje și an
chete, anumite stîngăcii și su
perficialități, indiferența față 
de tinerii creatori, absența ru
bricilor de actualitate curentă 
etc. — vor deveni în scurt timp, 
ca și promisiunile realizatori
lor (teatru scurt, filme seriale, 
concerte în direct) realități ale 
„Serii pentru tineret".

în ceea ce mă privește, nu-mi 
rămîne decît să adaug că cea 
de-a doua emisiune mi-a con
firmat necesitatea unei sporite 
inventivități nu doar la nivelul 
întregului, ci al fiecărei rubrici 
în parte (prea puțin interesant, 
de pildă, „Clubul actualităților 
dacă nu este însoțit de docu 
mente cinematografice .Ia fc. 
rubrica „Mapamond"), renunța 
rea la improvizații de genul 
„Vîrsta dragostei, subiect dt 
film și de meditație", dacă lip
sesc, și lipsesc, s-a văzut, e- 
xemplele semnificative, abando
narea serialului glumeț „Vala 
bilii", care n-a cîștigat nimic 
în plus de la anonimatul pri
mei difuzări. Acestea toate, e- 
vident, cum spuneam mai sus 
sub semnul minunatei datorii e 
renunțării Ia prejudecăți atun
ci cînd vine vorba — si vine 
din ce în ce mai des — despre 
tineri.

CONSTANTIN STOICIU
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XII UN DERBI
CALITATE

■
Un tinăr baschet

balist se afirmă:

■

DAR ETAPA I
Și acum. I

Costel Cernat

A FOST 0... HORA ..Turneul
66

i

A PLICTISELII la Barcelona
IOT

• O etapă record în materie de... ineficoc ‘c*e: 
doar 10 goluri I • Portarii s-ou remarca* ■ 
toate partidele • Cine va fi campioană ce 
toamnă ? • Apărări bune — atacuri de’ c Te

• Arbitrii au fost la înălțime

1

REZULTATE CU PLUS CU MINUS CLASAMENT
u

• DINAMO — 
STEAUA 2-1 (1-1) c* te

te «L Ba 
tw.
Cil

Au marcat : DUMITRU 
(min. 8) LUCESCU (min. 9) 
și DUMITRACHE (min. 55) 6»
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• SPORTUL STU
DENȚESC — RA
PID: 1-1 (1-1)
Au marcat LUCACI 
(min. 29), respectiv 
BOC (min. 34)

Un rezultat excelent pentru —p» maăenn- 
lor bucureșteni, un rezulta*, care r—rr'eeri 
speranțele, anunță tuaure rvxri:: târne Ga
leria studenților, m-rrya'â și cu texte usge- 
nioase, merită satisfacții pe măeuri- Lande se 
cuvin celor doi marcators, Lttcari ți Boc. sîs*- 
mul adăugindu-ș. cal.*.i*—:r de apărător ah*. ăe 
convingător exprimate in acest sezon. pi pe *- 
ceea de om de goi. Da. ia loanin' modem, apă 
rătorii, ca ți înaintașii trebuie să joace re. ar 
duble.

ETAPA
VIITOARE

• AS. A. TG. MU
RES — STEAGUL 
ROȘU : 1-0 (0-0)
A înscris MURE ȘAN 
(min. 66).

In primul riad, dlrzer a ev care acera*,
șanse.e jucătorii celor «fc-â e:*-pe. te=ent*3a 
eu care au InfFuntM caprteșfl» v *era_. La 
Tg. Mureș a nins I Remarcabilă a fc«t în aresce 
condiții evoluția celor do! ptriara Nagev g 
Adamache, care au repara: adesea ir.exactztăUle 
comise de proprii apărători. Presiuni; — _ne. r: 
haotice — a gazdelor, colegii lui Pescara :-i- 
opus contraatacuri extrem de perie—csse, di
rijate inteligent de Gherghelt

■ I LMIgWi ■

• F.C. ARGEȘ 
JIUL: 2-0
Au marcat ROȘU
22) si MARIAN' 
PESCU (min. 86)

(1-0)
(min.
PO-

Doar victoria argeșenilor o putem eooaesma 
la această rubrică a— laudelor. Din traesmtsaa 
de la fața locului n-am putut se.ema — nen- 
tru că r.-au fost — lucruri, aspecte pr-r ve, 
prea multe și convingătoare. In orice caz F-C- 
Argeș a cucerit două puncte care o ajută să 
salte din zona tenebroasa a clasamentului. Pen
tru că duminica viitoare argeșeni: uu-și poc 
pune prea mari speranțe, că la Cluj, ta fața fe
roviarilor. vor reuși să-și îmbogățească ues-ea 
de puncte.

DIVIZIA
Xe

U

Bir-revc.

B

Sr*LLa — 
i; P-tC-

• „U" CRAIOVA — 
PETROLUL: 0-0

Gestul frumos, foarte frumos al jacătorijor 
din ambele echipe care l-au fattepmat tu 
flori pe portarul petrolist Mihai Ionescx Ieri, 
apreciatul intercațioBal ploieștean a imn.mit 
36 de ani, dar ardoarea cu care și-a apărat si 
își apără fa ultima vreme buturile II fae să 
pară adesea de 18! Poate că „egalul* în depla
sare obținut de ..găzar:- ar putea fi socotit un 
rezultat bun, poște oă și fadirprea cu care au 
atacat craiovenii ar putea fi apreciată dacă—

Cbuma
AL 3—
rea <2B

silii A D-A

— st
ema n-

• FARUL — U.T.A. :
1-1 (1-0)
Autorii golurilor : BA- 
LOSU (min. 26) respec
tiv POPOVICI (min. 
73).

Inteligenta cu care arădant: a. contracarai 
ofensiva sterilă a marinarilor Jucătorii ne 
la Farul, botărîți să obțină cele dcuă pun- e 
puse in joc au atacat fa valuri, s-au niocst-t 
pur și simplu spre poarta excelentului Vtiac. 
Baloanele aruncate în careul oaspeți. ?r nu ac 
întilnit, insă, nici fa Oprea, nici In Caraman 
pe jucătorul capabil să le catapulteze Ia plasa 
porții adverse, să concretizeze.

a “1 V

CB

v»
- Gloria
& Mare
SM Si

p»-

„U"
C.S.M
0-0

CLUJ - 
REȘIȚA

Cei mai periculoși, mai rapizi și mobili, pe cm 
teren moale, greu, au * * " .'
dentii. Discipolii lui Reinharo. slrguinfioși si 
modești, evoluează, de la meci la meci, ut mai 
bine, dezvăluind ti-ne ' ' j . j 
altfel, de a rămine fa prima divizie. Ei au ob
ținut un punct foarte prețios la Cluj — dacă nu 
ne înșelăm primul fa deplasare — rod al dă
ruirii și ambiției nestinse. Iată că C-S.M Reșița 
se anunță un adversar incomod și fa jocurile cu 
deplasare.

fost resfțenii ți nu stu-

intențiile, justificate de

De obicei, recordurile de 
baschet sînt legate — e și

— gigar.ții căutați cu atita Înfrigurare de specialiști, 
triașii care, adesea in dauna spectacolului, înscriu coș după 
::s dir. apropierea panourilor. Tocmai de aceea nu poate de- 
rit să r.e bucure apariția unor jucători de înălțime medie (din 

tul de vedere al baschetului, desigur) capabili să coboare 
pe uriașii de peste doi metri de pe fotoliile de coșgeteri, ca
pabili să înscrie din cele mai variate poziții, să suplinească 
■ ■ .teză în acțiune, prin plasament, prin gîndire tactică
mi.-.usul de centimetri. Asemenea jucători — am spune — 
sin: s; cei mai ușor de depistat și format, intrunind calitățile 
fizice specifice nouă : mobilitate, forță, viteză și precizie — 
singurele pe care le putem arunca în lupta cu formațiile de 
gigan;: din al:e țări. Un asemenea jucător este foarte tînărul 
Costel Cernat, component ai echipei I.E.F.S. (antrenor — prof. 
D. Evuleți. De la meci la meci, acest jucător de mare pers- 
pectt.ă, in care vedem un viitor titular al reprezentativei, 
•vcluează cu mai multă siguranță, dezinvoltură, precizie. El 
— alături de Braboveanu și Roman — este, de fapt, princi
palul autor al succeselor obținute în ultima vreme de stu- 
cenții din Dealul Spirit. Spre exemplu, in partida I.E.F.S. — 
Academia Militară (106—77), Cernat a înscris nu mai puțin de 
45 puncte ! Alți cîțiva tineri jucători din alte formații șe re- 
martă la rîndul lor aproape în fiecare partidă. E vorba de 
Pasca Fare. . Dan N'iculescu (Dinamo), Zdrenghca (,,U“ Cluj) 
si alții, a căror valoare se cere ridicată și certificată prin 
tînfruntări internaționale. Este, de altfel, sugestia pe care 
ne îngăduim s-o adresăm Federației de baschet, și anume, 
t-eiocarea unui program internațional cît mai bogat, dedicat 
-*.—e unei reprezentative de tineret care să cuprindă pe toți 
acești sportivi de mare perspectivă, să le ofere posibilități 
reale de rapidă acumulare a experienței principala calitate 
care le mai lipsește.

In Încheiere consemnăm victoria Ia scor 
de Ia I-F-F.s. fa fața echipei Spartacus 
retur din „Cupa cupelor" : 74—53 (24—21). 
primul meci, elevele lui Ion 
ral următor.

puncte înscrise intr-un meci de 
normal — de numele jucătorilor

Nicolau s-au
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U lași

1

Penicilina lași a clștigat

obținută de fetele 
Anvers, în meciul 
învingătoare și în 

calificat pentru tu-

P.

„SĂ
DE-A

OVIDIU

INTIMPINAM
XXV-A

ANIVERSARE A REPUBLICII14
In ciuda timpului nefavorabil 

— ploaie măruntă și rece, pă
trunzătoare — ieri dimineață 
aleile din preajma stadionului 
,.23 August" din Capitală au 
cunoscut o animație deosebită. 
Citeva sute de tineri au venit 
aici să-și dispute finala crosu
lui „Să intîmpinăm a XXV-a 
aniversare a Republicii". După 
ce !n urmă cu o săptămînă fie
care sector își desemna repre
zentativele la toate categoriile 
de vîrste, acum acestea au ve
nit să-și dispute întîietatea pe 
municipiul București. Compe
tiția de ieri, prin masiva par
ticipare a tinerilor, a demon
strat încă o dată că, indiferent 
de starea vremii, atunci cind 
există interes și preocupare, ti
nerii răspund “ti ;r_ttt;iu_;.. 
mobilizărilor la astfel de ac
țiuni. în același timp, 1___
crosului municipiului București 
a făcut o convingătoare demon
strație a modului cum pot 
colabora toți factorii chemați 
să organizeze activități sportive 
de masă. Căci la organizarea 
competiției ce face obiectul a- 
cestor rînduri. alături de Co
mitetul municipal al U.T.C., 
au contribuit Consiliul mu
nicipal pentru educație fizi
că și sport, Consiliul municipal 
al organizației pionierilor, 
spectoratul 
municipal

cu entuziasm
finala

In- 
școlar și Consiliul 

al sindicatelor.
S. D.

derbiul feminin cu Rapid

(Urmare din pag. I) 
tor, activitatea sportivă 
masă suferă, ori mai exact, e 
ea și inexistentă. De la înce
putul anului școlar nu s-a înre
gistrat nici un fel de activitate, 
nici o acțiune proprie. Nici în
trecerile fazei de masă ale com
petițiilor înscrise — și obliga
torii, deci — în calendarul com- 
petițional central, n-au avut 
loc. 673 elevi (anii I—IV) n-au 
beneficiat șl nu beneficiază de 
binefacerile mișcării în aer li
ber. Este vorba de lipsă de răs
pundere și inițiativă. Acestea se 
evidențiază și sub alt aspect i 
în proiectul programului de ac
tivități al comitetului U.T.C. 
pe trimestrul întîi al anului 
școlar 1972—1973 — curios, a- 
cesta a rămas tot la faza de 
proiect ?! — la capitolul acti
vități sportive, ca sarcini și o- 
biective sînt trecute aceste pre
vederi : 1. întocmirea calenda
rului sportiv al asociației „Vii
torul" și 2. organizarea unei în- 
tîlniri cu maestrul Ion Tiriac. 
Asta-i tot. Nici calendarul aso
ciației nu e mult mai bogat și 
inspirat. El nu cuprinde, nu 
prevede acțiuni gîndite, porni
te din imaginația și imboldul 
propriu. Cind i-am întrebat pe 
secretara U.T.C., Mioara Strîm- 
bu, și pe președintele asociației 
sportive, Puiu Movileanu (am
bii în clasa a Xll-a B, sau... 
anul IV), care sînt campionii 
scolii, de pildă, la unele probe 
atletice, ei n-au știut să-mi răs
pundă, mărturisindu-mi cu sin
ceritate că de anul trecut n-au 
mai fost întreceri de atletism.

de
Anul acesta — anul școlar — 
consiliul asociației — al căra: 
președinte de onoare este Emtl 
Marian, director adjunct al li
ceului — n-a ținut nici • șe
dință în care să-și fixeze sar
cini, obiective și să stabilească 
responsabilitățile de rigoare 
pentru îndeplinirea lor. De 
fapt, potrivit afirmațiilor pre
ședintelui, „acest consiliu are • 
simplă și nevinovată existență, 
formală : din partea membrilor 
consiliului asociației (11 la »«-

BAZA SPORTIVA
A ȘCOLII ESTE

măr), a responsabililor cu spor
tul pe clase (19 la număr). Ce 
forță, ce potențial organizato
ric și de inițiativă, dacă, repet, 
ar exista o înțelegere mai pro
fundă a rosturilor sportului si 
mișcării — am primit un ajutor 
slab, contribuția lor și la pu
ținul care s-a făcut, este mini
mă. M-am zbătut de unul sin
gur". Tot după aprecierile in
terlocutorilor mei — între care 
și îndrumătorul U.T.C., profe
soara Ida Suciu — în aceasta 
scoală fac sport, cit de cit re
gulat, doar circa 50 la sută din 
băieți (total 323) și maximum

un program stabilit cu chib
zuință, folosind rațional și or
ganizat bazele sportive proprii 
— persistă într-o simptomatică 
stare de nemișcare, de neade- 
rcnță la exercițiul fizic, sala 
și bazele sportive ale școlii sînt 
„închiriate" altor echipe din 
oraș ori, pur și simplu, lăsate 
să le invadeze „fotbaliștii de 
ocazie din cartier, care încing 
uneori, cite zece meciuri, 
pînd fiecare colț.

Sigur, se știe, programul 
vilor este foarte încărcat, 
sportul, exercițiul fizic,
unde e cea mai mare nevoie de

ocu-
ele- 
Dar 
aici

PUSTIE
plătind 10 lei ora, cind ar pu
tea să deseneze pe platforma 
de bitum din curte un teren de 
tenis. Există circa 2.500 lei în 
„visteria" asociației, bani pro- 
veniți din cotizațiile elevilor: 
de ce nu se folosesc pentru 
cumpărarea de materiale și 
echipament sportiv ? Apoi, nu 
se manifestă grijă pentru in
ventarul existent : mingile sînt 
dezumflate — semn al inacti
vității — tricourile sînt pe la 
elevi, un număr mare dintre a- 
ceștia apelează la practica scu
tirilor acordate nu o dată cu 
ușurință.

Ne-am dat seama, că o upsă 
fc. acest carusel de aspecte ne- 
gatri-e accentuează pe alta 
PrsșMgaBăa sportivă, mijloace
le it atracție spre terenul de 
sport, aa funcționează, mai 
exact nu există pentru că cele 
mal eficiente ar fi. neindoiei- 
■ăc. propriile activități și ac- 
(MBÎ.

După o demonstrație faptică, 
menită să sublinieze adevărul 
că in școală, in general. — rea
litatea de la Liceul nr. 1 din 
Brașov e mai degrabă o carac
teristică decît o excepție — nu 
se face încă sport de masă, e 
necesar să găsim unele explica
ții dincolo de perimetrul unde 
a :ț:onează factorii din școală. 
Cei de aici nu-și mai amintesc 
de cind această asociație spor
tivă n-a fost „vizitată" de vreun 
activist cu probleme de sport 
de la comitetele județean sau 
orășenesc U.T.C. Brașov, sau de 
activiști ai C.J.E.F.S. Organiza
ția U.T.C. din școală n-a ana
lizat serios activitatea sportivă 
de masă, iar organele locale 
U.T.C. n-au îndrumat, în acest 
sens, comitetul U.T.C. al școlii. 
Ceea ce ne sugerează că toți a- 
cești factori, ori că nu cunosc 
situația, ori că privesc cu ne
păsare activitatea sportivă de 
masă. Iată un tablou de cauze 
și efecte care trebuie să îngri
joreze. Un tablou de realități 
semnificative, simptomatice care 
ne pun pe gînduri cu atît mai 
mult cu cît acestea le-am găsit 
la liceul unde a învățat... Ion 
Tiriac, la o școală al cărui di
rector este un fost campion na-, 
țional de atletism. I

„TROFEUL 
CARPAT!“

EȘECURI
Dintre jocurile 

disputate ieri, fa ca
drul etapei a 8-a a 
diviziei A de volei a 
reținut atenția der
biul feminin de la 
Iași, care opunea oe 
primele clasate, Ra
pid București — 
campioană republi
cană și formația din 
localitate. Penicilina. 
Pină la această con
fruntare. cele două 
echipe se aflau ne
învinse și meciul di
rect avea să lămu
rească într-o mare 
măsură pe campioa
na de toamnă. După 
o dispută dirză si 
echilibrată, voleiba
listele din Iași, con
duse de antrenorul 
Nicolae Roibescu. au 
terminat învingătoa
re eu 3—2 si candi-' 
dează 
Primul 
că fa 
dentă 
derbiul 
tendentă

cu șanse la 
loc, mai ales 
etapa prece- 
au ctștigat și 
cu o altă pre

ia „șefie". 
Medicina București 
(3—0>. Penicilina mai

ÎN
de trecut un 
meciul restan- 
Dinamo Bucu- 
care a fost re- 

pentru

LANȚ
are 
hop : 
ță cu 
■"ești, 
programat 
joi, 23 noiembrie, Ia 
Iași.

Meciurile femini
ne, disputate in Ca
pitală, s-au încheiat 
cu rezultate sconta
te. A 3-a clasată. 

București 
întrecut la Scor,

A 3-a 
Medicina 
a

3—0 (15—4, 15—2,
15—7) pe C.S.M. Si
biu, care deține 
„lanterna roșie". De 
menționat că sibien- 
cele au reușit să ciș- 
tige doar un singur 
set din cele 24 dispu
tate in acest campio
nat. Nici voleibalis
tele de la Dinamo 
n-au avut prea mul-

te probleme de re
zolvat îp partida 
susținută, ieri, cu 
Farul Constanța, de 
care au dispus cu 3—0 
(15—9, 15—9, 15—7).

Un rezultat surpri
ză s-a înregistrat in 
meciul dintre forma
țiile masculine Ra
pid și Viitorul Ba
cău, disputat ieri di
mineața în'sala Giu- 
lești. Formația oas
pete a terminat în
vingătoare cu 3—1. 
Așadar, feroviarii, 
care urmează să 
participe peste puțin 
timp la întrecerile 
din competiția in
ternațională „Cupa 
cupelor", cunosc a] 
treilea eșec pe teren 
propriu în' acest se
zon- Din acest colț 
de rubrică am mai 
tras semnalul și cu 
alte prilejuri în le
gătură cu situația 
îngrijorătoare a a- 
cestei echipe. Ne în
trebăm de ce nu se 
aude ?

zența elitei handbalului feminin 
mondial la Iași este o garanție 
a spectacolului, a unei frumoa
se și sportive încleștări de for
țe care, sfatem siguri, va fi 
urmărită cu un viu interes. 
„Trofeul Carpați* facilitează o 
primă și utilă verificare a po
tențialului echipelor înaintea 
viitoarei ediții a C.M. (decem
brie 1973 — Iugoslavia).

In ce ne privește, vom avea 
prilejul să vedem cum merge 
reprezentativa noastră, dacă a- 
ceasta și-a îmbunătățit jocul, 
dacă acțiunile și măsurile Fede
rației și ale antrenorilor, luate 
după semieșecul din Olanda, au 
fost chibzuite, eficiente, și dacă, 
se exprimă in valoarea compo
nentelor și în calitatea evoluți
ilor.

RUGBI
In cadrul pregătirilor în ve

derea meciului de duminica 
viitoare cu naționala Franței, 
ieri Ia Constanța selecționata 
României a întilnit echipa Fa
rul din localitate. Scorul de 
45-0 favorabil selecționabililor 
ne scutește de orice comentariu.

M. LERESCU

• D-jDâ o zi de odihnă, campionatele balcanice de scrimă, au 
-os: reluate la Ankara. în proba de sabie, titlul a revenit se- 
xecțiortate: României. Un frumos succes au repurtat si floretiștii 
români care au intrat în posesia medaliilor de aur' ale balcaniadei.

• Cea de-a \ IlI-a ediție a raliului balcanic, desfășurată anul 
acesta in țara noastră, a luat sfîrsit, duminică, la Brasov Com
petiția a constituit un succes al echipajelor românești'. Victoria 
finala a revenit cunoscutului cuplu de automobilisti Eugen lo- 
nescu Cristea si Petre Vezeanu, care au pilotat 6 mașină Re
nault 12 Gordini. Pe primul loc pe echipe s-au clasat România I, 
iar pe locul secund România II (Uzina de autoturisme Pitești).

• Peste 3 000 de spectatori au urmărit în sala , Tivoli" din 
Liubliana întîlnirea internațională amicală de tenis de masă 
dintre reprezentativele R. P. Chineze și Iugoslaviei. Meciul 
masculin s-a încheiat cu scorul de 5—2 în favoarea gazdelor, 
iar cel feminin a fost cîștigat cu același scor : 5—2 de jucă
toarele din R.PÎ Chineză.

• Proba de simplu din cadrul turneului internațional de te
nis de la Rotterdam, contînd pentru campionatul mondial al 
jucătorilor profesioniști, a fost cîștigată de americanul Arthur 
Ashe. Tn finală, Ashe l-a învins în trei seturi cu 3—6, 6—2, 6—1 

pe olandezul Tom Okker.
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de peste hotare AUSTRALIA
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COMITETULUI EXECUTIV AL E.M.T.D.
R.F. A GERMANIEI

Dialogul interyemenit

Cu un an în urmă, în septem
brie, Comitetul Executiv al 
F.M.T.D. se întrunea în amfi
teatrul unui institut din Valpa
raiso. Pe malul Pacificului cea
ța deasă, coborită ca o cortină 
peste imensitatea oceanului, 
semnala apropierea primăverii. 
De astă dată, Comitetul Execu
tiv al F-M.T.D. și-a desfășurat 
lucrările în sala elegantă a 
unui hotel din capitala sovieti
că. Cerul 
deseori se 
și frigul 
prevestesc 
este aici, la Moscova, altceva de- 
cît anotimpul cu același nume 
din Chile. Lunile care s-au 
scurs intre intîlnirea din por
tul de la Pacific și actuala se
siune, au. însemnat în viața 
F.M.T.D. proiecte, inițiative, 
multiple activități al căror 
bilanț a fost întocmit de către 
Comitetul Executiv. Reuniunea 
de Ia Moscova a permis o ana
liză a ansamblului activității 
Federației, a evidențiat direcți
ile sale principale pentru viitor 
și a relevat insuficiențe ce tre
buie depășite. S-a pornit in a- 
ceastă analiză de la conturarea 
angajării din ce în ce mai ac
centuate a tineretului in fron
tul forțelor progresiste, anti- 
imperialiste, rolul crescind al 
noilor generații in marea bătă
lie contemporană pentru înnoiri 
sociale.

In dezbaterile Comitetului 
Executiv al F.M.T.D. s-a acor
dat o atenție deosebită principa
lelor fenomene ale vieții inter
naționale, manifestindu-se cu 
vigoare solidaritatea față de ti
neretul și popoarele care duc 
o luptă aspră spre a fi stăpini 
pe destinele lor. De asemenea, 
s-au evidențiat pregnant reali
tățile specifice fiecărei țări, 
problematica — deseori com
plexă — cu care sint confrunta
te organizațiile de tineret. O se
rie de oratori au făcut observa
ții cu privire la activitatea Fe
derației, la stilul și metodele de 
muncă relevînd necesitatea unei 
mai largi consultări a organiza
țiilor membre, a dezvoltării spi
ritului democratic în activitatea 
de fiecare zi. De la tribună s-au 
făcut auzite sugestii privind noi 
acțiuni capabile să întărească 
legăturile cu forțele democrati
ce și progresiste ale tineretului 
lumii, să lărgească rîndurile Fe
derației, să stimuleze dialogul 
cu alte organizații naționale și 
internaționale.

în cadrul dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C-C. al 
Uniunii Tineretului Comunist,

plumburiu din care 
ivesc fulgi de zăpadă 
care ne da tîrcoale 

asprimea iernii care
că

care a subliniat că lucrările Co
mitetului Executiv se desfășoară 
la scurt timp după un eveni
ment important pentru mișcarea 
de tineret — Intîlnirea mondia
lă a tineretului muncitoresc. 
Reprezentantul Uniunii Tinere
tului Comunist a exprimat mul
țumiri pentru primirea căl
duroasă pe care Comsomolul, 
tineretul sovietic, au făcut-o 
participanților la reuniunea Co
mitetului Executiv, felicitind 
popoarele sovietice cu ocazia 
marii lor sărbători — Semicen
tenarul creării U.R.S.S.

Vorbitorul a subliniat
F.M.T.D. a reușit să se afirme 
într-o măsură crescîndă prin 
acțiuni și inițiative concrete, 
prin prezența și participarea 
activă la manifestări semnifica
tive din mișcarea internațională 
de tineret.

Conducătorul delegației româ
ne a exprimat sprijinul ferm al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
al intregului tineret al patriei 
noastre pentru lupta popoare
lor Vietnamului, Cambodgiei și 
Laosului. solidaritatea deplină 
cu mișcările de eliberare națio
nală din Asia, Africa și A ibe
rica Latină, cu popoarele arabe, 
cu tineretul care in condiții 
dificile luptă împotriva exploa
tării, represiunilor antidemocra
tice, pentru libertate, democrație 
și progres social. Reprezentan
tul român a subliniat poziția 
Uniunii Tineretului Comunist de 
sprijin activ al eforturilor pen
tru înfăptuirea securității eu
ropene, pentru pregătirea si 
desfășurarea Conferinței gene- 
ral-europene, pentru ca angaja
mentul tinerei generații de pe 
continent să dobindească noi 
forme și dimensiuni.

Relevînd progresele înregis
trate pe calea colaborării con
crete a F.M.T.D. cu alte organi
zații internaționale, vorbitorul a 
arătat că acest proces politic 
trebuie continuat cu vigoare 
deoarece nu este tn interesul 
mișcării de tineret ca Federația 
să ignore existența altor organi
zații. Dar în același timp, co
laborarea și contactele cu aces
tea nu trebuie să se realizeze 
ca o simplă înțelegere la nive
lul organizațiilor internaționale, 
ca un scop în sine, ci trebuie 
să stimuleze larg acțiunile co
mune cu participarea efectivă a 
organizațiilor naționale, să faci
liteze realmente dialogul si uni
tatea de acțiune. In relațiile cu 
organizațiile din diferite țări — 
a menționat vorbitorul — 
Federația trebuie să țină sea
ma de realitățile complexe 
și specifice ale fiecărei țări 
iar prin luările pozi-

ție și inițiativele sale nu tre
buie să aducă nici un prejudi
ciu colaborării și unității de ac
țiune a organizațiilor și forțelor 
progresiste ale tineretului pe 
plan național. In pofida diver
sității pozițiilor și punctelor de 
vedere este datoria noastră co
mună de a favoriza și consoli
da această unitate care contri
buie la întărirea unității miș
cării internaționale de tineret. 
F.M.T.D trebuie să acționeze 
mai ferm pentru lărgirea rân
durilor sale si atragerea a noi 
organizații, la inițiativele și ac
tivitatea sa.

Tn ce privește stilul și meto
dele de muncă ale Biroului 
F.M.T.D. o serie de observații 
au fost făcute io privința mo
dului In care a lost pregătită 
reuniunea Comitetului Executiv. 
Analiza din raport a făcut do
vada urnă spirit autocritic pe 
care îl apreciem. In continuare 
s-a reafirmat punctul de vedere 
că uneori Biroul F-M.T.D. a 
adoptat și hotăriri prin care ți-a 
depășit atribuțiile statutare.

Conducătorul delegației româ
ne a arătat că programul de 
acțiuni pentru anul viitor, pre
zentat Comitetulsi Executiv con
ține inițiative importante 
utile. In legătură cu 
Festival care se va 
la Berlin, vorbitorul 
vat necesitatea de 
sigura o largă prezență 
organizațiilor de tineret și 
subliniat că Uniunea Tinere
tului Comunist este botărită să 
participe efectiv la pregătirea 
și desfășurarea cu deplin succes 
a acestui important eveniment 
care trebuie să fie o manifesta
re a prieteniei. colaborării și 
solidarității antiimperialiste a 
tineretului lumii. Uniunea Tine
retului Comunist este însuflețită 
de dorința fermi de a aduce o 
contribuție activă, permanentă 
ca și pină acum la îmbunătă
țirea activității F.M.T.D.. la 
realizarea programului și obiec
tivelor Federației.

★
Simbătă au luat 

rile Comitetului 
F.M.T.D. Au fost

chema ț: 
tag*»: (Ca-

fczu-ulrea Intre pre 
or dosi state ye 
neazi sâ aibâ ioc 
ra prevăzut, la 2 
.e. în capitala li

Disputa din
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• Cu 700 de dolari mai mult*„0

barieră foarte dificil de trecut"

PROTESTUL
STUDENȚILOR
PORTUGHEZI

In Portugalia continuă, 
sub diferite forme, acțiunile 
de protest împotriva repre
saliilor practicate de actua
lul regim față de diverse pă
turi sociale. Agenția FRAN
CE PRESSE informează că 
într-un apel difuzat de că
tre o organizație studen
țească s-a cerut organizarea 
de acțiuni „împotriva re
presiunii, pentru eliberarea 
muncitorilor și studenților 
închiși și pentru cucerirea 
libertății de întrunire, și de 
a se asocia". Săptămina tre
cută, în cadrul acestor ac
țiuni, studenții Facultății de 
medicină din Lisabona au 
hotărit să boicoteze exame
nele, în semn de protest față 
de ocuparea de către poliție 
a localurilor Universității.

• LA CAIRO S-A DESCHIS 
cea de-a 20-a Sesiune a Consi
liului Executiv al Federației in
ternaționale a orașelor înfrăți
te. La lucrări participă și o 
delegație din Republica Socia
listă România condusă de loan 
Munciuc, primarul Municipiului 
Iași, membru al Consiliului Exe
cutiv al Federației.

parlamentul

și 
viitorul 

organiza 
a rele- 

a se

• MINISTERUL FRANCEZ 
AL TRANSPORTURILOR a a- 
n-jr.țat ci, peste cîteva luni, 
vor fi percepute taxe de aero
port majorate, pentru finanța
rea diverselor acțiuni de com
batere a consecințelor zgomo- 

produse In spațiul aero- 
motoarele

legătură cu legea privind 
salariilor și prețurilor

Sfirșitul săptămlnli trecute nu 
a consemnat adoptarea legii 
privind „înghețarea" salariilor 
și prețurilor, deși pentru ur
gentarea dezbaterilor guvernul 
a introdus procedura „ghiloti
nei" parlamentare. Aceasta nu 
a făcut decit să sporească con
troversele asupra măsurilor 
respective, care au intrat, deja, 
după cum se știe, în vigoare.

Vorbind tn Parlament cu o- 
cazia dezbaterilor asupra aces
tor măsuri, ministrul finanțe
lor, Barber declara că ele sînt 
„în interesul general". Mulți 
deputați au arătat însă că legea 
defavorizeză în special pe cei 
ce muncesc, deoarece „înghea
ță" salariile, dar nu și prețu-

in
„înghețarea"

îl numesc „Tramon-

P. NICOABA

SUBLINIERI

a a- 
Pac-

piața, John ?.
- Al Right, Giacomo I.

rîle. De altfel, liderii Congre
sului sindicatelor britanice au 
arătat drept cauză principală a 
eșecului tratativelor duse cu 
două sâptămini In urmă cu re
prezentanții guvernului și ai 
patronatului refuzul oficial de 
a se consimți o veritabilă „în
ghețare" a prețurilor. Repre
zentanții mai multor uniuni 
sindicale au declarat că nu vor 
accepta măsurile adoptate de 
guvern, fapt care ar putea a- 
nunța declanșarea unei noi pe
rioade de greve și frămîntări 
sociale. Unele acțiuni în aceas
tă direcție s-au și concretizat.

sfîrșit lucră- 
Executiv al 
adoptate re

zoluții de solidaritate cu lupta 
tineretului din diferite țări și 
in primul rînd cu eroicul tine
ret vietnamez ca si programul 
de activități »I F.M.T.D. La șe
dința Comitetului Executiv au 
fost hotărâte noi afilieri.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de Roberto Viezzi. pre
ședintele F.M-T.D.

EUGENIU OBREA
Moscova, 19 noiembrie 1972.

Problema insolubilă...
Cine s-ar fi gindit că dincolo de cortegiul de opțiuni la 

ordinea zilei ridicate de aderarea Marii Britanii la Piața Co
mună, mai există una cu teribile implicații? Cine s-ar fi 
gindit că mutațiile economice (și nu numai ele) care derivă 
dintr-o asemenea decizie ifi împing efectele, adine, pînă în 
lumea.- interlopă ? Crudul aspect al problemei a fost cu as
cuțime dezbătut nu la nivelul unor însemnate oficialități și 
nici cu vreo ocazie simandicoasă, ci într-un orășel britanic 
oarecare, Basingstoke, de către'comisarii de poliție urbană și 
chiar rurală din bătrîna insulă.

După polemici indirjite, e drept desfășurate cu întreg cal
mul necesar, polițiștii englezi întruniți la reuniunea cu pri
cina, au dat publicității o declarație 
comentarii în special dincolo

care a stirnit imediat 
fruntariile Basinestockului.

1
*

t
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• CUNOSCUȚILOR 
DE CINEMATOGRAF 
canl Liz Taylor și 
Burton, aflați în Italia, 
inmînat premiul 
lentino" ' '___ ... __
reprezentînd chipul celebrului 
actor din anii celui de-al trei
lea deceniu al acestui secol. Tn 
concepția celor care au insti
tuit premiul, acesta este acor
dat actorilor care, pe lingă cer
te calități interpretative, au 
șanse de a intra în istoria ci
nematografului.

ACTORI 
ameri- 

Richard 
, le-a fost 

Rudolf Va- 
o statuetă de aur

Domnul super-apartheid**

• LUIND CUVINTUL 
LUCRĂRILE Adunării Naționa
le a muncitorilor din sectorul 
economiei de stat, organizate Ia 
Santiago de Chile cu partici
parea a 1500 de reprezentanți 
ai Centralei Unite a Muncitori
lor din Chile (C.U.T.) și ai Or
ganizației pentru dezvoltare, 
președintele Salvador Allende 
a relevat eșecul recentelor gre
ve ilegale organizate de unele 
organizații patronale și a aver
tizat pe cei ce se opun transfor
mărilor progresiste din țară a- 
supra consecințelor pe care le 
pot avea acțiunile lor sedi
țioase.

continentului nostru n-au 
ocolite de perturbațiile atmos
ferice. In nordul Italiei a su
flat violent dinspre culmile de 
gheață ale Alpilor vîntul pe 
care locuitorii din cîmpia Pa- 
dului 
tana".

Turneul președintelui 
Indoneziei

larnâ în Europa
• IARNA A ÎNCEPUT SA-ȘI 

ANUNȚE TOT MAI INSISTENT 
VENIREA în unele țări euro
pene. Astfel, în R. F. a Ger
maniei, după o vară și un 
început de toamnă excepțional 
de secetoase, s-au înregistrat, 
succesiv, în săptămîna care 
s-a încheiat, furtuni însoțite de 
scăderi bruște de temperatură, 
ninsori și viscole.

în apropierea localității Mor- 
telange, din Ardenii belgieni, 
poleiul și zăpada înghețată au 
făcut șoseaua Impracticabilă, 
peste o sută de autocamione 
grele fiind blocate pe serpen
tine. Pe numeroase șosele din 
Belgia, poleiul a provocat, de 
asemenea, un mare număr de 
accidente de circulație, în ma
joritatea lor mortale.

Nici regiunile mai sudice ale

• IN CADRUL TURNEULUI 
SAU VEST-EUROPEAN, pre
ședintele Indoneziei, generalul 
Suharto, și-a încheiat simbătă 
vizita oficială de trei zile în 
Austria. Agenția FRANCE 
PRESSE precizează că în timpul 
convorbirilor oficiale de la Vie- 
na au fost abordate cu prio
ritate relațiile comerciale din
tre cele două țări. Tn conti
nuare, președintele Suharto va 
vizita Elveția, Belgia și Italia 
și va fi primit în audiență de 
Papa Paul al VI-lea.

• ÎN CADRUL UNEI 
CENTE REUNIUNI, care 
vut loc la Lima, Comisia 
tului Andin (organizație econo
mică subregională) și reprezen
tanții guvernului mexican au 
hotărît crearea unei comisii 
mixte bilaterale, care va exa
mina perspectivele dezvoltării 
schimburilor comerciale șl a 
cooperării tehnologice dintre 
cele două părți, precum șl po
sibilitatea realizării unor in
vestiții comune.

Desen de ȘT. COCIOABA

Din documentul compus după regulile stricte ale unei rezo
luții finale, transpiră îngrijorarea adincă a oamenilor ordinii 
față de urmările... aderării. De ce ? întrucît, precizează spe
cialiștii în cauză, odată cu intrarea Marii Britanii în co
munitatea europeană criminalitatea, toxicomania și în gene
ral actele îndreptate împotriva legii vor crește vertiginos. 
Apelînd la datele reci, dar reliefante, ale „graficelor de pro
ducție", polițiștii britanici marchează în declarația tbr dife
rențele nete între piața violenței din Europa occidentală... 
continentală și cea a serenei insule britanice cu mult mai 
„îngustă". Cu o corectitudine ce le face cinste, polițiștii în
truniți la Basingstoke nu au uitat să invoce un argument de 
astă dată vizînd securitatea partenerilor comunitari. Tot în 
documentul la care ne referim se subliniază, tranșant, că 
dacă gangsterii englezi sînt mai puțini, în schimb domniile 
lor sînt mai... profesionalizați, ceea ce va aduce clare preju
dicii liniștii comisarilor de pe continent.

Așadar, atit de-o parte cit și de cealaltă problema pare 
insolubilă. Nu ne rămine decit să așteptăm reacția confede
rației hoților din Anglia care de altfel întreține bune ți tra
diționale legături cu centrele profesionale omoloage de pe 
continent...
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La tribuna parlamentului de 
la Pretoria, Jaap Marais se re
marcă prin violența cu care ata
că orice i se pare a include no
țiunea de progres și prin fervoa
rea cu care caută să adauge 
noi „valori" la legislația apar
theidului. In cercurile politice 
din capitala sud-africană numi
tul parlamentar și-a dobîndit re- 
numele (trist renume) de „Dom
nul super-apartheid", el fiind 
promotorul unei legi rasiste a- 
doptată în 1967, lege cuprinzînd 
nu mai puțin de 108 articole și 
considerată una din cele mai 
draconice legislații de accentua
re a apartheidului. Ultima ini
țiativă parlamentară a „domnu
lui super-apartheid" este propu
nerea, făcută foarte recent, de 
a se legifera exilarea pe un ter
men între 5-15 ani a studenților 
care „tulbură ordinea publică" 
(adică a tinerilor care participă 
activ la manifestări antirasiste).

Publicul larg cunoaște, insă, 
mai puțin o altă latură a vieții 
lui Jaap Marais, ca să spunem 
așa „timpul iui liber". In anua
rul biografic al personalităților 
sud-africane editat la Johan
nesburg, despre unii fruntași po
litici autohtoni se spune că in 
orele lor libere joacă golf sau 
bridge, voiajează sau se dis
trează citind romane polițiste. 
Enumerind principalele dote 
biografice ale lui Marois, amin
titul anuar menționează : „fer
mier ; își petrecț zilele libere la 
ferma lui*.

Revista vest-germană DER 
SPIEGEL a zugrăvit sugestiv un 
tablou al vieții de „fermier" a 
lui Jaap Marais.

SCLAVIE CAMUFLATĂ 
PE DOMENIILE 

„STÂPINULUI JAAP"

LUNI, 20 NOIEMBRIE 1972

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
Gala filmului românesc — Patria 
(orele 20), Florea^ca (ora 18).

CU MlINILE CURATE : rulează 
la Patria (orele 10; 12,30), Central 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Tomls (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Grlvița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

PASĂREA LIBERA ; rulează Ia 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30).

SECERA VINTUL SĂLBATIC : 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Festival
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Doina (orele 11,15; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , la orele 9,45 program de
desene animate pentru copii.

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Scala (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), București (orele 8,30; 
11; 13.30: 16; 18,30; 21).

VACANȚĂ LA ROMA : rulează 
la Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

21); Melodia (orele 9; 11,15; 
16; 18,30; 20,45); Feroviar 

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Modern (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 2D-

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Cotrocenl (o- 
rele 16; 18; 20).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15).

MAREA HOINĂREALA : rulează 
la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Bucegl (orele 9; 11,45;
15,30; 18; 20,30).

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

DRUM IN PENUMBRĂ : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15), 
Pacea (orele 15,45; 18; 20).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Rahova (orele 15,30; 18: 20,15).

FUGA E SĂNĂTOASĂ : rulează 
la Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; U; 
18,15; 20,30).

IN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Munca (orele 16; 18; 20).

CĂLĂREȚII: rulează '
(orele 15,30; 18; 20,15).

MESAGERUL : rulează 
mul Sării (orele 15,30; 18;

AL TREILEA : rulează 
mos (orele 16; 18; 2<D.

VAGABONDUL : rulează la Cos
mos (orele 9; 12,30).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Ferentari (orele 
15.30: 17,45; 20).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

NEVĂZUT. NECUNOSCUT : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15).

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST : 
rulează la Volga (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15 : 20,30), Miorița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CHEIA : rulează la Arta (orele 
15,30; 18; 20.15).

FERMA DIN ARIZONA : rulea-

1* Lira

la Dru- 
20,15).
la Cos-

ză 1* VUtorul (orele 15,30; 19), VI- 
tan (orele 15,30; 19).

IMBLINZIREA FOCULUI: ru
lează la Progresul (orele 15,30: 19).

CREIERUL: rulează la Moșilor 
(orele 10; 12; 15,30; 18; 30.15).

NĂSCUT LIBER: rulează la 
Timpuri No! (orele 9—18,15 tn con
tinuare) ; Program de documen
tare (ora 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POUȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează Ia Laromet (orele 15,30; 
17.30; 19,30).

DAURIA : rulează la Buzeștl
(orele 15,30; 19).

Teatrul „C. I. No:tara“ (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA, DOM
NULE WILDE — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tăna$e“ (Sala Savoy) : REVIS
TA ARE CUVINTUL — ora 19,30.

PROGRAMUL I

17,» Deschiderea emisiunii. 
Curs de Limba franceză. Lecția a 
29-a (reluare). 18,00 Căminul. 
18.40 Ecranul. Emisiune de actua
litate și critică cinematografică. 
19.00 Săptămina în imagini. 19,20 
1001 de seri. 19,30 TelejurnaL 20.10 
Avanpremieră. 20,15 Ancheta TV 
„D.M.H.- (Direcția mișcării hîrti- 
ilor). 20,55 Roman foileton : ELI
ZABETH „R- — Umbra — Partea 
a H-a. S3 înțelegem muzica
— ciclu de Inițiere muzicală. 22,30 
„24 de ore**. 22,45 Contraste in 
lumea capitalului.

PROGRAMUL II

In nordul departamentului 
Natal există un pirîiaș denumit 
Sunnflower. După ce treci un 
pod cochet aruncat deasupra 
apei liniștite, ajungi la proprie
tățile unui plantator căruia, po
trivit unei vechi tradiții de rin- 
duieli sclavagiste, dijmașii negri 
ii spun „stăpinul Jaap“. Din cite 
povestesc localnicii „autorita
tea" legii din 1930 care abolea 
sclavia pe cuprinsul Africii de 
Sud, n-a trecut niciodată din
colo de acest cochet pod. „Via
ța negrilor de pe plantație — 
scrie DER SPIEGEL'- demons
trează că nu este nici o deose
bire principală între sclavia de 
acum cîteva decenii și sistemul 
dijmei aplicat de deputatul Ma
rais. „Pe plantațiile „domnului 
super-apartheid" lucrează pină 
la istovire aproape 200 de fami
lii de bantu. Cot la cot cu adulții 
trudesc și copii, dacă sînt „des
tul de mari", adică, după obi
ceiul locului, de la vîrsta de 
șase ani. In timpul strîngerii re
coltei, dijmașul primește de la 
administrația plantației niște 
cecuri cu care poate să cumpe
re mărfuri numai de la magazi
nele „stăpinului Jaap“. La sfîrși-

20,00 Seară pentru tineret.

t u d e n ț i i din 
toate centrele u- 
niversitare aus
traliene au ho
tărit, la invitația 
colegilor lor de

la Politehnica din Melbourne, 
să desfășoare o amplă cam
panie revendicativă. Cerințele 
studenților sint articulate, în 
principal, pe revendicarea re
ducerii sensibile a taxelor uni
versitare, taxe care au atins 
un nivel împovărător, mai ales 
ca urmare a sporurilor succe
sive operate in ultimii cîțiva 
ani.

împrejurarea care a declan
șat trecerea la acțiune pe 
scară națională a studențimii 
australiene o constituie hotâ- 
rirea adoptată de autoritățile 
din șase state ale Australiei 
de a spori taxele in universi
tăți și alte instituții de invă- 
țămint superior. In urma aces
tei decizii, fiecare student va 
trebui să plătească pentru ob
ținerea unei diplome cu ciica 
700 de dolari mai mult decit 
pină acum. Comentind hotâ- 
rîrea autorităților, președin
tele Uniunii studenților aus
tralieni, Newcombe, a relevat 
că mii de studenți vor trebui, 
in mod practic, să renunțe la 
învățătură „deoarece li se im
pune prin urcarea drastică a 
taxelor o barieră foarte difi
cil de trecut". El atrăgea a- 
tenția că „prin politica taxe
lor mari promovată insistent, 
învățămintul universitar aus
tralian 
din ce 
apanaj 
dispun 
considerabile".

Problema taxelor, devenită 
acută, afectează un mare nu
măr de tineri care studiază 
in diferite universități și eo-

devine intr-o măsură 
in ce mai mare un 
al celor puțini care 
de resurse bănești

legii australiene. Ziarul SIP- 
NEY STAR publica recent re
zultatele unei anchete organi
zate de Centrul australian de 
statistică socială, in legătură 
cu condițiile de viață ale stu
denților. Una din constatării® 
realizatorilor anchetei e aceea 
că din 1965 taxele universi
tare au crescut, în medie, cu 
150 la sută. Statistica amin
tită relevă și un alt amănunt 
semnificativ, nu fără legătură 
cu povara taxelor și dificul
tățile întreținerii studenților 
pe parcursul studiilor : numă
rul burselor universitare e 
foarte mic - circa 14 la sută 
din totalul studenților înscriși 
in rețeaua invățămîntului su
perior.

Lupta revendicativă a stu
denților australieni pentru re
ducerea taxelor universitare 
- luptă inițiată de cele două 
organizații studențești care 
grupează totalitatea studen
țimii, vizează și un alt aspect, 
nu mai puțin important. In 
împrejurările creșterii conti
nue, în ultimii trei ani, a șo
majului, pentru multi tineri 
care-și încheie studiile se ri
dică cu mare acuitate proble
ma dificilă a găsirii unui loc 
de muncă corespunzător pre
gătirii lor. Un sondaj privind 
posibilitățile de angajare a 
actualei promoții de absol
venți ai universităților relevă 
că fiecare al treilea specialist 
nu va putea găsi de lucru in 
domeniul pentru care s-a pre
gătit.

Frămîntările studențești din 
cel de-al cincilea continent, 
ilustrate prin actuala mișcare 
revendicativă vizînd ușurarea 
poverii taxelor, reflectă acu
mularea unor nemulțumiri în 
rindul studențimii australiene.

P. N.

I

>

I

tul lui decembrie se face soco
teala pentru anul respectiv. în 
registrul contabil sint trecute 
toate datoriile dijmașilor față 
de plantator : avansul de primă
vară, costul mărfurilor cumpăra
te la magazinele lui Jaap și 
care revin de cîteva ori mai 
scump decit in rețeaua comer
cială obișnuită ; la rubrica dato
rii e trecut chiar și costul... în
grășămintelor distribuite pentru 
fiecare lot’ de pâmînt (deși re
colta rev'ție în întregirile pro
prietarului plantației). Rezultatul 
este că cele 200 de familii de 
bantu trăiesc intr-o stare de mi
zerie vecină cu subnutriția. Toți 
sint nevoiți să se înglodeze în 
datorii pentru a-și asigura traiul 
de la o zi la alta. Iar cei care, 
cuprinși de disperare, au încercat 
să fugă sint amenințați cu închi
soarea pentru „datorii 
tite". ’ 
foarte 
„peohaj", 
datornicilor, deosebit de răspîn- 
dit odinioară 
merican.

E ușor să 
miscuitatea 
„peonii" lui 
de pildă, cum descrie DER SPIE
GEL bordeiele în care se adă
postesc acești oameni. „Cele 
care arată mai bine te fac să 
crezi că vor mai rezista și în ur
mătoarele cîteva luni, iar cele

neplă-
Acest sistem seamănă 

bine cu așa-numitul 
sistem de sclavie a

pe continentul a-

;• it

ne imaginăm pro- 
in care se zbat 

Jaap Marais, lată,

care arată mai prost te fac să 
te întrebi cum au rezistat intem
periilor din lunile trecute".

Rămine să adăugăm că, în a- 
fară de peoni, „stăpinul Jaaf>" 
exploatează munca gratuită a 
deținuților din închisoarea sta
tului, aflată la mai puțin de 
douăzeci de mile de domeniile 
lui (închisoare care e întotdea
una plină de bantu, „mulțumită" 
legislației promovate cu fervoare 
de „domnul super-apartheid", 
legislație care, printre altele, 
permite întemnițarea „tempora
ră" pînă la șase luni, fără nici 
o judecată). Mulți deținuți își 
execută „privațiunea de liber
tate" numai pe plantația lui 
Jaap, sub supravegherea directă 
a administratorului acestuia, 
Godbold care — curioasă coinci
dență - a fost în trecutul apro
piat director de penitenciar.

Activitatea de fermier a „d' ( 
nului super-apartheid" ne c 
că și „dinamismul" lui la \ 
na parlamentului din Pretoriul 
înapoindu-se de pe plantațiile 
din Natal, Jaap ar dori să „per
fecționeze" și să perpetueze sis
temul de apartheid care-i per
mite să fie un veritabil stăpîn 
de sclavi în plin secol XX. Neîn
doios, pentru deputatul ultrara- 
sist de la Pretoria, rînduielile de 
pe plantația lui reprezintă idea
lul orgenizării sociale.

E. R.

Numai pentru albi. Așa scrie pe debarcaderul lacului unde 
„stăpinul Jaap" obișnuiește să pescuiască sau să vîsiească. In 
schimb, dincolo de iac, pe vastele plantații, sutele de bantu 
au „acces permanent" : ei sint „liberi" să trudească 12-14 ore 
pe zi pe o plată de nimic pentru prosperitatea „domnului super- 

apartheid".
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