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Președintele Conăliului de Stat 
al Republicii Socialiste Români» 
tosarișul Xknlae Ceaușescu. a 
primit miercuri. 29 noiembrie, 
grupul de senatori americani, in 
frunte cu senatorii Stuart Sy
mington, care se află in vizită 
in tara noastră.

La întrevedere an participat 
tovarăși; Enul Bcdnaraț. vicepre- 
sedmte al CotBiliuiui de Stat 
IHe Verde», pnm-vicepre^edmte 
al Coosthuim de Maiștri. Ștefan 
Vrwtec. preseinteie Marii Adu- 
■ăn Naționale. Ion Pătau, vice- 
prwedsrtte al Conrihulu: de Mi- 
■stri. iiLaăstiul comerțului extr- 
nar. OasuaCm Stâtescu. secre- 
tmi C Tntraăni de Stat. George 
Macsmesca. —itf-iul afacerilor 
«rtenae. Anrl președintele
Cor1 .Mei permanente economico- 
Fi i in1 a M IX. Mircea Ma
lta. CWnrrr Oprea. Ion Ro- 
nan. eonnheri ai președintelui 
CnocAohi de Stat.

Aa hat parte senatorii Henry 
Jackson. B. Everett Jordan. 
Ftt» Mors. Honaid W. Can

non. Thomas J. McIntyre, Ernest 
Hollings, Theodore Stevens, 
Thomas Eagleton, Richard 
Schweiker. Lloyd Bentsen.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Leonard C. Meeker, ambasado
rul S.U.A. la București, precum 
și Richard Davies, adjunct al 
asistentului secretarului de stat 
cu probleme europene, alte per
soane oficiale care însoțesc pe 
senatorii americani în vizita in 
tara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la 
evoluția actuală și posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor româ
no-americane, exDrimîndu-se do
rința reciprocă de a se acționa 
mai intens în viitor în direcția 
extinderii și adîncirii colaborării, 
pe multiple planuri, între Româ
nia și Statele Unite, ceea ce co
respunde intereselor ambelor po
poare. înțelegerii și cooperării in
ternaționale. In context, a fost 
evocat aportul pozitiv al parla
mentarilor celor două state la 
promovarea raporturilor bilate

rale. Oaspeții au relevat, în a- 
ceastă ordine de idei, dorința de 
a contribui, în calitatea pe care 
o dețin în cadrul Senatului ame
rican, la amplificarea relațiiloi 
dintre S.U.A. și România.

Tn cursul întrevederii, preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Nicokie Ceaușescu, a expus pe 
larg preocupările actuale ale 
partidului și statului nostru în 
domeniile vieții politice și so
ciale, ale dezvoltării industriei și 
agriculturii, precum și poziția 
României în principalele proble
me ale actualității internaționale.

Tn numele senatorilor, Stuart 
Symington a exprimat șefului sta
tului român recunoștința pentru 
întrevederea ce le-a fost acordată, 
a împărtășit impresiile din vizita 
în România, aprecierile lor pentru 
re il zările pe care au avut posi
bilitatea să le cunoască nemij
locit.

Convorbirea dintre președintele 
Consiliului de Stat și senatorii 
americani s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă cordialitate. 
___________________________-

Pentru progresul 1 Energiile și priceperea, tineretului muncitoresc 
mai rapid al ”

patriei socialiste concentrate ințr-o unica, direcție:

ÎNFĂPTUIREA KOTĂRÎRILOR PLENAREI C.C. AL P.C.R.
IA „FEROEMAIl" PLOIEȘTI Nimic din ceea ce privește

viata uzinei nu le este indiferent tinerilor
S_: deviza: co o lună înainte de termen

BĂTĂLIE

A fost conectat la 
sistemul energetic 
național :

AL DOILEA
TUDBUAGREGAT

• O inițiativă a utecistilor — „SA LUCRAM CEL PUȚIN DOUA ZILE PE
LUNĂ CU SCULE ECONOMISITE" — guuinEirnln m toată >»n.
• Comitetul U.T.C. pune problema ca rtăt atrrteicx coactocerea 
că ia măsuri.
• Un angajament îndeplinit: zAaâc 39 de piese peste plaa

PE DOUĂ FRONTURI

Uzina Fcrocmail din Ploiești 
este o unitate veche, dar cu 
foarte mulți salariați tineri, 
îndeplinirea exemplară a pla
nului anual este condiționată, 
în mare măsură, de rezultatele 
obținute de uteciști. Conștient!

de acest lucra, member trgarâ- 
zațiilor U.T.C. din «eruLe pro
ductive. mobilizați de docusea- 
tele Conferinței Naționale ■ 
partidului au trecu: la k’â'M 
Luna iulie a însemnat ac. o 
revizuire critică a acti-rtăța

— V- w
irSTTX

• îndeplinirea exemplară
a planului la toți indicatorii

• Ritm constant de lucru 
in perioada de iarnă

Cu fiecare zi, Uzina de alumi
nă din Tulcea se apropie tot 
mai mult de contururi definiti
ve. Construcția este înaintată, 
unele instalații au fost deja 
rr mate in întregime, de pildă 
halele capătă zilnic noi cote 
incit par să închege de pe acum 
un ciclu industrial. Pe șantier 
se muncește intens, constructo
rii „sînt stăpîni pe situație*, 
după cum chiar ei se exprimă. 
Pînâ în prezent planul la pro
ducția globală a fost realizat în

0 stringere de mină 

pentru un activist

ÎL CUNOSC 
SI OAMENII 

SI LOCURILE 
Ki

Discutind în retrospectivă cu Constantin 
Horceag. ai întotdeauna certitudinea unui 
log despre problemele prezentului. Nici 
tele petrecute cu foarte multă vreme in urmă 
nu-s trecute încă în lumina vag melancolică a 
amintirii. Viata lui toată de altfel, copilăria 
adolescența, tinerețea și cîteodată parcă i .'.-i 
clipa de naștere, de la cate pînă în clipa în 
care scriem aceste rîndtiri s-au scurs de 
acum 33 de ani, sînt condensate toate in 
momentul prezentului, ca intr-un 
gît de clepsidră, pentru a trece 
în firescul orînduielii, către vi
itor. Nu-i place să formuleze de
finiții despre oameni și nici nu-i 
place să fie definit...

— Acum, doar mă cunoști, 
îmi zice, și cunoscut îți este că

cerneala cu laude nu se prinde 
de mine...

11 cunosc oare ? Acum trec 
cîțiva ani mă rătăcisem, pornind 
asupra nopții pe dealurile în 
pieptul cărora se adincește calea 
T ut ovei. Era către sfirțitul lui 
noiembrie și ceața mă cuprinsese

sufocant in straturile ei, luin- 
du-mi speranța că toi mai ajunge 
in șoseaua care !ea~ă Birt adu! 
cu Bacăul. Niciodată nu simți
sem singurătatea ca atunci. \lâ

ION CHIRIAC

(Continuare în pag. a V-a)

proporție de 125 la sută, ceea 
ce creează premizele intrării 
mai devreme a obiectivului în 
funcțiune.

— Ne-am angajat ca această 
uzină să producă cu o lună mai 
devreme, ne spune tovarășul 
Mihai Gîdei. inginerul șef al 
șantierului. Ne vom respecta 
angajamentul. Convingerea
noastră se sprijină pe faptul că 
toți constructorii de pe această 
platformă, care în majoritate 
sînt tineri, au învățat să folo
sească intens fiecare clipă, că 
în cadrul fiecărei formații de 
lucru există o deosebită preo
cupare pentru buna organizare

I. CHIRIC

(Continuare în pag. a lll-a)

DE LA ROGOJELII
Miercuri dimineața, 

la ora 10,09, constructo
rii, montorii și energc- 
ticienii celei mai mari 
unități termoenergetice 
a țării — centrala Ro- 
vinari-Rogojelu — au 
realizat o nouă premie
ră industrială: conec
tarea la sistemul energe
tic național a celui de-al 
doilea turboagregat de 
200 MW.

Cu ocazia acestui e- 
venimenf, organizația de 
partid de pe platforma 
Rovinari a adresat 
Comitetului Central 
al Partidului Comu
nist Român, tovarășului 
NTCOLAE CEAUȘESCU, 
o telegramă in care se 
spune : Punerea în pa
ralel a grupului nr. 2 de 
200 MW, succes dedicat 
aniversării unui sfert de 
veac de la proclamarea 
Republicii, marchează 
momentul îndeplinirii 
unuia dintre importan
tele angajamente asu
mate în întrecerea so
cialistă — încheierea 
primei etape de con
strucție a acestui impor
tant obiectiv al energe
ticii românești, care, in 
final, va dispune de o 
putere instalată de 1 720 
MW.

FILOZOFIE
ȘI MORALA

de GH. VLĂDUȚESCU

• • • •
SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
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— Belissima ! Ti amo... moltol
La ora aceea cofetăria „Fis

tic" era destul de aglomerată. 
Ca la comandă, toate privirile 
se îndreptară spre masa de la 
care pornise strigătul. Un băr
bat între două vîrste, cu dreap
ta lipită patetic de piept se 
lansa în întîmpinarea noii ve
nite. Cam ciudat acest fel de a 
face cunoștință — îi trecu o cli
pă prin minte fetei omagiate 
atît de zgomotos, dar se grăbi 
să alunge gîndul neplăcut, lă- 
sînd un zîmbet cochet să-i aco
pere fața. Un zîmbet adresat 
nimănui și tuturor, care dădea 
un plus de strălucire obrazului 
tînăr, un zîmbet pe care îl pu
teai citi oricum pentru că nu 
avea nici o semnificație specia
lă. „Adoratorul" cu pașaport l-a 
descifrat ca pe o acceptare pli
nă de bunăvoință. Cu zîmbetul 
acela fără ' adresă, a început, 
într-o seară de decembrie, la

Halte - fantomă 
pe traseul fericirii

cofetăria „Fistic" povestea 
Sandei

Afară duduia cu putere moto
rul unui autoturism. Iar portba
gajul conținea cîteva obiecte în 
fața cărora buchetul de flori a- 
părea ca un jalnic artificiu de 
operetă. întreprinzător și rapid, 
partenerul și-a definitivat cu o 
grabă care ar fi derutat orice 
fată mai puțin dezinvoltă decît 
eroina noastră, intențiile : o iu
bește și o vrea de nevastă. Vii
torul căpăta, pe măsură ce-și 
depăna promisiunile, culori la

fel de țipătoare ca puloverul pe 
care i-1 oferise în dar, încă din 
prima seară, viitoarei mirese : 
magazinul dintr-o țară străină, 
al cărui proprietar pretindea că 
este, avea să asigure tinerei 
perechi un trai ca în basme. 
Călătoriile prin lume la volanul 
celor mai recente achiziții auto 
aveau să completeze mai sigur 
și mai complet cunoștințele de 
geografie la care Sanda renun
țase în urmă cu trei ani, cînd 
se hotărîse pe neașteptate să 
spună definitiv „adio" instruc

ției școlare. A. dar acesta nu 
era decît scheletul iluziei vin- 
dute „en gros" de comerciantul 
candidat la căsătorie extaziatei 
și naivei lui cuceriri ! Amănun
tele cu care se completa erau, 
de fiecare dată, altele, și mai 
ispititoare și mai tulburătoare, 
mă rog, pe măsura puterii de 
imaginație a autorului lor.

Iată însă că tînăra pereche 
beneficia, cel puțin dinsDre la
tura ei feminină de o familie. 
Un tată, o mamă, o soră, un 
frate de a căror existență pre
tendentul nu putea face abs
tracție. Și, în fond de. ce ar fi 
făcut ? Venise vreodată tatăl 
să-i ceară socoteală pentru ra
piditatea cu care anticipase ma
riajul, nu în litera, ci în spi
ritul. lui ? încercase mama să

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag, a ll-a)
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TINERETUL ȘI I
LITERATURA ’

BELETRISTICĂ

EFEMERIDE

NEVOIA
DE OGLINZI I
_________ I

„Ceea ce filozofia își propune în primul rînd este simțul 
comun, viața civilizată, sociabilitatea".

Poate că nu în primul rînd, sau cel puțin, nu în primul 
rînd simțul comun, viața civilizată, sociabilitatea în înțelesul 
mai restrîns, moral, al lui Seneca.

Oricum insă, simțul comun, viața civilizată, sociabilitatea 
fie și într-o ocupație morală fac parte din ceea ce filozofia 
ÎȘi propune, nu ocazional, ci permanent, esențial. ~ 
seamă, filozofia nu în primul rînd își propune să 
niște habitus-uri morale. Dar ține de rostul ei să 
moralitatea.

O filozofie care n-ar crea habitus-uri morale ar .........._ _
filozofie exterioară, știută dar nu trăită, experiență livrescă 
dar nu de viață.

O asemenea filozofie ar explica, poate multe ; ar uita 
însă omul. Și e o pierdere mai mare pentru filozofie ?

„îmi face plăcere și mă bucur că studiezi stăruitor și că, 
lăsînd totul la o parte, te ocupi de un singur lucru : ciim să 
devii în fiecare zi mai bun" îi scria lui Luciliu, Seneca.

Să ne îndemnăm să știm mai mult, dar șă stăruim să știm 
pentru a deveni mai buni, să trăim mai civilizat, să fim mai 
sociabili.

„Nu numai că te îndemn să stăruiești, dar ți-o și cer".
Unii se străduiesc să facă doar „lucruri care bat la ochi" 

spre a fi „doar arătați cu degetul" ca și cum ar fi, prin 
„ținuta neîngrijită, părul netuns, barba stufoasă..." ființe de 
excepție.

Dar „unde ajungem, dacă vom începe să ieșim din rîndul 
lumii ?" Se înțelege că nu avem cum să ne comportăm cu 
toții absolut la fel. Să căutăm să ne deosebim, însă prin 
„viața noastră lăuntrică". Să tindem spre mai bine, mai 
frumos, nu spre altceva oricum, fie și mai puțin în concor
danță cu normele de conviețuire, cu statutul de viață umană.

Cel ce alege pe altceva oricum alege calea ciudățeniilor

(Continuare în pag. a Il-a)

De bună 
determine 
servească

râmîne o
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Deci metal și griu. Oțel, 

tablă, sîrmă, utilaje, vapoare 
— inima esențială a orașului. 
Iar pe margini, cununa de 
holde a Bărăganului, cu se
rile sale vag înfiorate de tă
cere. Două axe de coordona
te pentru viața economică și 
spirituală a Galațiului con
temporan.

Despre cea dinții voi vorbi 
în cele ce urmează pentru 
că ea reprezintă principala 
prelungire a Galațiului în 
lume. Voi vorbi deci despre 
vapoarele pe care orașul le 
lansează către mările și ocea
nele lumii, voi vorbi despre 
aceleași vapoare încărcate de 
glorie, construite aici, pe care 
Galațiul le primește cu dra
goste paternă în danele sale. 
Sînt părți din România aces
te cetăți de metal, tint chiar 
prestigiul și demnitatea 
României răspândite prin in
termediul acestor cetăți plu
titoare. Imaginea tricolorului 
la mii de mile depărtare de 
țară, pe mări și în strîmtori 
cu nume exotice, nu mai este 
doar o simplă metaforă. Ex
primă o realitate din ce în ce 
mai evidentă.

De asemenea, alte zeci de 
nave de mare tonaj sînt ex
portate în țările cu veche 
tradiție în acest domeniu. 
Cargouri de mărfuri generale, 
motonave, nave containerizate 
de 7 500 tdw. creațiile Ga
lațiului, sînt exportate, bucu- 
rîndu-se de o largă aprecie
re. în țări ca • U.R.S.S., Gre
cia, Marea Britanie, India. 
R.P Chineză, Norvegia.

Galațiul prelungește deci 
România la mii de mile dis
tanță, Galațiul poartă în cele 
mai depărtate puncte de pe 
glob, cu demnitate și mândrie, 
prestigiul și încărcătura 
sentimente cu 
se prezintă în

Am vrut să 
menii acestei 
de griu și de

proporfii 
întreagă

dumnea-

căruia in parte ia 
simbolice pentru o 
etapă istorică.

— Deci, numele 
voastră ?

— Cucu Ion, Micu Ion și 
Neagu Ion. Iar numele meu 
este Maxim ȘtefăneL

In acest caz fiecare devi
ne un posibil interlocutor, un 
purtător de cuvânt al celor
lalți trei. Acceptăm această 
propunere. O acceptăm pen
tru că în cei cincisprezece

de 4 500 de tdw. 1971 — 
primul mineralier de 12 000 
de tone. Anul 1973 va aduce 
după sine depășirea oricăror 

vreodată : 
25 000

recorduri atinse 
construirea navei de 
de tdw. Iată doar citeva re
pere în timp care caracteri
zează Șantierul naval Galați.

— Voi, de fapt, ce faceți 
pe acest șantier ?

— Trasăm și croim tablă. 
Iar această tablă, sudată și 
nituită, dă corpurile viitoare-

— Și care au fost aceste 
etape — ziceți dumneavoas
tră — necesare ?

— In ’61 am intrat cu toții 
la școala profesională, în 
1964, pe vremea cînd se lan
sa cargoul „Galați", am in
trat să lucrăm la secția de 
trasaj. Armata am făcut-o tot 
împreună, la marină.

— Nu aveți uneori impre
sia unei restrângeri a rapor
turilor cu ceilalți muncitori 
din secție tocmai pentru fap-

este de așa natură incit nu 
ar permite așa ceva. Noi tre
buie să colaborăm cu ceilalți 
oameni din secție și din șan
tier. Această colaborare — 
zic eu — este tocmai ga
ranția succesului. Trebuie să 
ne ajutăm, să discutăm. Ori
cum, noi singuri, patru la nu
măr, n-am fi în stare nici
odată să lansăm un vapor. Ei, 
tocmai credința asta ne face 
să înțelegem mai bine rostul

REPUBLICĂ, MĂREAȚĂ VATRĂ

De la Galați

de 
care România 

fața lumii, 
cunosc pe oa- 
cetăți de oțel, 

a . ape. Am vrut
să-i cunosc, mai ales, aple
cați, într-o desăvârșită con
centrare, asupra produselor 
care mâine vor reprezenta 
România pe mapamond.

l-am văzut. pe stradă, în 
autobuz, trecind peste noul 
pod de la Bărboși, în halele 
șantierului navai. ii prezint 
acum pe cei patru tineri de 
la secția de trasaj a șantieru
lui naval pentru că destinul 
lor se leagă de destinul Gala
țiului, pentru că destinul fie-

ani de cînd se cunosc acești 
tineri nu mai au nici un fel 
de secrete unul față de altul.

— Maxim Ștefănel, de cînd 
lucrați la șantierul naval ?

— De cînd a început con
strucția primului cargou de 
4 500 tdw. de cînd șantierul 
intra într-o nouă fază.

— ții care a fost ultima 
navă lansată la apă și la a 
cărei construcție voi ați adus 
o contribuție efectivă ?

— Mineralierul de 15 000 
tdw, lansat în cinstea Con
ferinței Naționale din iulie.

— Deci încă un pas din 
istoria șantierului...

— Un pas gigantic. Inchi- 
puiți-vă: anul 1897, înteme
ierea șantierului. Posibilitățile 
sale tehnice nu permiteau de
cît efectuarea unor reparații 
la ambarcațiunile ușoare din 
lemn. 1964 — primul cargou

lor nave. Noi sîntem „croi
torii", secția numărul 1 a a- 
cestui șantier. Lucrând la a- 
semenea dimensiuni, totuși, 
toleranța este doar de ordi
nul fracțiunilor de milimetru. 
Acesta, în momentul de față, 
este de altfel și obiectivul 
nostru : reducerea toleranței 
la valori și mai mici.

— Numele dumneavoas-
tră ?

v-au 
tiția

vreunul

Cucu Ion.
Ce întâmplări deosebite 
făcut să rămîneți de a- 
ani împreună ?
Nu știu dacă

dintre noi a trecut vreodată 
printr-o întîmplare 
osebită. Poate doar prin fap
tul că sîntem cu toții născuți 
în 1947, odată cu Republica. 
Restul, ce-a urmat, au fost 
niște etape — zic eu — ne
cesare.

mai de-

a
a>>

seamnă o despărțire de șan
tier ?

— Să știți un lucru dum
neavoastră. Eu, dacă termin 
școala de maiștri, tot aici mă 
întorc. Tot în această sec
ție. Oare aș putea pleca de 
aici cind sânt născut — și de 
ce nu simbolic P — în '47, 
cînd îi cunosc pe acești prie
teni de cincisprezece ani, 
cind am croit împreună zeci 
d? nave ? Adică de ce să 
plec ? ludecînd bine lucru
rile, o asemenea hotărâre ar 
fi cel puțin irațională.

Azi s-a întors „Bacăur' 
dintr-o cursă. Era încărcat 
până la refuz, cu vopseaua 
spălată de apele mării. Dar 
mergea. L-am simțit cum a 
trecut prin fața șantierului. A 
sunat de trei ori din sirenă. 
Poate chiar pentru noi, „croi
torii", a făcut-o. Dar, vă spun, 
plutea lent, iar zgomotul a- 
cela care, parcă se transmi
tea pământului întreg, un fel 
de mic cutremur, ne-a ume
zit ochii. Ce altă plăcere mai 
mare poate exista ? Va să 
zică noi am tăiat toată tă- 
blăria aia din care e con
struit iar acum îl vedem în 
fața noastră, după ani și ani, 
aproape o ființă, întors de 
pe mări și oceane, sigur de 
sine, sfidând apele. Si nu e 
zi în care să nu vedem mă
car un vapor care merge în 
susul sau în josul Dunării și 
la construirea căruia să nu fi 
depus și noi o parte din mun
ca și din sentimentele noas
tre.

— Ce înseamnă atunci un 
vapor care pleacă pentru 
prima oară într-o cursă ?

— înseamnă că o parte 
din sufletul nostru pleacă să 
colinde lumea, pleacă peste 
mări și țâri cu vaporul ace
la. Apoi, se întoarce tot îm
preună cu el.

v-a tentat niciodată 
marinar ?

da, dar numai în 
Acum îmi dau sea- 

bine să constru- 
Poate că și din 

visa, de a-mi i- 
colțuri de lume

de nimeni, dar, pe 
vor atinge vapoarele

ACCENTE^

CURAJUL
«
<<

OPINIEI

& n iItLa

tul că voi patru formați un 
univers de idei, de senti
mente ?

— Nu, niciodată. Nu poate 
fi niciodată vorba de o restrin- 
gere. Procesul de producție

colaborării cu ceilalți oameni.
— Tovarășe Neagu, mi-ați 

spus că ați terminat liceul 
seral. Sînteți șef de echipă. 
Am aflat că doriți să urmați 
o școală postliceală. Asta in-

— Nu 
viața de

— Ba 
copilărie,
ma că e mai 
iese vapoare, 
nevoia de a 
magina niște 
neatinse 
care le 
mele.

(Urmare din pag. I)
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IUBIRE IN TREACAT?
Deocamdată, cazul acesta a- 

proape că n-are rezolvare. Fie
care dintre erou implicați își 
susține punctul de vedere împo
triva altuia au a altora, intr-un 
mod, la prima vedere, firesc și 
o încercare de a face lumină 
ne-a adus în față o sumedenie 
de argumente, dintre care une
le nu pot fi confirmate, dar nici 
infirmate. II povestim totuși, 
aici, pentru a fi în atenția citi
torilor și mai ales spre ■ știința 
tinerilor de la Fabrica de cal
culatoare electronice in mijlocul 
cărora lucrează eroii principali 
— un băiat și o tată. Poate că 
astfel această poveste de dra
goste — acesta-i miezul proble
mei — care începe să fie tristă 
și să urițească tinerețea celor 
doi protagoniști, iși va găsi un 
cadru potrivit pe fundalul că
reia să poată continua in mod 
fericit, sau. încheia in mod 
demn. Altfel spus, apelăm la 
uteciștii din organizația fabri
cii amintite să întindă celor doi 
o mînă caldă, tovărășească, să-i 
învețe, poate, că și în dragoste 
există o responsabilitate.

Vom pune fată in fată cîte
va declarații date de : tatăl 
fetei, fata, băiatul, mama și ta
tăl băiatului. Intr-o dimineață a 
ciocănit la ușa redacției un 
om mai în etate. O față arsă de 
soare și de vînt. mîini aspre, 
bătătorite de muncă.

— Azi m-am învoit de pe 
șantier. Trebuie să mă ajutati. 
pedagogia mea a dat greș. E 
vorba de fata mea. în vîrstă de 
19 ani. Am pus totul pe hîrtie.

Cităm : „La sfirsitul anului 
școlar 1971. fata 
clarată repetentă, 
toată opoziția ei 
mamei, am dat-o 
locul de muncă la F.C.E unde, 
după R luni. devine muncitor 
calificat. Apoi a început să-i 
placă meseria, așa că totul a 
intrat în normal. Pînă si școa
la vrea să și-o continue si se 
înscrie la seral. lată însă că. 
slăbind supravegherea ei în ul
timul timp, am avut o surpriză 
neplăcută : m-a uluit. Acum o 
săptămînă. uitind ceva acasă, 
m-am înapoiat de la lucru la 
ora 9 dimineața și am găsit-o 
acasă cu un tinăr. De rușine, de 
emoție, am nlecat imediat. A 
doua zi. am avut o discuție 
destul de aprinsă cu soția mea. 
a reieșit că toată lumea știe, si 
vecinii t.oti. în afară 
Adică cum. __  ___ ..
coneubină ’ Poate se iuhesc. 
tunci. foarte bine, să se căsă
torească. Si de ce n-au 
părinții băiatului să stea 
vorbă cu noi ? Am hotărît 
pînă la clarificarea situației 
nu se mai întîlnească cu 
Părinții băiatului n-au 
îns? nici un semn de viată. 
O socotesc oare o simplă pasa-

fi venit la dv., așa 
obicei, se rezolvă în 
dar dincolo de ce

geră în viața flăcăului lor. o 
distracție, o jucărie, și-i tole
rează astfel purtarea ? 1 Am 
aflat că tinerii se întîlnesc și la 
flăcău acasă și nimeni nu-i de
ranjează nici măcar cu un cu- 
vint“.

— N-aș 
ceva, de 
familie,
v-am povestit, s-a mai întîm- 
plat ceva. Cînd i-am găsit di
mineața acasă, fata mea. mă
car de ea sînt sigur, trebuia să 
fie la lucru Cînd ajungi să oco
lești niște legi ale muncii. în
seamnă că în tine se nasc de
fecte de caracter.

I-am 
cut la 
vîrstă. 
despre
ditia socială a sentimentelor de 
dragoste. Mi-a plăcut si actul 
său de curai : nu-i puțin lucru 
să denunți in public asemenea 
întimplări cu caracter intim. 
L-am căutat pe băiat. Am in
trat într-o casă plăcută ca at-

dat dreptate : mi-a Dlă- 
inceput acest om în 
care vorbea in felul său 
responsabilitatea si con-

între utecisti9
A

mea este de- 
Imediat. cu 

Si reticenta 
la ucenicie la

de mine, 
fata mea sâ fie o 

a-

venit 
de 
ca 
să 
el. 

dat

mosferă ; gazdele, la început, 
primitoare. Am discutat mai 
întîi cu flăcăul.

-: Am 25 de ani. lucrez 
ea la fabrică. Nu vi se pare 
resc că ne-am apropiat, 
ne-am
- Ba 

Dar se 
firească

— La 
frumos, 
și un sfîrșit. 
putea spune că o iubesc. 
Ia ea așa... 
nici nu poate fi vorba. Nu știu 
la ce se referă tatăl ei. de 
fant. nici nu mă privește...

Nu mi-a plăcut această poli
tică a struțului : în plus, se 
pare că eroul nostru este tipul 
ia care ecourile propriilor res
ponsabilități întîlnesc niște u- 
rechi acoperite. Am insistat to
tuși :

— Poate te privește măcar 
faptul că în ziua întîlnirii sau 
poate în zilele întîlnirilor voas
tre. ați lipsit nemotivat de la 
muncă

— Asta o privește pe ea. In 
ziua despre care v-a povestit 
tatăl fetei, eu am fost învoit. 
Nu știu ce doriți de la mine...

CU 
fi- 
căcă ne-am

îndrăgostit ?
da. chiar foarte firesc, 
pare că starea aceasta 
s-a degradat.
început a fost toarte 
Dar orice început are 

Acum n-as mai 
Tin 

Despre căsătorie.

Și tatăl ei, de ce se amestecă?
Am abordat subiectul și cu ' 

părinții tînărului.
— în casa 

lucruri pe 
acuză. Cum

Mama :
— Ce să facem ? Băiatul e 

mare și. mă înțelegeți, nu-1 pu
tem opri... Mă întreb însă, cum 
de nu i-a fost 
tot vină aici în

Tatăl:
— Cum ce să 

să nu-i lași singuri. Ce fel 
relații am protejat noi ? 
i-am spus băiatului: dacă o iu
bești s-o iei de nevastă și gata, 
dar vedeți : dacă băiatul nu mai 
ține la ea, eu ce pot să fac ?

Autoîntrebări jenante, strîn- 
geri din umeri, o promisiune câ 
se va sta de vorbă cu tatăl fe
tei și__  lucrurile au rămas la
fel ca mai înainte.

Cit despre tinără. ea este per
sonajul realmente trist al acestor 
întimplări : discuția cu ea su
gerează și răsturnări de situații. 
Mai ales în privința tatălui ei. 
A vorbit găsindu-și cu greu cu
vintele. Avea ochii roșii de plins 
și o ureche vinătâ.

— Te-a bătut cineva ?
— Tata. Mi-a interzis să-mi 

văd prietenul, dar eu nu pot fa
ce a=a ceva.

— Poate are dreptate. Și am 
impresia că nici flăcăul nu este 
prea statornic in sentimente.

— Se poate. Se răcește și el 
dacă nu ne mai intîlnim. De fapt 
ca să fiu sinceră, nici nu știu 
dacă mă

— Și totuși 
mult, numai 
cu Sel.

— Nu știu 
fac poate și pentru faptul că nu
mi mai vine să mă întorc acasă, 
la veșnicele certuri.. . Caut pu
țină liniște, puțină fericire.

... Să facem citeva precizări : 
nimeni nu poate oferi rețete 
atunci cind doi tineri se iubesc. 
Totuși și în acest caz morala 
noastră, morala de toate zilele 
are de spus ceva, ceva care nu 
dăunează iubirii ci dimpotrivă 
obligă la puritate, la frumusețe 
și atrage atenția că nu pot fi 
eludate niște reguli ale vieții de 
zi cu zi. Și cine poate discuta 
asemenea întimplări cu mai mul
tă competentă și căldură, cu 
pondere și logică dacă nu tinerii 
în mijlocul cărora trăiesc eroii 
noștri. Se pare că cei din ime
diata lor apropiere închid ochii 
și nu vor să vadă. Sau dacă văd. 
tac îi invităm însă să vorbeas
că, să ajute la înfrumusețarea 
chipului unei iubiri ajunse în 
impas.

dv. s-au petrecut 
care tatăl fetei le 
ați permis totuși ?

rușine fetei să 
linsa noastră...

facem? Trebuia 
de 

Eu

iubește.
riști uneori foarte 
să te poți intîlni-

ce-i cu mine. O

VICTOR CONSTANTINESCU

Bineînțeles că în majorita
tea colectivelor de elevi sînt 
foarte multe probleme, anumi
te greutăți care trebuiesc re
zolvate, cum este și cazul co
lectivului nostru. Totuși, a 
fost un prim lucru pe care a 
trebuit să-1 rezolv : să mă apro
pii de o colegă care se abătuse 
oarecum de la conduita genera
lă ; datorită mediului în care 
trăia în viața extrașcolară ajun
sese în cele din urmă să se înde
părteze de colectivul de elevi, să 
nu mai fie activă, intr-un cuvînt, 
reușise să-și piardă echilibrul a- 
cela sufletesc care este foarte 
necesar mai ales la vîrsta acea
sta. Am căutat să o fac să fie 
conștientă de faptul că vîrsta îi 
pune foarte multă responsabili
tate și că mai întîi de toate a- 
cum trebuie să se pregătească 
pentru viață. Personal, mi-am 
dorit încă de la început să 
acționez în așa fel, îneît să 
reușesc să sudez colectivul clasei 
din care fac parte. Mai am încă 
foarte multe de realizat pe a- 
ceastă linie — și asta consider 
că e o situație care se pune nu 
numai la noi, ci cred că aproape 
în toate școlile. Spun asta, pen
tru că colectivele claselor nu 
sînt încă sudate, sînt puțin re
ceptive, uneori chiar refractare 
la îndrumări, și nu-și trăiesc 
viața. Aceasta presupune, impli
cit din partea mea. renunțarea la 
interesele personale — mă gin- 
desc că poate n-ar strica mai 
multă dăruire a utecistului pen
tru cauza colectivului. Dar și a 
lupta împotriva prejudecăților ; 
îmi place să cred că lucrul acesta 
va fi un succes al colectivului 
din care fac parte, mai ales în 
cazul de față, cînd îmi propun 
— și cred că sînt în asentimen
tul colegilor — să spulber men
talitatea aceea cu totul greșită,

depășită, potrivit căreia majori
tatea activităților pe linie de 
U.T.C. sînt făcute pur și simplu 
din formalism. Adică, să căutăm 
să îndepărtăm odată pentru tot
deauna convenționalismul, for
malismul, să facem ca activită
țile să nu fie îndeplinite numai 
din obligație și de dragul de a 
le face, ca apoi să poată fi ra
portat organelor superioare, că 
am făcut cutare acțiune. 
După mine, secretarul U.T.C. 
mai intii de toate trebuie să fie 
un suport moral în clasă, și, cum 
spuneam mai înainte, trebuie să 
înceapă să capteze încrederea 
celor din jur. Se întîmplă în ma
joritatea colectivelor ca în di
verse momente să intervină 
greutăți. Poate că, la un moment 
dat, datorită lipsei puterii de 
discernămînt, faptului că se
cretarul U.T.C. nu dă dovadă de 
spirit organizatoric, multe acti
vități U.T.C. nu sînt organizate 
așa cum ar trebui. Clasa respec
tivă primește mustrări din par
tea dirigintelui ; elevii devin 
blazați, alții se descurajează 
fiindcă Ii s-a spus că n-au fă
cut nimic, și nu mai au încre
dere în forțele lor. Tocmai aici 
intervin eu și în aceasta constă 
secretul — ca secretarul U.T.C. 
să acționeze în așa fel incit să 
spulbere mentalitatea celor bla
zați. să-i facă să înțeleagă pe cei 
descurajați că prin activitate și 
ambiție lucrurile se pot schimba, 
îndrepta.

La noi în clasă colectivul de 
elevi — ținînd cont că sîntem o 
clasă de uman— majoritatea ele
vilor ontează pentru activitățile 
cultural-artistice. Mulți vor să 
asculte poezii, de asemenea, par
ticipă la cercul literar pe școa
lă — avem în clasă talente ade
vărate, care au reușit să se afir
me și pe plan local și pe plan 
județean. O altă parte dintre ei 
optează pentru activitățile > mo-

ral-cetățenești. Și în cadrul 
orelor de dirigenție, dar și în 
cadrul organizației U.T.C. dezba
tem foarte muțte probleme le
gate de vîrsta noastră. Discutăm 
referitor Ia ideal, anumite pro
bleme de comportament general. 
Acum, pentru ,o viitoare adu
nare generală' U. T. C. ne-am 
propus să discutăm despre spi
ritul de sacrificiu. Sîntem la o 
vîrstă cînd trebuie să cunoaș
tem cît mai mult din viață, și 
despre spiritul de sacrificiu, de 
pildă, despre modul cum se ma
nifestă acest spirit azi, știm mai 
puțin.

Mă gîndesc, totuși, că dacă nu 
se realizează prea multe lucruri 
pe linie de U.T.C. se datorește si 
faptului că nu știm întotdeauna 
ce să facem. Și atunci aș vrea 
să vă întreb : activitatea U.T.C. 
trebuie să fie considerată aparte 
de activitățile desfășurate pe li
nie de școală sau nu ? De exem
plu, la noi în școală funcționea
ză un-cor, cercuri pe specialități 
și mă gîndesc dacă mobilizarea 
și organizarea acestora nu poate 
fi considerată ca o activitate si 
pe linie de U.T.C. ? De ce tre
buie să fie această diferență în
tre activitatea U.T.C. și activi
tatea pe școală ? Organizația 
U.T.C. este organizația noastră și 
noi trebuie să ne organizăm, noi 
trebuie să ne coordonăm, să ve
dem care sint problemele ce ne 
frămîntă și să le rezolvăm. De
sigur, anumite probleme ne de
pășesc (mă gîndesc la sanc
ționarea unor elevi de către ca
drele didactice sau luarea unor 
hotăriri, unor măsuri menite să 
îndrepte comportamentul unor 
elevi) dar cînd vrem, de exem
plu, să mai organizăm cîte o 
excursie cel de la ghișeu ne 
privește uniforma cu neîncre
dere reclamînd prezența diri
gintelui. Ce putem face noi aici? 
La întrebările acestea nu știu ce 
să răspund.

Cel puțin față de 
o categorie de oa
meni am un senti
ment de repulsie pe 
care. nu mi-l pot 
stăpîni. Sau poate, 
mai bine zis, sînt 
câteva asemenea 
categorii, care își 
trimit reprezentanții 
în diverse colective 
de muncă, însă cel 
puțin una eu o 
așez pe primul loc 
într-un 
absolut 
Este categoria celor 
care au un punct 
de vedere dar nu 
și-l spun decît pe 
ocolite, renunțând 
mult prea ușor chiar 
și la paternitatea i- 
deii. Nimic mâi 
trist, îmi zic adese
ori, și nu pentru a 
mă convinge, ci 
pentru a-mi mani
festa. vehement de
zaprobarea, decît să 
vezi un om care își 
face o opinie preci
să despre un feno
men sau altul întîl- 
nit în jurul lui (și 
de cele mai multe 
ori adevărată), însă 
care nu alătură la 
obiectivitatea aces
tei păreri și curajul 
de a o spune des
chis. Intr-adevăr, 
un asemenea obicei 
este cit se poate de 
urît. De regretabil. 
De con-dam-na-bil.

Ca să mă fac 
mai bine înțeles: 
văd pe câte unul 
care critică, și pe 
bună dreptate, cînd 
una, 
că 
bine, 
laltă 
că 
niște 
la adresa nu 
cui etc. Dar ceea ce 
mă indignează nu 
este deloc neadevă
rul faptelor, căci a- 
cestea sint perfect 
adevărate, ci . lipsa 
de îndrăzneală în a

clasament 
subiectiv.

cînd alta. Ba 
aia nu merge 

ba că cea- 
nici atît, ba 

a auzit el de 
nemulțumiri 

știu

recunoaște pînă la 
capăt: „asta e pă
rerea mea și gata". 
Pentru că știu bine 
că e așa, știu cît se 
poate de bine că 
el crede despre una 
că nu merge bine, 
despre alta că nici 
atît ș.a.m.d. Insă în 
loc de asta, el dim
potrivă adaugă: „e 
părerea șefului, nu 
a mea“. Mai ales 
atunci când își îm
bracă observațiile 
în haina lui „am 
auzit că...“, deși și 
în cazul acesta tot 
de la el însuși a 
auzit, nu uită să 
precizeze : „știi, nu 
eu... șeful!" Și pro
babil își închipuie 
că și-a făcut dato
ria.

Ce șe poate în
tâmpla, ori se și în
tîmplă uneori, în a- 
semenea împrejurări 
nu este deloc greu 
de presupus. Situa
ții într-adevăr ne
plăcute, care merită 
să fie strigate în 
gura mare, sînt ros
tite pe dedesubt, ca 
niște bârfe, iau o 
întorsătură de vorbe 
aruncate în vânt, 
cărora poți să le 
dai
nu
mai des ești tentat 
să le ignori, ca pe 
niște lucruri mărun
te.
cel
cu 
ră, 
loc 
de 
nului izbit în masa 
ședinței, trece drept 
un om care nu prea 
are de lucru și um
blă cu vorba de 
colo-colo.

Cel dintîi exem
plu însă m-am gîn
dit să-l dau eu. Așa 
mi se părea normal. 
Și logic. $i necesar. 
Zilele trecute m-am 
lovii nas în nas cu

în 
poți să 

ascultare sau 
și, bineînțeles,

meschine. Iar 
ce le șoptește 

jumătate de gu
pe la colțuri, în 
să le însoțească 
zgomotul pum-

un prieten. începu
sem să observ la el 
în ultima vreme 
niște atitudini care 
nu-mi plăceau de 
loc. Venea parcă 
din ce în ce mai 
târziu la serviciu. 
Nu-și mai preda lu
crările la termen. 
Avea chiar anumite 
comportări care îmi 
dădeau de gîndit în 
privința disciplinei 
lui. Trebuia să-i 
spun toate astea la 
modul cel mai prie
tenesc și sever. 
Atunci. Pe loc. Și 
i le-am spus. „Ai 
auzit de undeva 
chestiile astea sau 
e părerea ta ?“ m-a 
întrebat el la sfir- 
șit. Am rămas pur 
și simplu perplex 
cum de nu înțele
sese nici pînă atunci 
că eu și nimeni al
tul sînt autorul re
proșurilor. Că eu 
singur, în calitate 
de prieten, m-am 
considerat dator să 
i le aduc la cunoș
tință. Că asta este 
nu părerea mea, ci 
convingerea mea 
și să facă bine să 
țină seama de ea. 
Era momentul să-i 
trântesc toate astea 
măcar acum, fără 
nici un menajament. 
Și, uimit cum eram 
că nu izbutisem să 
mă fac înțeles așa 
cum voiam, m-am 
pomenit sughițind 
în silabe : „Știi, am 
fost ieri pe la direc
ție... Șeful zicea
că...“.

După aceea am 
voit să mă. felicit 
pentru curajul meu. 
Dar in loc de bu
buiturile sonore ale 
ecoului unei atitu
dini principiale, 
mi-au ieșit din piept 
niște scâncete de 
aprobare.

D. MATALA

(Urmare din pag. I)

opună naivității fiicei și conse
cințelor decurgînd din atare 
naivitate, prudența și înțelep
ciunea, care era de așteptat din 
partea unei femei cu experien
ță ? Nici o clipă ! Mai mult de
cît atît, perechea nelegitimă s-a 
pomenit — și aici începe de 
fapt partea incredibilă a isto
riei — cu binecuvântarea părin
tească ! Cu încuviințarea fără 
rezerve a tot și a toate I Ba 
mai mult: viitorii socri au îm
pins amabilitatea și încrederea 
în viitorul lor ginere pînă la 
a-i oferi adăpost I în aparta
mentul cu două camere din 
strada Someșul Rece, unde lo
cuia familia Georgescu s-au o- 
perat modificările de rigoare. 
O odaie a fost trecută fără ezi
tare pe seama tînărului cuplu, 
iar restul familiei s-a restrîns 
în perimetrul celeilalte ;

— Dormeam pe jos cu rîndul 
— ne încredințează cu o seni
nătate care sperie prin absurd, 
mama. Nu era prea plăcut, dar 
ce era să facem ?

Chiar I La ce sacrificii 
dispusă o mamă, atunci
în joc s° află situația fiicei I 
Cam asta vor să spună mîinile 
Filoriei Georgescu deschise a 
neputință Împotriva unei pro
be de sacrificiu matern obiec
țiile sînt inutile. Cu excepția 
unor astfel de situații, în care 
firescul dispare gonit de ridi-

col, iar încrederea seamănă iz
bitor cu credulitatea Să fi fost 
mama chiar atît de naivă îneît 
să nu intuiască sub grămada 
de promisiuni făcute în grai 
străin un excroc ?

— Eu chiar m-am gîndit că 
ce fel de magazin are el, dacă 
nu-i în stare să-i aducă fetei 
un pardesiu ? Dar, ce era să 
fac dacă îl iubește ?

cu el — își amintește Sanda. 
Mi-a spus că era o întîlnire de 
afaceri. Este evident că Sanda 
putea să se întrebe — apelînd 
la o logică elementară — des
pre ce afaceri poate fi vorba 
în cazul unui „turist". Dar pa- 
re-se 
chestiunile 
timental".

Afaceri.

HALTE

nu-i 
cînd

Șapte luni a locuit sentimen
talul chiriaș sub acoperișul pri
mitor al viitorilor socri I Ca 
un chiriaș oare-are, neanunțat 
însă organelor în drept să cu
noască domiciliul unor aseme
nea oaspeți. Un chiriaș care 
venea cînd vroia și pleca tot 
după bunul lui plac fără ca 
cineva să-i socotească aritme
tica drumurilor și rostul lor.

Simplul fapt de a nu fi tre
cut în cartea de imobil a dat 
mult de furcă organelor de cer
cetare. Oare găzduitorii nu 
erau, într-un fel, tributari pre
zumtivului ginere, care se în
deletnicea și cu alte afaceri ?

— L-am văzut la barul aero
portului cu o țipă I își anunță 
fratele într-o seară sora aflată 
în pragul măritișului

— Am avut atunci o discuție

că nu o interesau ____
de ordin strict ,,sen-

decît

Se puteau numi

1

*
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FILOZOFIE
ȘI MORALA

(Urmare din pag. I)

care „ne îndepărtează de la rosturile" filozofiei și in urmare 
de la simțul comun, de la viața civilizată, de la sociabili
tate.

Să luăm de aceea seama „ca mijloacele prin care vrem 
să ne cîștigăm admirația să nu fie ridicole și de nesuferit".

A brava printr-un neobișnuit superficial în loc de a lupta 
pentru nou, a te travesti mereu în loc de a deveni mereu, 
ați schimba atitudinile și crezul după mode, cea mai insolită 
în loc de a spori sufletește, ce este, luînd cuvintele lui Se
neca,mai ridicol și mai nesuferit ?

Ceea ce spunea Seneca sună cam moralizator. Să recu
noaștem însă în sfatuiile pe care le dădea mai tînărului său 
prieten îndemnuri care nu și-au pierdut actualitatea și care 
vor fi mereu, pentru cei tineri, utile. Și aș zice, utile și pentru 
filozofi spre a-și spori eforturile întru legarea filozofiei de 
morală.

povața unor prietene mai înain
tate în „școala vieții" Sanda 
s-a decis să abandoneze, la 
capătul a nouă clase cursurile, 
s-a prezentat la uzinele „Elec
tronica". A lucrat cîtva timp la 
secția bobinaj, apoi a părăsit-o.

— Era foarte grea munca ■— 
ne informează convinsă că nu 
va fi contrazisă.

O contrazice însă realitatea.

FANTOMĂ
și așa învîrtelile grație cărora 
turistul își căptușea din ce în 
ce mai solid buzunarele. Dar 
nici atunci mama n-a încercat 
vreo reacție :

— Cum era să-1 bănuiesc, 
dacă era așa de gelos ? Am 
dus-o pe Sanda la ștrand astă 
vară și mi-a făcut un scandal 
nemaipomenit I

Asta uitasem, într-adevăr, să 
menționăm că proaspătul și a- 
tentul chiriaș-ginere, ajunsese 
foarte repede să terorizeze fa
milia la care poposise

— N-a lăsat-o pe Sanda nici 
să-și ia servicl — se lamentea
ză în continuare mama. Spunea 
că la ei femeile nu muncesc.

— Dar cînd l-a cunoscut avea 
servici ?

— Nu...
Acum trei ani cînd ascultînd

din 
nu 

cap 
s-o

Realitatea bobinatoarelor 
respectiva secție, cărora 
le-a trecut niciodată prin 
să abandoneze munca, 
schimbe pe altceva.

— Pe ce-ai schimbat munca 
de acolo Sanda ?

— Pe nimic... Exercitînd a- 
ceastă din Urmă „ocupație" l-a 
cunoscut de altfel pe străin și 
ce putea să se potrivească mai 
strașnic cu oboseala muncii de
cît asigurările unui viitor care 
s-o excludă cu desâvîrșire I

S-ar părea că la acest capi
tol comentariile sînt inutile. 
Lenea naște consecvent iluzii 
fără acoperire și visuri fără o- 
rizont. Iar lucrul acesta nu le 
putea „scăpa" ghinioniștilor so
cri. Amîndoi munceau, mama 
la C P.C.S., iar tatăl... despre 
tată, am vorbit într-adevăr

mult prea puțin. întîlnirea cu 
el a fost însă mai grăitoare de- 

, cît orice discuții A intrat în 
casă clătinîndu-se, în aceeași 
casă din care falsul ginere ple
case pentru totdeauna, lăsînd 
ca amintire mamei doar o reci- 
pisă-simbol, garanția unei reco
mandate în care așa cum o în
credințase cerea consimțămîn- 
tul familiei. Socrul d» moment, 
înșelat și el, se clătina nu de 
oboseală, ci de o haltă prelun
gită în fața paharului A intrat 
în casă și forțîndu-și cu dispe
rare limba care refuza să-1 as
culte, s-a mulțumit să îngaime 
drept răspuns la toate întrebă
rile noastre un invariabil : „să 
vă spună ea !“ „Ea“ adică 
mama

„Ea" ne spusese într-un fel, 
ne lămurise și „el“. Sanda lo
godnica părăsită peste noapte 
rămînea singura nelămurită din 
casa de pe strada Someșul 
Rece.

— Mai aștept S-ar putea să 
se întoarcă

Cît timp mai aștepți Sanda ? 
O lună, un an? Tonul e nesi
gur, privirea rătăcește undeva 
în golul lăsat de iluzia unei 
fericiri de import. Iar pentru 
ceea ce ar fi asteptat-o, presu- 
punînd că ar fi ajuns pe tărî- 
mul de dulce si- ispititoare făgă
duință, anticipat de 
candidat la căsătorie, 
într-un număr viitor 
formeze o colegă de generație 
care l-a cunoscut îndeaprape.

străinul 
urmează 

să o in-
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i
i
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Pe harta județului Olt au a- 
părut cîteva centre industriale 
puternice — Slatina, Balș, Ca
racal, Corabia — totuși, aproape 
două treimi dintre uteciști sint 
cuprinși in activități agricole. 
Sint membrii cooperatori, meca
nizatori, muncitori ai întreprin
derilor de stat, specialiști sau 
lucrători ai cooperației de con
sum. Și lor le revin răspunderi 
precise pentru obținerea, anuală, 
a unei producții valorînd mi
liarde de lei; de participarea lor 
responsabilă, calificată, depinde 
în bună măsură realizarea indi
cilor superiori prevăzuți pentru 
dezvoltarea intensivă a agricul
turii județului, de sistematiza
rea satelor și de îmbunătățire a 
sistemului de deservire și pres
tării de servicii către populație. 
Firească deci investigarea asu
pra felului în care paleta pro
blematicii tineretului rural se 
regăsește în programul de acti
vități al Consiliului județean — 
ca organism de lucru creat în 
urma celui de al IX-lea Congres 
al U.T.C. Evitînd activitatea „de 
campanie", de „ordine priori
tară" și „de preferințe", Consi
liul tineretului sătesc a păstrat 
cotidian în actualitate acele ac
țiuni ce vizează integrarea plu
rivalentă a tineretului in pro
ducție, creșterea eficienței mun
cii prestate, extinderea tehnolo
giilor moderne de cultivare a 
pămîntului, creșterea animalelor 
și practicarea meseriilor în sec
toarele anexă, satisfacerea unor 
nevoi de viață, de muncă și cul
turale. In primăvară, 1173 de 
tineri cooperatori au fost cu
prinși în formele de deprindere 
a conducerii tractorului, nouă 
sute dintre ei fiind încadrați ca 
schimb în virfurile de campa
nie. Un început promițător in 
finalizarea unui imperativ al 
perspectivei imediate : fiecare 
agricultor să posede cunoștințe 
solide de mecanizator. Pentru 
lunile următoare alte cîteva mii 
de uteciști ai satului vor fi cu
prinși la cursurile de scurtă du- 
” rail Iar explozia sectoarelor 

inâstriale în lumea satelor și a 
cotlexelor agrozootehnice de 
tițndustrial a adus în prim 
plai preocupărilor Consiliului 
prema recrutării, calificării și 
pementizării forței de muncă 
uttă. La Osica de Sus, cinci- 
zde fete — în majoritatea 
losolvente de liceu — au 
{cegătite profesional și lu
ci in cadrul atelierului de 
c<> ; la Izbiceni, tinerii pa- 
tîă fabrica de cărămidă ; 
linicești reprezintă 80 la 
sttre lucrătorii in serele 
Inie, iar la Stoicănești 
<tia — a cărei producție 
are o valoare anuală de

aproape 14 milioane de lei — 
este obiectivul muncii uteciști- 
lor. Organizațiile U.T.C. au 
antrenat peste o mie două sute 
de uteciști care să se califice la 
locul de muncă în meseriile so
licitate de către secțiile indus
triale din cooperativele agricole. 
Iar aceștia, acum, se numără 
printre realizatorii celor peste o 
sută șaisprezece milioane de lei 
obținute prin valorificarea pro
duselor realizate.

Punînd accentul pe forme și 
mijloace atractive de acțiune, 
Consiliul tineretului sătesc — 
Olt. a izbutit să dea valențe noi, 
superioare, activității uteciștilor 
din mediul rural. Aproape o mie

al căror , principal subiect l-au 
constituit formele nou adoptate 
de organizare și retribuire a 
muncii, au avut ca efect cuprin
derea a 13 641 de tineri coopera
tori și mecanizatori în forma 
de acord global. Aproape o trei
me din suprafața cultivată cu 
porumb, sfeclă de zahăr și floa- 
nea-soarelui a fost lucrată de 
către ei : bilanțul activității de 
un an dovedind că 40 la sută 
din producția globală agnicoilă a 
județului a fost asigurată de pe 
aceste suprafețe. Producția de 
legume a fost depășită, numai 
la export livrîndu-se peste 18 
mii de tone. La întreținerea 
culturilor, la recoltatul și' sor-

utecistă organizată în fiecare 
anotimp — au fost transportate 
în cîmp peste o sută de mii de 
tone gunoi de grajd și au fost 
administrate circa două treimi 
din îngrășămiintele minerale uti
lizate în agricultura județului. 
Se cer însumate, de asemenea, 
acțiunile de desecări, irigații și 
prevenirea inundațiilor. Cîmpia 
Caracalului și lunca Oltului au 
răsunat de „hei-rup“-ul uteciști
lor care au susținut activitatea 
pe cîteva șantiere. Patru sute 
de hectare amenajate pentru 
irigații la Brastavăț, Crușov. 
Slăveni și Sirbii-Măgura ; trei 
sute de heotare au fost scoase 
de sub excesul de umiditate.

De ce in comunele j'udețului Olt se vorbește 
atît de mult despre Consiliul Tineretului Sătesc ?

PRESTIGIUL
ÎL DAU FAPTELE

• „Nici un tînăr cooperator și mecanizator 
în afara acordului global" — o inițiativă che
mare cu 13 641 de semnatari.

• „Unde este mai dificil să fina noi, tine
rii 1“ — chemării lansate după Plenara C.C. 
al U.T.C. din iunie a.c. i-au răspuns 1 350 de 
tineri care s-au integrat în sectoarele zoo
tehnice și viti-pomicole ale unităților agri
cole ; peste 1 200 s-au pregătit în meseriile 
solicitate de sectoarele anexă și 800 în cea 
de tractorist.

• Formația „Service" a secției de meca
nizare — idee materializată de către uteciștii 
de la S.M.A. Vișina a cărei eficiență se mă
soară acum în depășirea veniturilor planifi
cate cu un milion și jumătate de lei și obți
nerea a un milion de lei economii.

• Patru organizații U.T.C. (Drăgănești, Bă- 
răeștii de Vede, Cezieni și Călui) s-au inspi
rat din acțiunea inițiată de organizațiile 
U.T.C. Ștefănești-Semănătoarea, efectuînd 
lucrări de mică piecanizare în sectoarele 
zootehnice.
• Aproape o sută de organizații U.T.C. au 

răspuns chemării lansate de către tinerii din

Tia Mare asigurînd depozitarea a peste opt
zeci de mii de tone furaje.

• Au fost constituite 10 agrocluburi.
• Construcția băilor comunale a fost decla

rată șantier al tineretului în toate localitățile 
județului.

• In gospodăria personală, cîteva mii de 
tineri au hotărît să crească între unu și zece 
porci pe care i-a>i livrat statului pe bază de 
contract.

• Peste o S”tă de mii de tone însumează 
cantitățile de îngrășăminte transportate în 
cîmp în cadrul „Decadei fertilizării".

• „Mașinile agricole propuse pentru casare 
vor lucra cel puțin încă doi ani" — o iniția
tivă a uteciștilor din S.M.A. Ideea se concre
tizează in utilizarea în continuare a 857 de 
tractoare, 523 de combine, 410 semănători și a 
altor 1 744 de diferite tipuri de mașini agri
cole.

• 10 000 de prezențe tinerești o 200 000 ore 
de muncă patriotică => 400 hectare amenajate 
pentru irigații, 3 400 hectare plantate cu pomi 
sau arbuști, 300 hectare scoase de sub exce
sul de umiditate, însilozarea a sute de tone 
de furaje.

de tineri, în anii precedenți 
fără o activitate continuă in 
producție, s-au integrat anul a- 
cesta în sectoarele unităților a- 
gricole. Au produs. Iar dezbate
rile din consfătuirile și întîlni- 
ri.le cu fruntașii satelor și 
conducătorii unităților agricole,

tatid producției au lucrat me
reu cîteva mii de tineri. Acțio- 
nînd energic, competent și ope
rativ, uteciștii, toți tinerii care 
au lucrat în acord global, au 
reușit îndeplinirea cu depășire a 
prevederilor de plan. In cadrul 
„decadei fertilizării" — acțiune

prin drenare, la Găneasa, Cio- 
roiu. Osica, Greci, Criva și Dra- 
novățu. Apoi, patru sute de hec
tare au fost plantate cu pomi 
fructiferi și viță de vie, trei 
mii de hectane au fost plantate 
cu salcîm, stejjar și alte esențe 
pe terenurile puternic afectate

I • j».

I
♦

i 
I
I
I
l
I
I 
l 
l 
l 
l
I
l
l
l
i
l
I
l
I 
l 
l 
l 
l
l 
l
l

fost

cu nimic nu- 
Toamna aceas- 
ploi nesfîrșite, 

deci, a în- 
eventuale reți- 
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plin ziua". O spune ca pe 
ceva obișnuit. La fel o spun 
și Constantin Turtoi, Mihai 
Solomon, Aii Orhan, Con
stantin Enache. Ca pe ceva 
ce fac de cînd sînt ei meca
nizatori, pe vreme bună, pe 
zi cu soare. Șervet Agemam- 
bet, decanul de vîrstă al 
tractoriștilor de la Tuzla (53 
de ani), se apropie însă și 
șoptit aproape zice : „Toam
nă afurisită ca asta, n-am 
apucat de cînd sînt tracto
rist. Și sînt din ’46. Iar pe 
mînjii ăștia nu-i credeți. 
N-au dormit nopți în șir, 
le-a înghețat mina pe volan, 
au intrat în noroi pînă sub 
genunchi. Alături de ei ani 
fost și eu mai vinjos, m-am 
simțit mai tinăr".

— Iaca și dumneata, mă 
întrebi cum de pot rezista 
eu ca femeie, pe vremea 
asta. întreabă-mă mai bine 
dacă am lucrat ca lumea. 
Sau nu ! întreabă chestia asta 
pe șeful de fermă. Dacă

ÎNSEMNĂRI

Mecanizatorii
șl noaptea. Venea noiembrie 
și griul încă mai aștepta în 
saci. Rău era că nu puteam 
să intrăm cu tractoarele. No
roi mare, se înfundau roțile. 
Altfel, ce conta, dacă era 
ceva mai frig și mai umed ? 
Mai beam cite un ceai, mai 
aprindeam un foc...

Constantin Iacob. cel care 
ne spunea asemenea cuvinte, 
e utecist. Era tot frig, atunci 
cînd l-am găsit pe ogoarele 
cooperativei agricole din 
Tuzla, județul Constanța. 
Se întunecase bine și aprin
sese farurile. „La discuit e 
mai ușor. La semănat însă, 
îți trebuie mare precizie. Ca 
să lucrezi corect, la milime
tru. De aceea, noi, discuito- 
rii, tragem mai tare noap
tea, ca să aibă băieții de pe 
semănători să lucreze din

m-am făcut tractoristă. apoi 
nu m-am făcut gîndindu-mă 
Ia cai albi cu șei de-argint, 
sau Ia niscai Volgi cu pernă 
moale. Știam ce mă așteap
tă. Iar acuma nu mă vait. 
Cînd îți place ceva, nu con
tează prea mult dacă e 
ploaie sau e frig. Ei, acuma 
să nu crezi mata că nu 
mi-ar fi plăcut să fie soare, 
să nu ne mai luptăm cu 
noroiul. Nu de alta, dar se
mănăm și noi mai repede, 
avea sămînța pat mai bun. 
Acuma ne puteam uita la 
verde, nu Ia negrul pămîn
tului. Dar mai bine să-mi 
spui, că ai umblat prin mai 
multe locuri, cum stau alții, 
prin alte părți, de grîu, că 
noi aicea ne descurcăm.

După ce i-am spus că și 
alții stau bine, că se des-

curcă, Aglaia Tolontan. fe
meia mecanizator, de la în
treprinderea agricolă de stat 
Amzacea. s-a suit pe tractor, 
exeeutind un viraj măiestru 
la capătul tarlalei, pentru a 
intra în brazdă. Mi-au ră
mas întipărite cuvintele ei 
care exprimau grija pentru 
„patul griului", grija pentru 
ce se întîmpăă „prin alte 
părți de grîu". Nu aveau im
portanță decît aceste lucruri. 
Că acolo, ea și ceilalți meca
nizatori lucrau din greu, cu 
nebănuite eforturi, nu conta. 
Aveam să tresar, surprins, 
și cînd mi s-a pus o între
bare similară, de data aceas
ta, în Insula Mare a Brăilei. 
Mă întreba utecistul Aurel 
Custură de la ferma Lunca, 
unul din cei aproape 800 de 
mecanizatori, care întocmesc 
această renumită familie în 
agricultura țării. Nici el, și 
nici tovarășul lui Victor Mă- 
zăreanu, nici Ștefan Neagu, 
Tudorel Turea, Ștefan Moca- 
nu de la ferma Dunărea, Do- 
brică Ciocea de la Mărașu, 
Florea Simion, Ilie Zaneti, 
Teodor Icnită de la Șerbanu, 
nici Paraschiv Cabăț sau 
Bone Stanciu de la Șeicuța, 
nici unul nu a vorbit prea 
mult despre greutățile pro
prii, despre îndemnul pe 
care l-au simțit întotdeauna 
pornit din suflet, de a nu se 
descuraja, de a duce treaba 
pînă la capăt. „Despre așa 
ceva nu ne întrebați acum, 
la greu. Veniți mai tîrziu, 
cînd vom intra în reparații, 
la iarnă, cînd mai e si timp 
de vorbit. Noi sîntem ca 
marinarii. Să nu-i întrebi 
de curaj și de putere în 
timpul furtunii. Numai du
pă..."

Am umblat în multe părți 
de țară în această campanie 
de toamnă. în tot locul mă 
întilneam cu acest ..așa tre
buie, nu facem nimic deose
bit". Oare actele de eroism 
se pot săvîrși cotidian ? Poa
te. Am rămas însă cu certi
tudinea că există un eroism 
cotidian al mecanizatorilor. 
De aceea, nu am stat nici o 
clipă la cumpănă, numindu-î 
eroi, mulții noștri eroi de 
toate zilele.

OCTAVIAN MILEA
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BATlIE PE DOUĂ
FRONTURI

(Urmare di^g.

pentrl' Srirel avan- 
sului de la aceastără.

n convorbirea n^strâ irigi- îutee ?? Ș^lruui din
Tulcea al , Trustulu. de Con
strucții Constanța 
un fapt -----
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ne 
lizarea _____
ție globală, ci

. sțblția și 
aparent oirăoxal : 

momentul de tal nu 
mai preocupă alt rea- 

indicatorului poduc- 
------ c‘ *n primii rînd asigurarea unor stadii fize ca

re sa ne permită o amp! des- 
fașurareu de forțe în lunii ur- 
™atoOdre. Asta înseamnă^ltfel 
spus, tot o măsură errgicătimnnh la 1
timpului de lucru.
”3" aceste eforturi ggerale 

pentru ctștigarea unej rt. d 
producțxe la Uzina de almină, 
n ■tp?Pe ing- Mihsi 3îdei,
adnrT1 rlbuțl? important si-o
santit°cganiZatia U-T C- 3e’pe 
șantier. Secretarii U.T C. ru nu- 
~ai.i„Sa'i ,mobilizează cmtinuu 
Pe tineri, dar sint, la locurile

lor de muncă, ei înșiși în frun
te. Aș spune că ei le dau tine
rilor măsura exactă a timpului 
de lucru.

Ne continuăm drumul pe 
șantier. La sol sau la înălțime, 
tinerii constructori lucrează 
peste tot cu același avînt. Ne 
oprim cîteva clipe la brigada de 
zidari condilsă de Ion Radu și 
urmărim pe cei 25 de tineri din 
formație — nrintre' care și o 
tată, Tudorița Botezatu. Timpul 
lor de lucru este foarte dens : 
nu pierd o secundă, zidul pe 
care îl înalță sporește mereu, 
fiecare gest al lor este rodnic. 
Faptul că zilnic își îndeplinesc 
norma în proporție de 117 la 
sută vorbește de la sine. Din 
cei 25 de tineri cu greu se de
cide șeful de echipă să-i evi
dențieze pe Valeriu Cerbu, Va- 
sile Oprișan și Gheorghe Mano- 

,Toți sînt tineri de ispravă, 
conștienți 
lună de 

această
să se fo-

le. .,’
ni se spune, toți sint 
că pentru a cîștiga o 
producție trebuie, în 
perioadă hotărîtoare.

lovească la maximum timpul 
de lucru. Și ei reușesc. Cu 
locuri de muncă bine organiza
te, bine aprovizionate, cu dă
ruirea și entuziasmul specific 
vîrstei, ei își depășesc substan
țial sarcinile de plan zilnice".

— Cheia succeselor de pînă 
acum, ne spune Nicolae Logo- 
tete, șef de lot, stă în respec
tarea cu strictețe a disciplinei, 
în folosirea integrală a timpu
lui de lucru. Am eliminat plim
bările printr-o organizare ju
dicioasă a muncii și asta a dus 
la o creștere importantă a pro
ductivității. Acum, pe șantier, 
nu e tînăr care să nu-și depă
șească sarcinile de plan zilnice. 
Ceea ce mi se pare esențial.

In altă parte a șantierului, la 
cuptoarele secției calcinare, 
maistrul principal Ion Suciu ne 
vorbește cu mîndrie despre doi 
foști ucenici ai săi care acum, 
numai după un an de producție, 
sînt adevărați recordmenî în 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Unul dintre ei e Mircea Stroe, 
sudor electric. „Noi îl folosim 
la lucrările cele mai pretențioa
se, ne spune maistrul principal. 
Și cu toate acestea el, Mircea 
Stroe, reușește să-și îndepli
nească zilnic norma în propor
ție de 175 la sută. Al doilea, 
lăcătușul Gheorghe Aleprante 
îl urmează îndeaproape, fapt 
care ne-a determinat recent să-i

acordăm o categorie în mod ex
cepțional".

Ne amintim că la începutul 
vizitei noastre pe acest șantier, 
inginerul șef Mihai Gîdei făcea 
o astfel de precizare : „Uneori 
ești nevoit să dai unei formații 
de lucru o sarcină pentru care 
timpul de îndeplinire este foarte 
limitat. Insiști să fie respectat 
acest timp-limită deși in sinea 
ta îți spui că așa ceva este im
posibil. Și totuși, cînd vine ter
menul, uneori chiar mai înain
te, formația respectivă îți ra
portează îndeplinirea sarcinii", 
în sprijinul celor spuse, inter
locutorul nostru aducea exem
plul formațiilor conduse de 
Nicolae Iatran și Sava Guzgan, 
formații de tineri care în exe
cutarea lucrărilor încredințate 
au bătut multe recorduri. Dar 
la fel de bine putea să amin
tească de Mircea Stroe, cel care 
zilnic își depășește sarcinile de 
plan cu 75 la sută, deși cu un 
an în urmă era încă ucenic, sau 
de Miron Ene și Ion Enache, ti
neri dulgheri care la hala de 
filtrare albă au impus un ritm 
de lucru intens tocmai prin fo
losirea rodnică a fiecărei clipe.

Uzina de alumină din Tulcea, 
ne spuneau constructorii ei, va 
produce cu o lună mai devreme. 
Urmărindu-i pe tineri la locul 
lor de muncă, acolo pe șantier, 
admirîndu-le entuziasmul cu

de eroziune. Zece mii de pre
zențe — peste două sute de mii 
de ore de muncă patriotică des
fășurată. Rezultatul ? O mie de 
vagoane cereale înmagazinate.

Continuu, consiliul a pus ac
cent pe cunoașterea problemati
cii ce preocupă pe tinerii satu
lui, pe corelarea acțiunilor pro
prii cu direcțiile de dezvoltare 
ale diferitelor sectoare de pro
ducție. Extinderea inițiativelor 
valoroase s-a realizat prin larga 
și diversificata lor prezentare. 
Faptul că uteciștii din Tia Mare 
și-au propus întreținerea cultu- 
rilor și însilozarea produc
ției de furaje de pe cel puțin 
20 de hectare a fost făcut cunos
cut întregului județ prin tipări
turi, schimburi de experien
ță și informări realizate de 
către activiști. Tinerii din peste 
o sută de cooperative agricole 
au preluat-o. Bilanțul încheiat 
estimează cantitatea de furaje 
însilozate de către tinerii coo
peratori și mecanizatori la 
peste optzeci de mii de 
tone. De un larg ecou s-au 
bucurat și acțiunaile mecanizato
rilor de la Vișina privind extin
derea formațiilor de întreținere 
a tractoarelor și mașinilor agri
cole de tip „service", precum și 
ideea de prelungire a activității 
productive a mașinilor agricole 
și tractoarelor ajunse la virsta 
casării. Avantajele aduse econo
miei naționale de către genera
lizarea acestei din urmă iniția
tive în cadrul județului Olt 
se desprind din evitarea do
tării de către stat cu mașini 
agricole în valoare de circa 
o sută de. milioane de lei. Ti
nerii cooperatori și mecanizatori 
și-au asumat răspunderea între
ținerii a circa zece mii de hec
tare amenajate pentru irigații.

Prin cei 56 de membri ai săi, 
Consiliul tineretului sătesc a in
sistat asupra cunoașterii și so
luționării problemelor de muncă 
și de viață ale mecanizatorilor, 
zootehniștilor și lucrătorilor din 
sistemele de irigații. S-a reușit 
o largă investigare, formulîn- 
du-se, totodată, propuneri con
crete. Așa s-a ajuns ca în ulti
ma jumătate de an tinerii să se 
afle printre Înfăptuitorii băilor 
publice din fiecare localitate și 
a brutăriilor, printre cei care 
participă la amenajarea camere
lor de odihnă. Aproape fără ex
cepție, organizațiile U.T.C. au 
determinat inițierea unor forme 
de calificare și de ridicarea ca
lificării celor integrați in sec
toarele cheie ale producției a- 
gricole a județului. In acest 
sens consiliul a adoptat de cu
rind măsuri deosebit de intere
sante. Două mii de tineri coo
peratori vor urma cursurile de 
Învățare a conducerii tractoru
lui, alți trei sute vor fi reco
mandați să se califice în mese
riile de electromecanici, electri
cieni, tîmplari, strungari, pre
cum și de artizani. Studiul ce se 
desfășoară acum pe tema : „Me
seriile actuale și de perspectivă 
ale satului și opțiunile tineretu
lui sătesc" va constitui punct de 
plecare în acțiunea de mare răs
pundere privind orientarea pro
fesională nu numai a uteciștilor 
ce au acum 17—26 de ani, dar 
mai cu seamă a absolvenților 
școlii generale. Ea vine să com
pleteze acțiunea din vară cind, 
două zeci de mii de tineri — 
mai ales elevi — au lucrat efec
tiv la construirea, amenajarea 
și dotarea a 212 ateliere școlare.

Fără îndoială, prin activitatea 
sa laborioasă, responsabilă, coti
dian ancorată in problematica 
uteciștilor de la sate, Consiliul 
tineretului sătesc a reușit să se 
impună ca organism de lucru 
eficace al Comitetului județean 
Olt al U.T.C.

GH. FECIORU

PE AGENDA DE LUCRU A BIROULUI COMITETULUI JUDEȚEAN U.T.C.

PROPUNERILE 
Șl SUGESTIILE 
DIN ADUNĂRILE
ALEGERIDE

în organizațiile U.T.C. adună
rile de alegeri se află în plină 
desfășurare. Modul în care de
curg aceste importante eveni
mente în viața uteciștilor evi
dențiază ca o notă caracteristică 
a dezbaterilor numeroasele pro
puneri și sugestii formulate de 
tineri pe marginea bilanțului ac
tivității, din dorința de a asigura 
multiplelor probleme care îi fră- 
mintă o soluționare practică mai 
bună în viitor. De la această 
constatare, împărtășită și la Co
mitetul județean Brăila al 
U.T.C., ne-am început investiga
ția asupra modului în care pro
punerile și sugestiile uteciștilor 
iși găsesc locul pe agenda sa de 
lucru.

Un fapt care trebuie remarcat 
de la început este acela că pro
blema in cauză se află in aten
ția biroului comitetului județean 
încă din faza pregătirii adună
rilor de alegeri. Astfel la 
instruirile organizate cu mem
brii aparatului, cit și cu cei ai 
activelor U.T.C. din întreprin
deri, instituții și comune, s-a re
comandat să fie stimulat efortul 
tinerilor de a face propuneri 
pentru îmbunătățirea activității, 
să se țină seama de ele și să se 
treacă imediat după adunările 
de alegeri la punerea lor în 
practică. în acest sens s-a hotă- 
rît centralizarea lor în mod ope
rativ, începind cu fiecare orga
nizație, pînă la nivelul comite
tului județean. Totodată, s-a 
cerut tuturor organelor nou 
alese ca la prima adunare gene
rală să raporteze cum au acțio
nat pentru ca solicitările celor 
care i-au ales să prindă viață în 
acțiunile concrete întreprinse.

Ținînd seama de aceste preci
zări, reiese că a fost creat un 
cadru organizatoric corespunză
tor, atit pentru a cunoaște, cit, 
mai ales pentru a materializa cu 
promptitudine ideile uteciștilor, 
ceea ce permite ca acum, la ci
teva săptămîni de la declanșarea 
primelor adunări de alegeri, să 
putem deja aprecia dacă obiecti
vele stabilite capătă acoperirea 
îndeplinirilor.

Cel dinții dintre ele ni l-a 
semnalat primul secretar al co
mitetului județean, Alexandru 
Coadă :

— Multe dintre propuneri nu 
prezintă noutăți, reiau, de fapt, 
unele mai vechi. Aceasta se ex
plică prin faptul că nu întotdea

una birourile și comitetele 
U.T.C. au privit cu răspunderea 
cuvenită rezolvarea problemelor 
ridicate de tineri, le-au lăsat pe 
hirtie. Aș spune că stimularea 
preocupării noilor organe alese 
pentru transpunerea în viață a 
propunerilor exprimate de tineri 
constituie elementul principal al 
agendei de lucru a membrilor a- 
paratului și al biroului, al între
gului comitet județean .

Intr-adevăr, cîteva din argu
mentele de care s-a folosit pri
mul secretar al comitetului jude
țean U.T.C. probează afirmația. 
De pildă, în multe comune din 
județ . uteciștii s-au referit la 
necesitatea organizării la cămi
nele culturale a unor manifes
tări cultural-distractive diferen
țiate pentru uteciștii cu familii. 
Ideea este mai veche, dar nu s-a 
făcut mai nimic pentru punerea 
ei în practică, deși stătea în pu
tința comitetelor comunale 
U.T.C. Astăzi, se pare că relua
rea ideii în adunările generale 
are mai mulți sorți de izbîndă. 
S-a luat, în sfîrșit, legătură cu 
directorii căminelor din comu
nele respective, in special la În
surăței, Roșiori, Vișani, întoc- 
mindu-se programele manifestă
rilor solicitate. La fel s-au pe
trecut lucrurile și cu propunerea 
uteciștilor din secția „montaj" 
de la Uzina „Progresul" din 
Brăila, ca la clubul întreprinde
rii să se inițieze, pentru tineri, 
un ciclu de expuneri pe teme 
etice, de filozofie și artă. Ea a 
fost exprimată cu multă vreme 
în urmă, dar comitetul U.T.C. al 
întreprinderii a neglijat-o. Acum 
se poate spune că este pe cale 
de a fi concretizată. S-a stabilit, 
deja, cine va fi lectorul pentru 
temele expunerilor ce se vor 
prezenta, precum și programul 
de folosire a unei săli din in
cinta clubului.

Un alt aspect al preocupării 
biroului județean ii constituie, 
potrivit cuvintelor lui Laurian 
Podeanu, primul secretar al Co
mitetului municipal Brăila, ur
mătorul : „Printre propunerile 
tinerilor se găsesc unele pentru 
a căror soluționare este nevoie 
de o conlucrare apropiată între 
noi și activele U.T.C. Adică, în 
cazul lor, nu este vorba doar de 
a îndemna organizațiile să și le 
rezolve singure, ci de un ajutor 
efectiv, absolut necesar. Este un 
lucru pe care în această perioadă

Elena Stoicescu și Georgeta Tănase — două tinere muncitoare aflate in rîndul fruntașilor între
prinderii „Romlux“ din Tîrgotifte

noi l-am făcut de multe ori. De
sigur, il vom face și in conti
nuare".

La acest capitol ni s-au oferit 
cîteva exemple convingătoare. 
Așa, de pildă, în adunarea de 
alegeri a uteciștilor de la Liceul 
agricol din Brăila s-a lansat 
ideea înființării unei reviste șco
lare. Primul său număr este in 
acest moment in curs de apari
ție. La aceasta a contribuit di
rect un activist al comitetului 
municipal, care a primit sarcina 
de a sprijini personal pe repre
zentanții organizației U.T.C. din 
liceu în editarea revistei. La fel, 
la școala generală din satul Si- 
listraru, comuna Traian, s-a ri
dicat problema aprovizionării cu 
scule a atelierului școlar. Cu a- 
jutorul unui activist care a luat 
legătura cu conducerea C.A.P.- 
ului din comună, s-au descoperit 
în scurt timp resursele din care 
să fie dotat atelierul școlar cu 
sculele care-i lipsesc. Acum, 
problema este rezolvată.

Dacă sînt cu adevărat propu
neri ale tinerilor ce pot fi solu
ționate de însăși organizația din 
care fac parte, ori cu ajutorul 
venit din partea membrilor apa
ratului comitetului județean, in 
schimb există altele care se si
tuează intr-un alt plan.

„S-au ivit cazuri, ne spunea 
Picoș Vlad, secretar al comitetu
lui județean, cînd sugestiilor ti
nerilor nu li se putea răspunde 
decît numai printr-o intervenție 
directă, a noastră, de la nivelul 
comitetului județean. Ceea ce 
s-a și intimplat".

Situația la care se referă in
terlocutorul este aceea ivită la 
organizația de la cooperativa 
„Arta populară" din orașul Fău- 
rei. Aici, în adunarea generală, 
uteciștii au ridicat problema u- 
nor nereguli apărute de pe urma 
penalizării nejustificate la sa
lariu a unui număr de tineri’. Doi 
activiști ai comitetului județean 
U.T.C. au întreprins o anchetă la 
fața locului, împreună cu facto
rii de răspundere din . unitatea 
respectivă, punindu-se, în final, 
capăt unei situații anormale. In 
același context se înscrie și 
problema uteciștilor din secția 
„uzinaj" a Uzinei „Progresul" 
din Brăila, cu privire la promo
varea unor trepte de salarizare. 
Deși îndeplinesc condițiile ce
rute de lege, unora nu li s-au 
reglementat, totuși, cererile în
dreptățite. In acest moment, fac
torii de conducere ai uzinei, îm
preună cu un reprezentant al 
comitetului municipal U.T.C. în
treprind măsurile necesare în 
vederea soluționărilor. Un nu
măr de tineri vor beneficia chiar 
în perioada imediată de rezol
vări operative.

Iată așadar un tablou complex 
de preocupări, sugestiv pentru a 
demonstra eforturi permanente 
ale biroului comitetului județean 
în privința problemei abordate. 
Ca o concluzie, este de afirmat 
că acestea se definesc prin ope
rativitatea cu care se tinde spre 
soluționarea propunerilor for
mulate de uteciști în adunările 
de alegeri. Pentru perioada în 
care ne aflăm acesta constituie 
un element important. Ne ră- 
mine să subliniem doar că, in
tr-adevăr, după adunările de a- 
legeri, pentru organele nou a- 
lese, începutul eforturilor lor 
pentru a se achita de mandatul 
încredințat trebuie să-I consti
tuie tocmai acesta. De altfel, așa 
se și dovedește practic că dezba
terile din adunările de alegeri au 
fost utile, că dezideratul îmbu
nătățirii activității a fost corect 
receptat.

TRAIAN GINJU

care lucrează clipă de clipă 
ne-am dat seama că acest an
gajament nu e doar al condu

cerii șantierului, ci al fiecărui 
tînăr în parte. Ceea ce dă ga
ranția deplinei sale îndeplinirii.

NIMIC NU LE ESTE
INDIFERENT TINERILOR

(Urmare din pag. I) 

toarne fiecare, „zilnic, cel puțin 
o piesă peste normă".

— Am cerut sprijinul condu
cerii secției, al maiștrilor și ni 
s-au asigurat toate condițiile 
pentru a ne îndeplini angaja
mentul, ne spune Iancu Toma, 
secretarul U.T.C. la organizația 
nr. 2 turnătorie. De cîteva luni 
organizația noastră dă zilnic 
peste plan între 20 și 30 de 
piese turnate. Pentru cei care 
nu reușesc să obțină o piesă în 
plus, toarnă ceilalți membri ai 
organizației mai multe, in așa 
fel ca la capătul schimbului să 
realizăm împreună peste plan 
numărul de piese promise. Am 
putea produce chiar mai mult 
— am arătat de curind acest 
lucru conducerii secției — dacă 
în locul formelor și matrițelor 
cu un grad prea mare de uzură 
am primi altele mai bune,

dacă s-ar remedia operativ cele 
defecte.

Cererea uteciștilor a determi
nat conducerea secției să ia 
măsuri pentru verificarea tu
turor formelor și matrițelor, in 
vederea depistării și înlăturării 
surselor de rebuturi. Au fost 
deja înlocuite cele mai uzate 
matrițe și miezuri, continuă re
medierea celor defecte.

Inițiativa uteciștilor a adus o 
contribuție însemnată în acțiu
nea de ridicare calitativă a 
activității productive și astfel 
planul secției a fost realizat 
lună de lună cu depășiri sub
stanțiale, declară maistrul Va- 
sile Gheorghe.

— In scurt timp de la lansarea 
ei, inițiativa organizației U.T.C. 
de la turnătoria I a fost pre
luată și de tinerii de la secția 
emailaj, ne spune Dumitru 
Stânescu, secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină. Fiecare s-a 
angajat să emaileze zilnic o

piesă peste plan. Mulți au reu
șit să dea insă în plus, nu una 
ci 4 sau 5 piese zilnic. Acesta 
este de altfel nivelul realizări
lor la care se mențin in conti
nuare. Inițiativa a fost preluată 
pe rind, cu rezultate asemănă
toare, de toate organizațiile 
U.T.C. din secțiile productive 
ale uzinei.

în același timp uteciștii de la 
secția reparații mecanice și 
electrice au chemat la întrecere 
pe colegii lor din celelalte sec
ții, pentru disputarea titlului 
de „cea mai bună organizație 
U.T.C. din uzină". Principalele 
criterii ale concursului : înde
plinirea normelor, disciplina și 
economiile realizate de tineri.

— în prima lună am ieșit noi 
pe primul loc, ne spune Alex
andru Gheorghe, secretarul 
U.T.C. la secția reparații meca
nice și electrice, dar pe urmă 
ne-au ajuns din urmă și ne-au 
întrecut tinerii de la secția 
emailaj. Acum ne-au luat-o și 
alții înainte.

— Este o inițiativă în urma 
căreia s-au eliminat practic 
abaterile tinerilor de la disci
plină, au crescut mult realiză
rile lor individuale ne spune 
inginerul Gheorghe Albu. De la 
lansarea inițiativei, prin recon- 
diționarea unor piese și înlo
cuirea unor materiale deficitare 
am realizat, numai la repara

țiile capitale, economii în va
loare de 39 500 lei. Tot un 
cîștig înseamnă pentru noi și 
lichidarea absențelor nemoti
vate.

Tot ca urmare a inițiativei 
organizației U.T.C., secția repa
rații mecanice și electrice lu
crează două sau trei zile pe 
lună cu electrozi economisiți, 
întrecerea declanșată intre or
ganizațiile U.T.C. din uzină a 
mobilizat pe toți tinerii din 
secțiile productive să participe 
cu eforturi sporite la majorarea 
realizărilor lor zilnice, la gos
podărirea mal atentă a materii
lor prime, a materialelor și 
SDV-urilor.

Organizația U.T.C. de la sec
ția sculerie, de exemplu, a ho- 
tărît ca „fiecare muncitor să 
lucreze cel puțin două zile pe 
lună cu scule economisite". An
gajamentul lor se realizează 
lună de lună. Este o inițiativă 
nouă pe care comitetul U.T.C. 
își propune de asemenea să o 
generalizeze în toate' secțiile 
uzinei. Sprijinite de organizația 
de partid, de conducerea uzinei, 
inițiativele organizației U.T.C. 
au contribuit din plin la acumu
larea realizărilor raportate a- 
cum de uzină : 657 tone radia
toare peste prevederi, planul 
îndeplinit, cu depășiri, la toate 
sortimentele, toate contractele 
onorate la zi.
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Cit din timpul lor liber afectează 
I tinerii literaturii ?

I Pe baza răspunsurilor obți- 
Inute am procedat la calculul 
lunei medii, care este de 15 ore 
Eăptăminal. Media nu redă 
Insă oscilațiile relativ mari in
tre numărul minim de ore a- 
ttectat literaturii de unii tineri 
pe parcursul unei săptămini (4 
pre) și extrema maximă (35 de 
lore). Dacă extrema minimă 
[pare adevărată (desigur că su- 
piectul nu ține să se laude că 
pitește literatură numai preț de 
|4 ore pe săptămină) limita ma- 
Iximă apare ca exagerată. La a- 
ceastă extremă s-au situat însă 
tineri doar într-un procent de 
4 la sută, dintre aceștia unii 
dispunind pe drept cuvint de 
mult timp liber (toți subiecții 
care au declarat că citesc 
peste 31 de ore săptămînal sint 
tinere absolvente de liceu care 
nu au reușit la examene de ad
mitere și stau un an acasă, ne- 
fiind încadrate în producție). 
Dar iată cum arată repartiza
rea pe grupe a subiecților după 
numărul de ore afectat lectu
rii : 23 de tineri acordă din 
timpul lor liber literaturii in
tre 4 și 8 ore săptămînal. 19 
între 9 și 12 ore, 21 între 13 și 
16 ore ; 12 între 17 și 20 ore, 
18 intre 21 și 25 ore. 3 intre 26 
și 30 ore și 4 peste 31 ore. 
Dună cum se poate observa, 
puțin cam mare este procen
tul celor care cedează din 
timpul lor liber lecturii doar 
între 4 și 8 ore săptăminal (23 
la sută). Mulți dintre aceștia 
din urmă sînt tineri care au 
absolvit un liceu sau studenți 
ai unor facultăți cu profil teh
nic.

O ierarhie a preferințelor 

„Glastră" de IVAȘCU LUMINIȚA

enumerate, ponderea cărții de 
aventuri și polițistă ar fi fost 
mai mică, mulți tineri ne- 
situînd în prim plan al necesi
tății lor de lectură aceste cărți. 
Cert este însă că aceste genuri 
se citesc masiv, chiar dacă nu
mai „între altele" și chiar 
dacă numai ca divertisment.

Față de această situație sem
nificativă ne pare situarea' pe 
al treilea loc a cărții despre 
viața oamenilor celebri. Utilita
tea spirituală, formativă a aces
tor cărți este mai mult decît 
evidentă.

Cartea de poezie, situîndu-se 
in ordinea imediată, a fost a- 
leasă ca preferată, alături de 
altele, de 49 de subiecți, adică 
de aproape jumătate din ei. 
Din doi tineri, deci, unul în

| ANCHfTA ȚȘCINȚEÎi TINERETULUI"

TINERETUL
ȘI LITERATURA
BELETRISTICĂ
Recenta anchetă efectuată pe un lot de 100 

de tineri de vîrstă utecistă din mediul 
urban (ancheta a fost realizată in orașul 
Sibiu) a avut darul să scoată în evidență 
unele aspecte pe care, deși nu le considerăm 
reprezentative pentru întreaga masă de ute- 
ciști de la noi (caracterul de provizorat al 
unui astfel de demers fiind cu atît mai evi
dent cu cit este binecunoscută limitarea unei 
cercetări efectuate cu mijloace modeste) le 
credem totuși interesante, ele puțind con
stitui o pre-testare a acestui cîmp special.

Am avansat ipoteza că în mediul urban, 
cu toată diversitatea de preocupări ce le 
este caracteristică și cu toate că mass-me- 
dium-urile contribuie într-o oarecare mă
sură la diminuarea apetenței pentru lectura 
de carte beletristică, tinerii continuă să a- 
corde literaturii o importanță bine stabilită.

Am considerat in același timp, pe baza aor- 
observații prealabile, că in ■•memaj de 
față se înregistrează o sensibilă depU-ir» 2 
gusturilor către genurile facile, iawr.i și 
de o anumită superficialitate ia ceea ee pri
vește asimilarea conținuturikșr (in aer--. see« 
putindu-se detecta și ușoare trăsături ale 
unei mentalități de consum).

Compoziția lotului de subiecți, faa oul Sa 
tineri între 15 și 27 de ani este u itva- 
rea : 24 de muncitori. 27 de elevi de la li
ceele teoretice și de specialitate. 4 elevi de 
școală profesională. 13 funcționari. 7 tehni
cieni. 6 ingineri sau tineri eu stadii ***** 
rioare terminate și 19 studente Chestiona
rul completat de acești tineri a cuprins 15 
întrebări legate de preferințele literare, ri"1* 
dul de participare Ia literatura belet, istica, 
consumul de literatură, etc.

Y

drăgește poezia. Am înclina să 
credem că prin această situare 
cartea de poezie are, in rîndul 
tinerilor, față de restul masei 
de cititori, un statut preferen
țial mai conturat (credința 
noastră nu este deocamdată 
susținută cifric, așa că ne măr
ginim să o situăm la rangul 
de prezumție). Această situație 
ar putea fi legată fie de sensi
bilitatea accentuată a virstei, 
fie de orientarea pe care o dă 
școala in privința receptării 
poeziei.

încă o dată „de gustibus non 
disputandum"

Prin două din întrebările ur
mătoare am încercat să sur
prindem preferințele tinerilor 
pentru diverși autori de lite
ratură. Am cerut mai întîi su
biecților să indice o categorie 
de scriitori pe care-i frecven
tează îndeosebi : români sau 
străini. Am indicat de aseme
nea și varianta „ambele". Cea 
mai mare parte a tinerilor an
chetați au optat pentru „ambe
le" (77 la sută).

Am cerut apoi participanți- 
ld!* la anchetă să numească trei 

dintre scriitorii români și apoi 
trei dintre scriitorii străini cei 
mai îndrăgiți de ei. Am obținut 
după prelucrarea răspunsurilor 
o „pestriță" listă de autori care 
poate furniza unele idei intere
sante. Dar să tăm mai jos gru
parea acestor autori după frec
vențele de răspunsuri înregis
trate (autorii care au întrunit 
sub 3 opțiuni nu au fost luați 
în considerare). Mai întîi pentru 
literatura română : locul de 
f/ante în cadrul preferințelor de 
autori români este deținut de 
Eminescu (indicat de 45 de su
biecți ca preferat). Pe următoa
rele două poziții cu frecvențe 
apropiate (25 și respectiv 21 de 
opțiuni) se situează alți doi ti
tani ai literaturii române : Sa- 
doveanu și Rebreanu. între 15 

și 10 opțiuni au întrunit în or
dine : I. L. Caragiale, George 
Călinescu. Ionel Teodoreanu. 
Camil Petrescu, Tudor Arghezi și 
Lucian Blaga. Frecvența între 
9 și 4 răspunsuri au obținut 
Coșbuc. Minulesou. Goga, Ma
rin Preda, Ion Barbu, Marin 
Sorescu, Radu Tudoran, Zaharia 
Stancu și Petru Popescu iar cite 
3 opțiuni au întrunit Panait Is- 
trati. Al. Ivasiuc și Fănuș 
Neagu. Acest tablou al gustu
rilor literare pe autori este din 
plin caracterizat de diversitate, 
în afară de Eminescu. poezia 
începe să fie prezentă doar de 
la al optulea autor (în ordinea 
descrescîndă a preferințelor) : 
Arghezi. I se alătură Lucian 
Blaga. cu același număr de op
țiuni (10). Acordarea în mod 
egal de către tineri a aprecie
rii lor celor doi poeți s-ar 
putea să nu fie cu totul întîm- 
plătoare. Cu un semn de între
bare se situează în continuare 
Coșbuc, Minulescu și Goga după 
cei doi mari poeți (deși ca nu
măr opțiunile sînt sensibil apro
piate). Să fie oare vorba de o 
orientare a gusturilor tinerilor 
iubitori de poezie spre poezia 
de factură modernă ? Cert este 
că dacă o astfel de orientare 
există, ea nu este totuși accen
tuată „pro modern". Ca dovadă 
stă faptul că poeți ca Ion Barbu 
sau Marin Sorescu se situează 
pe o poziție următoare. Evidentă 
apare, apoi, slaba adeziune a 
tinerilor la literatura autorilor 
contemporani. Abia cu Marin 
Preda, pe care îl preferă 7 ti
neri, lista e deschisă. De 
observat totuși cum scriitorii 
din tinerele generații. Marin 

Sorescu și Petru Popescu, reu
șesc să fie prin ceea ce _ scriu 
mai aproape de tineri decît alți 
scriitori, în general bine cotați.

In ceea ce privește înșiruirea 
de autori străini preferați de ti
neri, aici diversitatea de gusturi 
este foarte accentuată.

în afară de Hugo. Poe și Bau
delaire. poezia străină nu întîl- 
nește alte sufragii ale tinerilor. 
Credem că o cauză a acestei si
tuații rezidă și in faptul că. în 
raport cu proza străină, tradu
cerile de poezie sînt puține și 
de multe ori nerealizate (s-a 
văzut că tinerii situează cartea 
de poezie pe al patrulea loc în 
ierarhia preferințelor lor, așa 
că nu poate fi vorba de ojipsă 
de interes pentru poezia străină).

Atît in ceea ce privește prefe
rințele de autori români indicate 
de tineri cit și in raport cu cele 
străine, se impune o ultimă con
statare. Deși, atunci cînd li s-a 
cerut să indice genuri de carte 
preferată tinerii au ales în nu
măr mare cartea polițistă, atunci 
cind li s-a cerut să-și afirme 

preferințele de autori, prea pu
țini subiecți s-au gindit să 
numească autori (români sau 
străini) ai acestui gen ! E drept 
că pentru literatura de aventuri 
au existat preferințe multe de 
autori, insă in special pentru 
autorii clasici ai acestui gen, 
cum ar. fi J. Verne, J. London, 
M. Twain, Karl May și Eugen 
Sue, autori ale căror cărți sînt 
pline de mesaje înălțătoare. In 
schimb, literatura polițistă nu e 
prezentă sub formă nominală
(autori) în nici una din liste. 
Preferințe au apărut in răspun
suri disparate (de exemplu Ha- 
ralamb Zincă sau Raymond 
Chandler care au fost indicați de 
cite două ori) însă nu s-a mani
festat în acest sens o unitate de 
gusturi și opinii, relevîndu-se 
astfel încă o dată ideea că in 
cazul literaturii polițiste multi 
tineri citesc „cam ce le cade in 
mină“ neavîncț preferințe bine 
conturate in acest domeniu (bi
neînțeles că nu toți tinerii fac 
acest lucru). Aceasta ar putea fi 
una din trăsăturile acelei men
talități de consum despre care 
aminteam la început. în orice 
caz se poate înțelege că. deși 
apărînd la capitolul „preferată", 
importanța ei nu este nici pe 
departe exagerată, ceea ce es‘e 
un lucru bun după opinia 
noastră.

Ce consideră tinerii 
că ii determină să citească 

literatură ?

1. dorința de relaxare, distrac
ție — 55 răspunsuri

2. dorința de a afla lucruri r.:: 
— 90 răspunsuri

3. simpla „omorire" a timpu
lui liber — 12 răspunsuri

4. simpla obișnuință — 17 răs
punsuri

5. dorința de a „evada* din 
realitate — 31 răspunsuri

6. alte cauze — 1 răspuns ( 
struire")

Discutând aceste cifre și ră- 
utînd niște corelații ale răspun
surilor obținute cu răspunsurile 
la întrebările anterioare putem 
privi motivațiile rezultate șt 
dincolo de exprimarea lor for
malizată, statistică.

în primul plan trebuie citat m 
extrem de semnificativ ac 1 

ț 
ț

(

germene fertil a! căutărilor fe
brile specifice virsteu acei ger
mene „iscoditor* :n diversele 
domenii ale spiritului și creației 
umane și care trebuie hrănit 
pentru a se dezvolta. O astfel de 
hrană spirituală a tinerilor este, 
bineînțeles, și literatura beletris
tică (deși nu chiar toate genuri
le ei). AstfeL intr-un procent de 
90", tinerii au indicat drept una 
dinfre motivațiile de bază ale 
lecturii lor „donata de a afla 
lucruri noi** optind in acest fel 
nu numai, și nu in pri
mul rind, pentru literatură „ca 
frumos* ci și ca „mod de cunoaș
tere". Asupra acestei motivații 
a lecturii, pe care o conside
răm profund pozitivă se pot face 
o serie intreagă d" reflexii dem
ne de interesul atit al scriitori
lor cit și al editorilor și di
fuzării.

Mai mult de jumătate dto ti
nerii solicitați indică, in al doilea 
rind. „dorința de relaxare, dis
tracția" ca pe un considerent al 
lecturii lor. deși mult: dintre ei 
au ales in prealabil varianta 
anterioară. Exi=*ă insă tineri 
care au indicat drept unică mo
tivație a lecturii doar această 
„dorință de relaxare și distrac
ție". Astfel, un elev de la Liceul 
agricol din Sibiu considerind că 
numai această dorință îl deter
mină pe el să citească literatură 
beletristică, indică dr-r genuri 
de carte preferate romanele po
lițiste și de aventuri, cărțile de 
povestiri științifico-fantastice, 
cărțile de călătorit, de po
vestiri umoristice si de po
vestiri istorice. Nu-1 inte
resează romanele de dragoste, 
viață etc., și nici cărțile des
pre viața oamenilor celebri (să 
nu mai vorbim de cărțile de cri
tică literară sau eseu). El acor
dă literaturii săptăminal 14 ore 
și îi preferă ca autor: pe Emi
nescu, Coșbuc. Alecsandri din 
literatura română (deși nu a in
dicat cartea de poezie ca prefe
rată) și pe AI. Dumas. Jules 
Verne și Jean Bart (!) din lite
ratura străină. Un alt elev, (de 
la un liceu teoretic de data a- 
ceasta) citește 7 ore săptăminal. 
îi preferă ne Sadoveanu. Z. 
Stancu. R. Tudoran. Hemin
gway. Balzac și Dickens si are 
și el ca unică motivație a '••^•u- 
rii dorința de relaxare și dis
tracție (genurile de carte prefe
rate sînt aproape identice cu 
cele preferate de elevul de la 
liceul agricol, în plus el aerelnd 
și romanele de dragoste si viață).

Tot așa. o liceană din ultima 
clasă motivează că citește pen
tru a se relaxa și distra, pre
cum și pentru a „evada" din reali
tate. Pentru aceasta afirmă că 
acordă lecturii 35 de ore ne săo- 
tămînă, preferă proza Lterară. 
poezia, cărțile despre viața oa- 

meniilor celebri și povestirile is
torice și umoristice, iar ca au
tori Minulescu, Caragiale. Emi
nescu, Stendhal, Balzac si Ch. 
Bronte. Doar pentru relaxare și 
difracție citește și un alt e’.ev 
din clasa a Xll-a, dar el acordă 
săptăminal pentru această di
fracție și relaxare doar 11 
îi plac romanele de dragoste $> 
viață, povestirile umoristice 
cărțile polițiste și de aveaas--

Mult mai puțini tineri c-.tesc 
pentru simpla „omorire- a „~- 
pului liber sau din „aingiâ o- 
bișnuință". Intre cei M9 de su
biecți. nu au fost iasă Goeri care 
citesc numai și numai «fin acone 
motive.

Un motiv inrotit tăia
turi de altele, la cel»_ 
multe cazuri) a fost „fcrtn- 
ța de a evada din X
de tineri au alese așa e— s* 
vede in tabloul ce ~-a. 94
această variantă. Un siagv ne- 
biect a ales insa ca -'O «K-- 
vație această dorinei, Ane m 
tehnician de S de tac* ce
tește 7 are pe săpcăa*uaă luc
raturi. caește acru carte de 
aventuri. poLtărsa s o- psRre-s- 
tin ș-..ur..Lco-ta=Cfc«» M pre
feră nun--», aoacr-. «raxx_ Dar 
end i; noczccsalavazA. ei se nu
mesc Mark Taua-cx Shi r -gu nre 
și Balzac !

Tj fei. ub 1 n dc 19 ani. 
citește peana a ^naata*. (pen
tru > se ducra ți relaxa). 
coaaMeâ șt el aceleași ge- 
nori. aroeoă 5 ore lecturii 
săpcănftaai și fancvontează tot 
numai anaeri străini! (de 
data aceaaa et ae numesc Tol- 
sml Cat; și M_ Ta tui). Dacă 
na ae spenem de cuvinte, pu
tem jofelege ntatrr ușor că 
tnecrssd _mMru* este, in chip 
țmoerv. cauCradutoriu: el ar pu
tea ■ asaudot nevoii de imbo- 
gftue a aammta spiritual, de 
cnmpăesare a preocupărilor și, 
na m uMnad riad, credem că 
tcCbme sd vedem aici o respin
gere a Mezaturi) slabe, cenușii, 
care jedk* ia dup stingaci rea- 
laaaea. Abundența ei provoacă 
asenseaea reacții. Observarea 
tspodat că un număr de tineri 
tșt ■etu <bt1 lectura prin numita 
. ev - se însoțește imediat 
de eocstatarea că această „eva
dare* este căutată, totuși, în cărți 
«utara-.- a’.e. realiste, cu o bogată

- -?nțâ de viață. Așadar, e de 
s mai degrabă „evadarea"

- - realismul fragil, îngust și 
aMaocard al cărților proaste. E

sesizat aici și respingerea 
. . d - prestigiu a cărților
s are. palide care s-au apărat 
s. se apără prin cuvîntul „rea- 
! ele nefiind în fapt decît
cărți pur și simplu (!) slabe.

-.s-?l:darea noțiunii de rea-
• — . . e5te <joar 0 ches-
• - : ordin teoretic, cît mai

de ordin practic, lucru 
ine autorilor. înmulțirea 

-■ r cenușii, fără relief, dar 
se reclamă mai mult sau

- ■ : r> :țin de la „realism" duce 
t'?' ’.abil la o anumită discre- 
d *are a noțiunii (unii cititori 
s. cam așa : „dacă astfel sînt

..realiste", atunci nu ci- 
■ —. nu ne plac aceste cărți" !
• -•-■.! majoritatea cititorilor, 

rr d firesc, „realism" înseam
nă cărți și, chiar dacă nu no

„Eu și prietenele mele" de FLOREA DORINA și PAUN VOICA

țiunea în sine este de fapt dis
creditată, trebuie să fim con- 
știenți de riscurile practice ale 
cantității de „maculatură lite
rară" !).

Care ar trebui să fie însușirile 
unei cărți de literatură bună ?

Aproape jumătate din tineri 
au apreciat că din punctul lor 
de vedere o carte de literatură 
este „bună" cînd este în primul 
rind realiștă, cu personaje și 
acțiuni luate din realitate și pu
se să acționeze și să se compor
te real, cu situații rezolvate în 
mod cit mai real.

Astfel, răspunsuri ca „să fie 
cît mai reală", „să fie inspirată 
din realitate", „să conțină si
tuații reale", „personajele să 
fie adevărate, reale",. „conținut 
de actualitate" etc., sint răspun
suri care au fost întîlnite, cu 
mici oscilații de exprimare, din 
abundență.

„Conținutul bun", „subiect 
bun" sau „idei interesante" au 
fost de asemenea cerințele unui 
număr apreciabil de tineri.

Un număr mai mic de subiecți 
cer de la o carte doar să fie 
„clară" și „bine scrisă" (stil).

Cițiva tineri și tinere conside
ră că una din însușirile unei 
cărți bune de literatură este a- 
ceea de a avea ,.happy end". 
Alții vor ca o carte să fie cit 
mai „palpitantă". în aceeași ca
tegorie se situează și tinerii care 
consideră că o carte ca să fie 
bună trebuie „să te relaxeze", 
„să fie digerabilă", „să-mi pla
că", „să aibă personaje frumoa
se" etc.

(Continuarea anchetei intr-un 
număr viitor).

NICOLAE PETRU 
student 

la Facultatea de sociologie
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O CARTE

EFEMERIDE
de PAUL ANGHEL

<--.-rinz?.tnr acest volum al 
lai Paul Anghel, „Efemeride", 
apărat la Editura „Albatros". 
M :e articole publicate în 
„Contemporanul" constituie sub- 
- . ,;a cărții, și cred că ar fi 

-ă le spungm de acum îna- 
tablete, chiar dacă gîndul 

duce la un mare scriitor. 
Tableta argheziană a devenit o 
realitate nu numai printr-o 
lăudabilă constanță, ci mai ales 
prin acele note distinctive.

Scrisul lui Paul Anghel este 
înainte de toate plăcut. Atît de 
plăcut, incit dizolvă exigența, 
obligînd la recitirea materialu
lui. Este marele avantaj și de
zavantaj al dramaturgului, pu
blicistului și, poate, ai istoricu
lui literar. Fraza sa refuză la
birintul exprimării, rotindu-se 
întotdeauna în spațiile clarului, 
al lucrurilor spuse pe nume.

„Efemeridele" sînt, așa cum 
spune și autorul, cartea pre
sei, a duratei ce ține de 
diurn. Sugestivă comparația și, 
poate, nedreaptă a tipăriturii 
zilnice »cu desfrunzirea ano
timpului : „Aș putea să vă spun 
cum cad de agonic, de liturgic, 
de alarmant, de insinuant, de 
fatal... Aș ! Cad banal, cu ino
cența cu care mor ziarele coti
diene".

Și totuși, acest „banal" zilnic 
poartă în el mari sclipiri, inten
se trăiri consumate de o în
treagă colectivitate.

„Efemeridele" sînt atitudini
le publicistului, dialogul lui cu 
faptul cotidian, de o largă com
plexitate, reacția în fața aces
tora. Și, firește, registrul este 
foarte întins : observația sagace 
a evenimentului contemporan, 
subtile remarci cultural-artisti- 
ce, acceptare și refuz a unor1 
mentalități, moravuri etc. Pre
zența publicistului este implica
tă în aceste evenimente, de 
unde și tonul, altitudinea fi
rească a scrisului.

Compartimentarea „Efemeri
delor" : astrale, terestre, de sea
ră, concretizează observația și 
sensibilitatea publicistului. în 
„Efemeride astrale". Paul An
ghel este un sentimental, un 
liric, acoperind un spațiu poe
tic întins. Tabletele acestea sînt 
străbătute de un autentic fior 
liric și rostirea numelor lui E- 
minescu, Blaga, Sadoveanu, Ar
ghezi, nu este întîmplătoare. 

„Chipul meu" de ANA MARIA

Desenele paginii sînt alese din expoziția elevi
lor școlii generale din Vulturești expuse la Ga

leriile Kalinderu

Aici publicistul provoacă „imix
tiuni" în domeniul literaturii, 
de unde observațiile sale sînt 
interesante. Iată caracterul su
dic al literaturii noastre : 
„Fiindcă trebuie s-o spunem de 
la început, discutînd despre iar
nă în literatura română, că sen
sibilitatea — deci și literatura 
noastră ! — este de tip medite
ranean, romanic, o sensibilitate 
senină, solară, de tip apolinic, 
o sensibilitate și o cugetare care 
au dat o literatură deschisă și 
robustă, fără complicații meta
fizice și mistice — o literatură' 
legată de o geografie înflorită, 
de un pămînt bogat și roditor". 
Alte observații interesante sînt 
aplicate lui Sadoveanu, pe ca- 
re-1 consideră scriitorul nostru 
antic, Alecsandri, Bolintineanu 
etc.

„Efemeridele terestre" sînt o 
memorie a evenimentelor : pro
funde prefaceri sociale, econo
mice, jurnalul întîmplărilor 
dramatice, cum ar fi revărsarea 
apelor din 1970, ori rememo
rarea unor fapte de glorie, Mă- 
rășe.ști, Independența, Unirea 
etc. Nenumărate tablete aparțin 
faptului cetățenesc, al relațiilor 
zilnice dintre noi (Amănunte, 
Politețe pe căldură etc.). Aici 
se exercită cu consistență ob
servația publicistică, spiritul 
său critic, polemic, enunțarea 
și denunțarea mentalității ve
tuste, a inerției, a rutinei.

..Efemeridele de seară" re
prezintă o reîntoarcere în teri
toriul liricului, ca după o călă
torie lungă în orele fierbinți 
ale zilei. Starea adeasta dintre 
alb și negru, cu atîtea nuanțe, 
cu referiri livrești, ca și în 
alte părți ale volumului, speci
fic românească, nu reprezintă 
hegemonia crepusculului, ci sta
rea noastră tonică, atitudinea 
robustă în fața timpului.

Așadar, o carte despre scrisul 
cotidian, despre frumusețea lui 
efemeră, venind mereu din pre
zenta și viitoarea rotativă a 
vremii, realizează Paul Anghel 
in acest volum intitulat atît de 
sugestiv și melancolic „Efeme
ride".

GRIGORE SCARLAT 
student la Academia de studii 

sociale și politice „Ștefan 
Gheorghiu"

Săptămină trecută radioul, fa
miliarul nostru aparat in care 
recent apusul Montherlant ve
dea o „cutie infernală", ne-a 
captat în lungimea sa de unde 
prin cîteva emisiuni de „teatru la 
microfon" remarcabile. Mă gtn- 
desc la drama lui Mihail Sorbul 
Patima roșie, la piesa romanti
cului Alfred de Musset Cu dra
gostea nu-i de glumit (în care 
am recunoscut un tînăr cuplu de 
zile mari : Ion Caramitru — Iri
na Petrescu), la suavul poem 
dramatic semnat de Radu 
Boureanu — Atelierul păsărilor 
de aur — și la piesa lui Bogdan 
Amaru Goana după fluturi. E 
adevărat că. în aceeași perioadă 
de timp, răsucind butonul apa
ratului spre dreapta, am mai fost 
invadat (sub auspiciile aceleiași 
emisiuni) și de două scenarii. 
Simpluțe, naice, lipsite de pre
tenții (mă gîndesc la cele două 
episoade din serialul Săgeata de 
foc semnat de Alexandru Mitru 
și Val Moldoveana, sau la piesa 
Silviei Andreescu și a lui Th. 
Mănescu Podul), dar refuz 
momentan să mă ocup de 
carențele ■— nu multe, de 
altfel — ale teatrului radio
fonic. Vreau să profit de piesa 
transmisă marți seara pe progra
mul III la radio și să dedic rîn- 
durile de față unui fost tînăr dra
maturg, unor veșnic tinere perso
naje, din păcate aproape inexis
tente în peisajul dramaturgiei ac
tuale. Mai exact, unui spectacol 
studențesc cu Goana după flu
turi. văzut acum șase ani pe sce
na Studioului I.A.T.C. Atunci am 
știut că a existat un dramaturg, 
Alexandru Pîriianu, care semna 
sub pseudonimul Bogdan Amaru, 
un scriitor născut (după cum 
spunea el însuși) „la un strănut 
și o praștie de Carpații vîlceni". 
Și stins din viață la numai două
zeci și nouă de ani! Atunci am 
cunoscut cițiva tineri oameni de 
teatru (Olimpia Arghir, Mircea

RADIO

NEVOIA
DE

OGLINZI
Rîbinschi, Dan Verner, fi 
Ștefănescu, Iulian Voicu) car 
realizat unul dintre cele ma 
tuziaste spectacole pe cari 
avut ocazia să le văd. Da: 
ales atunci am realizat cc 
putut scrie cu 3 decenii în 
la noi, de către tineri un 
cu tineri, despre tineri, 
tineri, în care totul este 
nesofisticat, în care lirism 
măsurat și replicile reușes 
cucerească. Un teatru pe 
numai radio-difuziunea, > 
revistele literare, editurile 
le, televiziunea nu ni l 
zentat în ultima vrem
foarte rar, extrem de ra~ 
mis de rar. Avem la or1 
dramaturgi (și tineri, șl~ 
țin tineri) recunoscuți m 
mondial, actori yi regi a~ 
celași nivel, directori,on’ 
secretari literari comț^a~ 
sionați, preocupați de™' 
rile probleme ale vi<^em[ 
porane. Atunci cum lP^,că 
faptul că nu găsim 
memorabili în teatr/'ane^c 
din ultimii ani ? Cf clte 
ori vine vorba des}tre^u^e 
să cităm aceleași 3Se 
se, chiar în anul u?or ^e~ 
șuete (Nota 0 la p’ Simple 
coincidențe, AdoLu^ Fiice
le, Corigență la Penf™ 
a arăta că un gemnat din 
dramaturgia noade azi este
cît de cît acope

Cred că nici inăr nu 
îneîntat de a s1 2 3 4 5 6 * * 9 10 11*0 Pe 
într-un text scrum ma'

1. carte de proză (roman, de 
dragoste, de formare etc.) — 81 
răspunsuri.

2. carte de aventuri, polițistă
— 63 răspunsuri.

3. carte despre viața oameni
lor celebri — 51 răspunsuri.

4. carte de poezie — 49 răs
punsuri.

5. piese de teatru — 45 răs
punsuri.

6. povestiri umoristice — 41 
răspunsuri.

7—8. carte despre adolescenți
— 39 răspunsuri.

7—8. povestiri istorice — 39 
răspunsuri.

9. povestiri științifico-fan- 
tastice — 37 răspunsuri

10. carte de călătorii — 35 
răspunsuri

11. critică literară și eseu — 
26 răspunsuri.

Unele rezultate păreau a fi 
previzibile. Totuși, diferența de 
frecvențe de numai 13 răspun
suri intre primul și al doilea 
gen de literatură beletristică nu 
lasă imaginea unei convingeri 
exclusive a tinerilor pentru 
romanele de formație. dra
goste etc. Romanele polițiste și. 
cărțile de aventuri ocupă un 
loc de frunte în această ierarhie 
a preferințelor tinerilor. încli
năm să credem că situarea a- 
cestor cărți pe un loc fruntaș 
constituie o „mutație" in struc
tura gustului tinărului public 
cititor, o mutație ce s-ar cere 
mai riguros studiată. Să fie 
oare una din cauzele acestei 
mutații faptul că in ultimii ani 
la noi s-au editat masiv aceste 
genuri facile (amintesc doar 
căutatele colecții „Enigma" și 
„Aventura") care au influen
țat gusturile tinerilor ? N-am 
vrea să tragem o concluzie fal
să in acest sens. Poate că dacă 
am fi cerut subiecților să a- 
leagă în mod exclusiv două sau 
trei dintre genurile de carte

este 
sine 
bine 

de treizeci de- tineri
minunați și as/'^ ^or care 
fiecare din re^a^^' noștri cu 
scrisul drama i~a 'in!'dnil m 
mod cert, în* socialismului, 
pe tet cupru Patriei’ în.?co!i’ 
în facultăți,: șantiere, în fa
brici și uzindc. merită cu pri
sosințe să dă ca figuri cen
trale în pele contemporane 
așa ctm atipărut, la altă treap
tă bologii (și biografică) Pa
vel țrjoc/din trilogia lui Davi- 
doglt M^nole Crudu din Moar
tea jnuj artist c — 
sau
Pat

—’-1-1 a iui Eovinescu 
dg. Dobrian din piesa lui 
Everac Ștafeta nevăzută.

Sul lumina revelatoare a reflec- 
or sau în circumferința mi 
oasă a difuzoarelor ei ar fi 

caț'xili neîndoielnic să alimen 
tez, dezbaterile noastre comple
xe (i număr nesfîrșit de zue 
nurtr infinit de nopți- 
depnde de felul in cere î -- 
în jvul nostru, total *
mtecclul la care o isrr-n...

toa
raci

bogdaw vlwc
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ACEHDÂ
Tovarășul ION GHEORGHE 

MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a primit 
din partea tovarășului PIOTR 
JAROSZEWICZ, președintele 
Consiliului de Miniștri’ al Rer 
publicii Populare Polone, mul
țumiri pentru telegrama trimisă 
în legătură cu tragicele urmări 
ale incendiului izbucnit la Mina 
.,Lenin" din R. P. Polonă.

Miercuri după-amiază. vice
președintele Consiliului de Stat, 
Emil Bodnaraș, a primit pe 
membrii delegației conducerii 
firmei Rolls-Royce, în frunte 
cu Sir Kenneth Keith, președin
tele Consiliului de Administra
ție, care se află într-o vizită în 
țara noastră.

Cu prilejul celei de-a 28-a a- 
niversări a eliberării Albaniei 
de sub jugul fascist și împli
nirii a 60 de ani de la procla
marea independenței de stat a 
țării, ambasadorul R.P. Albania 
la București, Nikolla Profi, a 
oferit, miercuri seara, o recep
ție.

Au luat parte tovărășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Necula, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Teodor Mari
nescu, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, academicieni și 
alți oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Îmbunătățirea criteriilor de acordare 
și rambursare a creditelor pentru 
cooperativele agricole de producție

Potrivit hotărîrii Comitetului 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
au fost îmbunătățite criteriile 
de acordare și rambursare a 
creditelor pe termen lung pen
tru cooperativele agricole de 
producție. în vederea unei mo
bilizări în și mai mare măsură 
a resurselor materiale și finan
ciare proprii la realizarea de o- 
biective productive și cu o efi
ciență ridicată s-a stabilit ca 
unitățile agricole cooperatiste 
care solicită credite pe termen 
lung să participe cu fonduri 
proprii în proporție de cel pu
țin 30 la sută din valoarea to
tală a investiției. De asemenea, 
au fost prelungite termenele de 
rambursare a creditelor de in
vestiții ce se acordă coopera
tivelor agricole de producție 
pentru construcții agrozootehni
ce de tip industrial : pînă la 18 
ani pentru complexele de crește
re a porcilor și cele avicole ; 
pînă la 20 ani pentru ferme de 
vaci de lapte și sere legumicole 
și pînă la 15 ani pentru solarii 
încălzite. Totodată, pentru spri
jinirea cooperativelor agricole 
mai puțin dezvoltate s-a hotărît

să li se acorde credite de pro
ducție și investiții pe o perioa
dă pînă la 5 ani, pentru finan
țarea acelor acțiuni și obiective 
care contribuie la creșterea pro
ducției și veniturilor, astfel in
cit aceste unități să ajungă in
tr-un termen cit mai scurt la 
redresarea situației lor econo- 
mico-financiare.

Noile reglementări prevăd, de 
asemenea, acordarea de credite 
pe termen lung cooperativelor 
agricole de producție in vede
rea construirii de locuințe pen
tru specialiștii agricoli in loca
litățile in care unitățile iși au 
sediul. Aceste credite se ram
bursează într-o perioadă de pînă 
la 15 ani.

Noile măsuri creează condiții 
mai bune cooperativelor agrico
le de producție pentru dezvol
tarea bazei tehnico-materiale 
și realizarea de obiective im
portante de investiții care să 
le dea posibilitatea sporirii an 
de an a producției agricole, 
măririi cantităților de produse 
pe care le contractează cu sta
tul și creșterii, pe această cale, 
atit a veniturilor unităților cit 
și ale membrilor cooperatori.

ȘEDINȚĂ DE LUCRU 
LA C.C. AL U.T. C.

actualitatea
E □

■ sinteze. Tematica 
de participare se 
de către cei inte- 
Comitetele județe-

CURS DE ISTORIE PRIN 
CORESPONDENTĂ

descoperiri, 
și condițiile 
pot procura 
resați de la
ne ale Uniunii Tineretului Co
munist și de la Universitățile 
populare locale.

I
I

La recenta expoziție inter
națională de la Geneva, în 
cadrul căreia au fost pre
zentate 500 de invenții din 
20 de țări, MAȘINA ROMA
NEASCĂ de tricotat confec
ții pentru copii, „PASE- 
ROM“, brevetată în R. F. a 
Germaniei, Italia, Ceho
slovacia și Anglia, realizată 
de un colectiv al Fabricii de 
confecții și tricotaje Bucu
rești, a fost distinsă cu ME
DALIA DE AUR.

Ieri a avut loc o ședință 
de lucru la C.C. al U.T.C. 
la care au participat redac
torii din presa de tineret. 
Cu acest prilej s-au prezen
tat concluziile Biroului C.C, 
al U.T.C. privind conținutul 
și profilul publicațiilor 
„Scînteia tineretului", „Tî- 
nărul leninist" și „Ifju- 
munkas" și măsurile ce se 
impun în vederea îmbună
tățirii în continuare a acti
vității presei de tineret, a

creșterii contribuției sale la 
educarea comunistă, multi
laterală a tineretului. S-au 
accentuat in mod deosebit 
sarcinile ce revin publica
țiilor editate de C.C. al 
U.T.C. pentru mobilizarea 
activă a întregului tineret, 
a organizațiilor U.T.C. Ia 
înfăptuirea hotăririlor Ple
narei Comitetului Central 
al P.C.R. din 20—21 noiem
brie a.c.

Acționînd în spiritul indica
țiilor tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, pentru ca tinere
tul să cunoască istoria glorioa
să a poporului nostru, luptele 
și sacrificiile înaintașilor, stră
daniile lor în perfecționarea 
creației materiale și spirituale, 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Universi
tatea Populară București și Mu
zeul de istorie al R.S.R. organi
zează cursul prin coresponden
ță „Istoria României în mărtu
rii originale". Cursul se adre
sează celor interesați în cu
noașterea sistematică a unor 
probleme fundamentale ale is
toriei României, putînd fi urmat 
de tineri din întreprinderi, ins
tituții, elevi și studenți, 
venți ai școlilor medii și 
titutelor de învățămînt 
rior, care doresc să fie
rent cu nivelul atins de cerceta
rea istorică potrivit

Au fost descoperite specii de 
insecte necunoscute pînă acum 
științei. Iată cîteva amănunte 
în acest sens. Este știut faptul 
că un grup de speologi români 
și francezi cercetează de cîtva 
timp uriașa peșteră „Cetățile 
Ponorului", aflată în Munții 
Apuseni. In cadrul ultimei ex
pediții, oamenii de știință au 
constatat că galeriile sînt .mai 
lungi decît se presupunea pînă 
acum, descoperind noi intrări 
spre adîncuri. Hărțile alcătuite 
consemnează aproape doi kilo
metri de galerii principale, pre
cum și un păienjeniș de galerii 
secundare, toate de o mare fru
musețe. In incinta acestora au 
fost descoperite și noile specii, 
ale căror eșantioane urmează a 
fi studiate, 
rești, Cluj

I
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CAZUL MATTEI; rulează 
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30- 
18,30; 20,45).

FR UMOS, ONEST, EMIGRAT 
AUSTRALIA : rulează la

(Urmare din pag. I) 

străduiam să ajung în valea mult 
dorită, cînd, prin noroiul amorțit, 
am deslușit pași siguri de om 
care știe cărările. M-am bucurat, 
azi sînd dator să recunosc, dar 
nici prin minte nu-mi trecuse a- 
tunci că pașii pe care-i auzeam 
și în siguranța cărora credeam de 
parcă din fiecare sunet s-ar fi 
înălțat prin ceață silueta unor re
pere luminoase, ar fi putut să fie 
a unui om născut prin părțile de 
nord ale Moldovei, la Stînca 
Ștefăneștilor.

— De aici sînteți ?
— Sînt și de aici.
Nu mi se confesa dar, în răs

punsurile aparent ciudate, nu în
drăznea totuși să-și facă loc nici 
cea mai mică intenție de a fi 
misterios. Spunea un adevăr. Era 
și de pe acolo. Cunoștea nu nu
mai cărările acelor locuri, știa, și 
încă mult mai bine, oamenii ace
lor sate în calitatea pe care o a- 
vea de instructor al organizației 
regionale Iași de tineret.

— Așa care va să zică, și pă
rinții ce zic despre astfel de me
serie ? — am îndrăznit să-l ispi
tesc, presupunîndu-l mult mai tî
năr decît mine, după statura 
scundă care înainta cu siguranță 
și repeziciune.

— Părinții mei, săracii, nu mai 
pot să-mi spună nimic de cînd 
eram de nouă ani.

îmi răspunsese cu amărăciune 
rece, care îmi garanta că amin
tirea invocată nu-l dezechilibra 
și m-am simțit îndurerat că îl is
pitisem cu o astfel de întrebare. 
Rămas orfan de amîndoi părinții, 
urmase școala profesională a Uzi
nei mecanice Nicotină din Iași și, 
în același timp, urmase școala 
vieții, adoptat fiind încă de la 
vîrsta de 18 ani de marea fa-

milie a comuniștilor din vechea 
vatră revoluționară a Nicolinei. 
Acea familie care îl primise de 
tînăr în rîndurile ei îi încredin
țase în 1962 misiunea de a lucra 
în rîndurile tineretului, recoman- 
clîndu-l Comitetului orășenesc 
Iași al U.T.M., pentru a fi anga
jat în aparatul său salariat. De la 
acea familie învățase în mod si
gur că alfabetul muncii politice 
este unul și același lucru cu fi
ința omului, ființă cu care numai 
cunoscînd-o poți alcătui un sens. 
De atunci, din seara aceea, pre-

— Nu pot să accept că apa 
Prutului curge mai repede decît 
vă poate curge sîngele în vine, 
reproșase în vremea inundațiilor 
unor tineri din Prisăcani, și a- 
ceștia, înțelegind ce le reproșa, 
i-au fost tovarăși nopți și zile, în 
efortul de a ridica digul de la 
Moreni.

Înconjurat de oameni l-am vă
zut totdeauna. Înconjurat de hîr- 
tie, doar cîteodată, și numai în 
măsura în care hîrtiile puteau fi 
de ajutor memoriei.

— Vino să cunoști o adevărată

IL CUNOSC
Șl OAMENII

lungită pînă către miezul nopții 
cu discuții privind problemele 
organizației de tineret și termi
nată într-o sală de cămin cultu
ral, mi s-a născut în suflet do
rința de a învăța eu însumi al
fabetul pe care îmi dovedea că îl 
deprinsese. „Oamenii sînt cărțile 
pe care am avut prilejul să le 
citesc mai mult“ — spunea a- 
desea spre a-și masca modest ne
stăvilita pasiune pentru carte, pa
siune din energia căreia este 
astăzi absolvent al Facultății de 
științe economice. In cîteva oca
zii l-am surprins citind aceste 
cărți (oamenii), subliniind în rîn
durile acestora gînduri înălțătoa
re, sentimente profunde, omenia, 
parcă pentru a nu fi uitate nicio
dată.

organizație U.T.C., departe, în
tr-o comună unde oricine ar pu
tea să creadă că nu se întîmplă 
mai nimic. Tinerii aceia, de a- 
colo, din Plugari au ajuns, în 
fine, să-și găsească oamenii, acel 
comitet. Vino să vezi!

M-am dus să văd. Intr-adevăr, 
cei din Plugari ajunseseră să-și 
găsească oamenii și deși știam că 
în primul rînd este meritul orga
nizației care și-a ales conducă
torii aș.'i cum trebuie, citeam cu 
ușurință că, undeva, se află mina 
lui Constantin Horceag, felul lui 
de a simți, de a gîndi și de a 
pune răspicat problemele. Băieții, 
toți cei din comitet, nu crescu
seră peste noapte, nu-i adusese
ră nimeni peste noapte, nu-i a- 
dusese nimenea de la județ, dar

ACȚIUNEA 
„SCiNTEII 

TINERETULUI"
• PÎNA iN MAI 1973 - 120 

DE TERENURI DE TENIS !

Acțiunea declanșată de „Scîn- 
teia tineretului", „Poate deveni 
tenisul un sport de masă ?“ 
ne-a pus, șl pe noi, pe gînduri 
și pe treabă. Am cercetat și 
estimat toate posibilitățile : pînă 
în mai 1973, vom construi și 
amenaja. în județul Brașov, cu 
forțele tineretului, 120 de tere
nuri de tenis, dintre care circa 
60—70 în școli, restul în mediul 
rural și zonele turistice. Acțiu
nile pe care le preconizăm, și 
la câre am pornit chiar, se re
feră la amenajarea suprafețe
lor bituminizate — foarte mul
te școli au asemenea suprafețe
— prin creșterea funcționalită
ții acestora ; tinerii vor confec
ționa singuri în atelierele școli
lor instalațiile fixe ale terenu
rilor ; tot ei vor confecționa, 
din resurse proprii, fileurile, 
ori vor recondiționa plasele de 
volei mai puțin uzate. Intențio
năm. pentru sezonul rece, să 
folosim, pentru amenajarea te
renurilor de tenis, cele 15 săli 
de sport de care dispunem, cu o 
capacitate adecvată. Vom cere 
și vom urmări ca în toate schi
țele de sistematizare model a 
localităților rurale să fie inclu
se baze sportive, inclusiv tere
nuri de tenis. în zonele urbane
— Brașov, Codlea, Săcele. Fă
găraș etc., vom folosi cimentul, 
bitumul, zgura, iar în sate și co
mune terenurile le vom face din

în
și

absol- 
ai ins- 

supe- 
la cu-

recentelor

priete- 
Lușca, 

la Nă- 
acesta,

Să

ceea ce-i unea era, fără îndoială, 
atmosfera determinată de secre
tarul cu probleme organizatorice. 
Nu erau primii cei de acolo, de 
la Plugari. In timp, mai bine de 
1 000 de cadre și-au asumat răs
punderea de a conduce organiza
ția de tineret în fața instructoru
lui, șefului de sector și mai apoi 
a secretarului județean Constantin 
Horceag. Putem spune că la în
ceputul acestei coloane de 1 000 
se afla chiar el, cel care, primit 
la 18 ani în rîndurile partidului, 
primea, nu peste multă vreme și 
de foarte tînăr, misiunea de a 
lucra cu tinerii. Cerneala cu lau
de amestecată nu se putea prin
de, intr-adevăr, de el. Nici in
tenția noastră nu putea să fie 
asta. Voiam doar să reliefăm la 
modul cel mai simplu tinerețea 
unui om care, luat în totalitate, 
poate fi considerat izvor de tine
rețe pentru organizația de tineret. 
Acum 10 ani, și acum...

Din cele 83 de comune ale ju
dețului Iași nu este nici una de 
care să nu fi răspuns. Din toate 
drumurile și cărările ce leagă sate 
și orașe în acest județ nu este 
nici unul pe care să nu fi tre
cut. Cred că prea puțini din cei 
80 000 de tineri care alcătuiesc 
azi organizația județeană de ti
neret n-au avut ocazia să-l vadă. 
Adunată prin extragere din clipe 
și din locuri și din oameni, strop 
cu strop, imaginea acestei vieți 
de tînăr deschide ochii asupra u- 
nui adevărat trecut șoptind : un 

~tînăr, toată tinerețea a fost cu 
trup și suflet al organizației de 
tineret. Și acum aceeași imagine 
n-are nimic comun cu 
ar putea să moară 
dreptîndu-și ochii 
Șoptește simplu 
a mai crescut 
partid.

și 
un

cea ce 
șoptește în- 
către viitor, 

pătrunzător : 
om pentru

paralel, la Bucu- 
Lyon.

două sintem 
ne, locuim in satul 
dar școala o facem 
săud, așa că drumul _____ _
peste podul de pe Someș, îl 
străbatem în fiecare zi. 
știți că avem note bune, pu
teți să întrebați la Liceul 
„George Coșbuc". Sînteți fo
tograf, așa, din plăcere, sau 
o să ne dați poza în ziar ?“ 

înainte de plecarea din 
Năsăud, am trecut și pe la 
cunoscutul liceu „George 
Coșbuc : Mihaela Bojdu și 
Anca Savu au fost chiar mo
deste : nu au note bune, ci 
doar foarte bune. Bravo !

O nouă tehnologie de topire 
concentratelor cuproase prin 

cu
a 
utilizarea aerului îmbogățit 
oxigen a fost realizată de către 
specialiștii Institutului de pro
iectări și cercetări pentru meta
le neferoase și rare. Folosirea.

Maria 
o 

Cele 
vre-

Maria Albulescu și 
Bătulescu nu aveau nici 
ocupație adevărată, 
două tinere pierdeau 
mea după un „program'
propriu. Lucrurile nu se li
mitau însă la atit. Tinerele 
au fost surprinse în timp ce 
— în goană după ch'ilipir — 
acostau pe stradă diverse 
persoane. Sperăm că sanc
țiunea ce le-a fost adminis
trată prompt — cîte 3 luni 
închisoare — le va trezi 
realitate. E timpul !

DUBLU „ROL"

la

Ora 14. S-p prezentat la o 
agenție CEC și a solicitat 
aplomb funcționarei de 
ghișeu restituirea sumei 
1 000 lei.

— Poftiți carnetul, poftiți 
și buletinul de identitate, a 
rostit tînărul Ion Moraru.

Ora 16.
multiple acuzații 
acte publice, 
tentativă de înșelăciune 
dauna avutului obștesc — 
nărui 
dețul

cu 
la 
de

Este reținut sub 
— fals in 

înșelăciune, 
in 
tî-

Ioan Floroiu, din ju- 
Covasna.

ințeles, desigur, că 
vorba despre același

„personaj" : Ion Moraru era 
de fapt loan Floroiu. Pen
tru „combinația" de infrac
țiuni comise, I. F. va primi, 
desigur, o pedeapsă pe mă
sură.

DUPĂ FURT, 
„COMERȚ"...

O vreme, diversele piste 
nu au dus la nimic concret. 
Cercetările au continuat. In 
mod misterios, infractorii — 
totul conducea spre certitu
dinea că este vorba de un 
grup de hoți, care acționase 
după anumite particularități 
criminalistice — nu-și mai 
făceau simțită prezența. In 
această situație — fiind vor
ba de furturi masive de bani 
dar și de obiecte (ce urmau, 
în mod logic, să fie comer
cializate) — specialiștii 
cadrul Inspectoratului 
miliție al județului 
și-au îndreptat atenția 
tre o serie de indivizi 
se îndeletniceau cu comer
țul clandestin, au supus u- 
nei supravegheri minuțioa
se anumite puncte, unde se 
desfășurau asemenea tran
zacții; Și rezultatul nu a în- 
tîrziat. A fost depistat mai 
întîi — pe cînd încerca să 
valorifice o serie de obiec
te — unul din hoți. Apoi, a 
urmat identificarea și reți
nerea celorlalți. Consemnăm 
cu amărăciune faptul că 
este vorba despre un grup 
de tineri între 16 și 22 de 
ani (Virgil Bejenie, Virgil 
Văduva, Ion Văduva, Con
stantin Petru, Ion Andrei), 
toți fără ocupație. „Poate că 
sancțiunea ce le va fi ad
ministrată — pentru seria 
de furturi „executate" în 
magazine din Craiova, Her- 
culane, Caracal și Bucu
rești, în perioada 24 august 
— 17 septembrie — îi va a- 
juta să se trezească la rea
litate".

din 
de 

Dolj
că- 
ce

I
I
I
I
I
I
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I
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oxigenului permite o volatiliza
re mai accentuată a plumbului 
din concentrate și recuperare, 
în acest fel, a unor cantități de 
metal care, pînă acum, se pier
deau în zgurile metalurgice. 
Noul procedeu a fost deja ex
perimentat cu succes, în cadrul 
unei instalații pilot.

De asemenea, specialiștii ins
titutului realizează, cu ajutorul 
unor instalații de concepție pro
prie, o microproducție de me
tale cu înaltă puritate și aliaje 
ușor fuzibile, destinate. îndeo
sebi, industriei electrotehnice și 
electronice.

Un original laborator audio
vizual, primul de acest fel din 
județ, destinat să contribuie la

perfecționarea și specializarea 
personalului din unitățile de 
exploatare și prelucrare a lem
nului, a luat ființă la Sibiu, la 
sediul combinatului de speciali
tate. Prin înființarea laborato
rului, s-a urmărit, printre alte
le, degrevarea personalului de 
conducere de unele sarcini, pri
vind predarea cursurilor de ri
dicare a calificării, precum și 
sporirea eficienței, în generai, 
a învățămîntului de acest gen. 
Dintre „materialele didactice" 
ale laboratorului, menționăm 
un prim film documentar, pri
vind mecanizarea exploatărilor 
forestiere — realizat cu prilejul 
unui schimb de experiență — 
diapozitive, ilustrînd procesul 
asimilării de noi tipuri de mo
bilă. în cadrul laboratorului, 
dotat, se înțelege, cu o moder
nă aparatură, sînt organizate 
și cursuri de limbi străine.

la 
16;

«VOIKALIA : rulează la Patria 
(orele 9; 11,30; 14, 16,30; 19; 2115)

SAGEATA CAPII ANULUI ION : 
rulează la Lumina (orele 9: 11 
13,30; 16; 13,15; 20,30), Mioriță
(orele 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15).

SULEVAKDUL RUMULUI; ru- 
lează la Scala (orele 8 30- 11 *
13,30; 16; 18,30; 21), București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30%l) ‘ fT 
L°"‘. 9,3°; 12 • 15'3°: 18;
? ,„Modern (orele 8,45; 11-
1-1,30; 16; 18,30; 21).

LUNILE CURATE ; rulează 
v„i&iUleȘtl (orele 15,30; 18; 20 30) 
Volga (orele 9; 11,15- 13 an- ir! 
13'3^ 2,°5'34°)’ £,urora «orele 9; iljg! 
rele 'o ’n;158;,20’15)- Central (0- 
20,30) ’ 1U5: 13'3°: 15’«1 18,15;

SECERA VINTUL SĂLBATIC . 
îl*-leai3ă30la m.UCwa.fărul (orele Mi 
(orele4?130* Festival
(orele 8,30, 11; 13,30; 16; 18 30- 2n 
i8e3o-vizn <Melea8’45’ 11; 13’’30’: 18; 
13:30! <orele 8’30; 11J
leK vtito^ul^Tfși 2T

MARTIN; IN AL NOULEA CER î iTâl^SOL Cotrocenl <orefe “soj 

,„D^M *N penumbra : rulează 
1 „V?.irea (orele 15,30; 18- 2015) 
laP^ i -UB

ȘFINTÂ TEREZA ȘI DIAVOT TT. rulează la Progresul’ (orefe™^ 

desene20,30 ~ U 9,45 Pro’srâm’do 
desene animate pentru coDii) • (0Ffe,e I5>30; 18: 2<M5)?P *

FATA CARE VINDE FT ORT 
17.3OaZă2o')a Arta (°rele 10: 12’30; 15î

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea- 
fs-„5rivi,a (orele 9; 11,15; 433*. 
16. 18,15; 20,30), Flamura (orele 9- 
U’zĂ:J3’30: 161 18-!5: 20.30) ’

NĂSCUT LIBER ; rulează la 
Timpuri Noi (orele 9,15—2015 in 
continuare). n

ANONIMUL VENETIAN .- rulea- 
ză*a Llra (orele 10.30; 12,30).

al TRErLEA : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

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

vagabondul : rulează la Fe
rentari (orele 9,30; 12)

FUGA E SANATOASA : rulează 
Ia Floreasca (orele 15,30; 18; 20 15) 
D™mal Sării (orele 16; 18; 20).

ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA • 
™3e0a2â19.3oa. LarOmet (Ore'e 15'30:

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST- 
rulează la Bucegi (orele 15.45; 18;
20.15) , Popular ------ ------
20.15) .

Dauria : I
(orele 15,30;

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
Ia Btizești (orele 15,30; 19).

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Dacia (orele 9; 11 îs*
13,30; 16; JF,15; 20.30).
e.^,y~NIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Rahova (orele 
15,30: 18; 20.15).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Pacea (orele 15,45: 18; 20).

tMBLtNZIRF.A FOCULUI 1 rU- 
lează la Vftan (orele 15.30; 19).

CREIERUL : rulează la Munca 
(orele 15.30: 18; 20 15).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGELUI 
-OARE : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

(orele 15,30; 18; 

rulează la Crfngași 
19).

'SSfeafre

Rubrică realizată de

Sinaia se va îmbogăți în curînd cu noi pîrtii de schi și bob. 
Pîrtia de schi va cobori de la cota 2 000, pe Valea iui Carp, pînă 
în perimetrul orașului, iar pista de bob — avînd o lungime de 
1,5 kilometri, construită în întregime din beton, iluminată flu
orescent, puțind fi utilizată în orice anotimp, atit ziua cit și 
noaptea — va permite lunecarea bolizilor de metal cu viteze de 
peste 90 km h.

ANDREI BÂRSAN

POATE DEVENI TENISUL 
UN SPORT DE MASĂ?

gazon — Ucea, Viștea, Beclean, 
Bercaia etc. împreună cu O.J.T. 
și B.T.T. Brașov, vom amenaja 
terenuri de tenis în zonele și 
punctele turistice, unde în pre
zent nu sînt amenajări de acest 
fel. In primăvară, intenționăm 
să angrenăm un număr mare 
de echipe la un campionat ju
dețean.

FLORIN TAMPA 
secretar al Comitetului 
județean Brașov al U.T.C.

• ...PRIN MUNCA PATRIOTICA

Subsemnatul Gheorghe Co- 
jocaru, profesor de educație fi
zică la liceul „Roman Vodă", 
din orașul Roman, luînd cunoș
tință de acțiunea întreprinsă de 
ziarul „Scînteia tineretului", 
pentru introducerea largă a te
nisului în activitățile școlare și 
de sprijinul care-1 acordă fede
rația școlilor a căror elevi 
prin muncă patriotică și-au 
construit terenuri de tenis — vă 
informăm : elevii uteciști ai 
acestei școli, prin muncă pa
triotică au ridicat o platformă 
proprie terenului de tenis, iar 
conducerea școlii a venit în 
sprijinul acestei acțiuni și a 
bituminizat acest teren.

• „AM BITUMINIZAT BAZA 
SPORTIVĂ A ȘCOLII"

Acțiunea „Scînteii tineretu
lui" : „Poate deveni tenisul un 
sport de masă ?“, a stimulat ac

tivitatea organizației de tineret 
din școala noastră, care, cu 
sprijinul conducerii școlii, a 
realizat bituminizarea bazei 
sportive în care sint cuprinse : 
un teren de tenis de cimp, altul 
de volei, baschet și handbal. De 
asemenea, o sală de clasă a fost 
amenajată folosind în prezent 
ca sală de sport. Vă rugăm să 
ne sprijiniți, trimițîndu-ne ma
terialele promise de Federație. 
Vă promitem ca în viitor să vă 
ținem la curent cu realizările 
noastre în acest domeniu. Vă 
mulțumim anticipat.

COMITETUL U.T.C. 
LICEUL CUJMIR 

JUDEȚUL MEHEDINȚI

• „NE ANGAJAM 
SA CONSTRUIM SI ALTE 
BAZE SPORTIVE"

Urmărind cu atenție fiecare 
articol din ziarul nostru, al ti
neretului, nespus m-am bucurat 
atunci cînd am luat cunoștință 
de acțiunea întreprinsă de a 
face din tenis un sport de masă. 
Consider aceasta una din cele 
mai generoase idei, pentru că 
drept să vă spun, din momentul 
în care am făcut cunoștință cu 
acest sport, mi-a devenit cel 
mai drag. Majoritatea colegilor 
mei din comună, elevi de la 
școala generală sau liceu, ju
căm tenis pe un teren amena
jat de noi în comună, un teren 
de gazon, construit într-o po
iană din apropiere, unde au loc

adevărate „campionate" de te
nis între noi. Terenul este tușat 
cu var, nivelat, dar singurul 
inconvenient este că jucăm cu 
„rachete" din lemn și cu mingi 
din cauciuc, iar drept fileu fo
losim o plasă din sîrmă a unui 
coleg — ceea ce îngreunează 
mult jocul. De aceea, a fost o 
mare bucurie pentru noi cînd 
am aflat de promisiunea Fede
rației — de a ne da cele 4 ra
chete și mingiile de tenis pen
tru un teren nou construit. Ne 
angajăm să construim și alte 
baze sportive.

MIHĂILESCU M. LIVIUS,
elev la Liceul nr. 2

Roșiorii de Vede, corn. Tecuci, 
județul Teleorman

MERIDIAN
Turneul de la Barcelona

NĂSTASE DIN NOU ÎNVINGĂTOR
In sala sporturilor „Blau Grana" din Barcelona au con

tinuat întrecerile din cadrul „Turneului campionilor", com
petiție internațională de tenis care reunește pe primii opt 
jucători clasați in „Marele Premiu—F.I.L.T.".

In ziua a doua, campionul român Ilie Năstase l-a întîlnit 
pe tenismanul sud-african Bob Hewitt, pe care l-a invins 
în două seturi cu 6—4, 6—4. Partida a durat o oră si 10 
minute.

Astăzi, sînt programate următoarele partide : Stan 
Smith — Jan Kodes ; Ilie Năstase — Manuel Orantes ; An
dres Gimeno — Jimmy Connors si Bob Hewitt — Tom 
Gorman.

JOI, 30 NOIEMBRIE 1972
Opera Română : FLAUTUL FER

MECAT — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă ; SOARELE LONDREI — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : pă
rinții teribili — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): o SCRISOA
RE PIERDUTA—ora 20; (Sala Stu
dio) : VALENTIN ȘI VALENTINA 
— ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ȘI EU AM FOST 
IN ARCADIA — ora 19,30; (Sala 
Studio) : VIZIUNI FLAMANDE — 
ora 20; Teatrul Mic : DUPĂ CĂ
DERE — ora 19,30; Teatrul de Co
medie : INTERESUL GENERAL — 
ora 20; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVlN- 
TUL — ora 19,30: (Sala Victoria) : 
TRASNITUL MEU DRAG — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FETELE DIDINE1 — ora 19,30: (la 
Sala Palatului) : CRIZANTEME 
MUZICALE — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria) : NI- 
N1GRA ȘI ALIGRU — ora 15; 
(Sala Academia) : RAI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 17; Studioul de teatru 
al I.A.T.C. : AUTORUL MOARE 
AZI — ora 20; Ansamblul „Rapso
dia Română" : FLORI ALESE — 
ora 19,30; A.R.I.A. (la Teatrul Giu- 
lești) : Teatrul National Croat din 
Zagreb : INTtMPLAREA DIN
ORAȘUL GOGA — ora 19,30; Cir
cul „București" : SPECTACOL
INTERNAȚIONAL MOSCOVA, 
ULAN-BATOR, PRAGA, BUCU
REȘTI — ora 19,30; Teatrul .Ion 
Creangă" : ȘCOALA DIN HUMU- 
LEȘTI — ora 9,30.

NOTA REDACȚIEI
Primim la redacție numeroase scrisori de la 

tineri, de la activiști ai U.T.C., elevi, profesori, 
de la școli, instituții, intreprinderi — și lucrul 
acesta, interesul stirnit de acțiunea noastră, ne 
bucură nespus — prin care ne anunță fie că au 
început să amenajeze, prin contribuție patrio
tică, terenuri de tenis, fie că le-au și realizat 
deja. In consecință, ei așteaptă să primească 
rachetele și mingile promise de federație.

Organizațiile U.T.C., asociațiile sportive, gru
purile de tineri, cei care au construit și ame
najat terenuri regulamentare de tenis, vor intra 
în posesia rachetelor și mingilor îndată ce 
aceste terenuri vor fi omologate de o comisie 
județeană formată din reprezentanți ai comite
tului județean U.T.C. și ai C.J.E.F.S. Pe baza 
tabelului cu terenurile omologate pe care această 
comisie îl va înainta ziarului „Scînteia tinere
tului", Federația de tenis va proceda la expe

dierea materialelor la comitetele județene ale 
U.T.C., de unde vor putea fi ridicate, de cei 
în drept să le primească, pe bază de proces- 
verbal.

In legătură cu participarea la concursul cu 
premii al ziarului pentru cei care urmăresc 
serialul nostru „Să jucăm tenis cu Ion 
Țiriac", anunțăm pe cei interesați că cupoa
nele de participare — nu numai chenarul cu 
numărul, ci și partea cu fotografia lui Tiriac și 
titlu! serialului — trebuie să fie trimise la re
dacție, toate odată, la încheierea publicării se
rialului nostru.

De asemenea, îi anunțăm pe cei care ne pun 
întrebări in legătură cu organizarea campiona
tului de tineret dotat cu „Cupa Țiriac-Năstase", 
că în prezent se lucrează la elaborarea regula
mentului acestei competiții destinate tinerilor 
jucători de tenis fără clasificare sportivă și că 
startul întrecerii se va da în primăvară.

Ieri, în nocturnă
MECI SPECTACULOS INTRE 
LOTUL A SI LOTUL DE TI

NERET
Pe stadionul Republicii din 

Capitală s-a desfășurat ieri, 
în nocturnă, meciul de fot
bal A și lotul de tineret. La 
capătul unui meci spectacu
los, fotbaliști din lotul na
țional au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (2—1) prin go
lurile marcate de Radu Nun- 
weiller (min. 20), Dumitrache 
(min. 22) șl Hajnal (min. 70). 
Punctele selecționatei de ti
neret au fost înscrise de Troi 
(min. 1) și Beldeanu (min. 
72).

Lotul A a început jocul 
cu următoarea formație : A- 
damache — Sătmăreanu, 
Boc, Antonescu, Vigu, Dumi
tru, Dinu, Radu Nunweiller. 
Lucescu, Dobrin, Dumitra
che. In repriza a doua au 
mai evoluat Stan, Dobrău, 
Velea, Mircea Sandu și Haj
nal.

In deschidere s- au întîlnit 
selecționatele seriilor I și 
a II-a ale diviziei B. Parti
da s-a încheiat cu un scor 
egal : 2—2 (1—0).

• Patinoarul artificial „23 
August" din Capitală, a găz
duit aseară cea de-a doua 
Jntilnire internațională ami- 
■ală dintre selecționatele de 
mochei pe gheață ale Româ
niei și R.P.D. Coreene. Ho- 
cheiștii români au terminat 
învingători cu scorul de 
15—1 (7—1, 3—0, 5—0).

în primul meci, echipa 
României a cîstigat cu scorul 
de 14—1.

• LA PALMA DE MAL
LORCA s-au disputat parti
dele din runda a doua a 
turneului internațional mas
culin de șah. Florin Gheor
ghiu (România) a remizat în 
30 de mutări cu Oscar Pan- 
no (Argentina).

în clasament, pe primul 
loc se află Gheorghiu, Kor- 
cinoi, Panno și Polugaevski 
cu cîte 1,5 puncte.

PROGRAMUL I
9.00 Telex. 9,05 România In 

lume. 9,35 O viată pentru o idee. 
Robert Mayer (III). 10,00 Curs de 
limba rusă. Lecția a 30-a. 10,30
Micii meșteri mari. 10.50 Teleobiec
tiv. 11,05 Telecinemateea : Pinky. 
12,45 Telejurnal. 15,00 Tenis : „Tur
neul campionilor- — înregistrare 
de la Barcelona. Comentează : Ion 
Țiriac și Cristian Topescu. 16,So
li.30 Teleșcoală. .17,30 Emisiune m 
limba maghiară. 18,25 Tragerea de 
amortizare ADAS. 13.35 La volan 
— emisiune pentru conducătorii 
auto. 18,50 Revista literară TV. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Concert extraordinar al or
chestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunil. 20,50 Comentariu la 40 de 
steme — județul Mehedinți. 21,10 
Pagini de umor : Aventuri în 
epoca de piatră. 21.35 Tinerii des
pre ei înșiși. 22,15 Muzică ușoară 
pe 16 mm. 22.30 „24 de ore". 22.45 
Tenis : „Turneul campionilor" — 
de la Barcelona. Comentează : Ion 
Țiriac și Cristian. Țopescu.

PROGRAMUL II
17,30 Agenda. 17,40 Telerama. 

18.10 Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu" Episodul V : 
„Prietenul meu dl. Nimeni". 19,00 
In direct : De la I.P.R.S. Bănea- 
sa. 19,3Q Telejurnal. 20.00 Concert 
extraordinar al Orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunli. 21,10 Par
tea a Il-a a concertului. 21,45 Tea
tru scurt : „Pasiune plus rațiune". 
Versiune pentru TV de Alexan
dru Mirodăn. 22,30 Bucureștiul 
necunoscut. Foișoarele orașului.



„O INVITAȚIE LA AlȚIUME IMPOT/UM 
IAIOPERAEIVILĂIII Șl Rl/TMI" de peste hotare

POZIȚII EXPRIMATE ÎN ÎNCHEIEREA DISCUȚIILOR DIN ADUNAREA 
GENERALĂ A O.N.U. ASUPRA PUNCTULUI INITIAT DE ROMÂNIA 

VIZÎND CREȘTEREA ROLULUI ORGANIZAȚIEI
In încheierea discuțiilor pe marginea proiectului de rezoluție, 

elaborat de România, împreună cu alte 31 de state coautoare, 
proiect adoptat în unanimitate de Adunarea Generală, asupra 
creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite în viața interna
țională, au luat cuvîntul reprezentanții Indiei, Norvegiei, Repu
blicii Costa Rica, Republicii ~

Exprimînd poziția guvernului 
său, P. K. Banerjee, ambasador, 
reprezentantul permanent al IN
DIEI la Oficiul Națiunilor Uni
te din Geneva, a declarat : „Na
țiunile Unite pun la dispoziția 
statelor, și vor continua să pună, 
mijloace prin care toate țările, 
mari și mici, participînd pe baza 
egalității lor suverane la proce
sul politic de stabilire și menți
nere a păcii și securității inter
naționale, pot înfrunta probleme
le comune prin cooperare și pla
nificarea unui viitor mai bun. 
Mă alătur celorlalte delegații 
felicitînd România pentru iniția
tiva de a aduce problema spori
rii rolului O.N.U. în dezbaterea 
noastră".

Subliniind prevederea rezolu
ției prin care statele sînt che
mate să-și spună cuvîntul în pro
blema modalităților de sporire a 
rolului organizației, vorbitorul a 
subliniat că, „în acest fel, putem 
da expresie prevederilor Cartei 
potrivit căreia O.N.U. a fost con
cepută ca un centru pentru ar
monizarea acțiunilor statelor în 
scopul realizării obiectivelor co
mune ale Națiunilor Unite. Țări
le nealiniate, acceptînd ideea că 
O.N.U. este o reflectare a evo
luțiilor din lumea contemporană, 
consideră, în același timp, că or
ganizația poate exercita o influ
ență pozitivă asupra acestor evo
luții și contribui, astfel, la pro
movarea păcii și progresului. De 
aceea, reafirmînd rolul O.N.U. 
în lume, țările nealiniate și-au 
exprimat dorința de a întreprin
de acțiuni comune pentru a îm
bunătăți eficacitatea Națiunilor 
Unite și a o transforma într-un 
instrument pentru asigurarea pă
cii și securității mondiale".

Ole Algard, ambasador, repre
zentantul permanent al NORVE
GIEI la O.N.U., a declarat : 
„Delegația Norvegiei felicită 
România pentru inițiativa de a 
înscrie problema rolului O.N.I. 
pe agenda sesiunii. ACEST 
PUNCT CONSTITUIE PEN
TRU NOI O PIATRĂ DE ÎN
CERCARE : CE FEL DE OR
GANIZAȚIE MONDIALĂ DO
RIM SĂ AVEM ? Și dacă, in
tr-adevăr, dorim o organizație 
puternică și eficientă, cit de mult 
sîntem noi dispuși să contribuim, 
atît pe plan politic cit și mate
rial, la atingerea acestor obiec
tive ?“.

Reprezentantul Norvegiei a 
subliniat, în continuare, că „prin
cipalul rol al Națiunilor Unite 
rămîne acela de a acționa ca un 
instrument pentru menținerea pă
cii și securității internaționale. 
De asemenea, organizația trebuie 
să servească drept un instrument 
eficient pentru soluționarea pro
blemelor economice, sociale, cul
turale și umanitare. Activitatea 
sa în acest domeniu servește e- 
dificării păcii, precum și 
nării nedreptății 
tării".

La rîndul său, 
lina, ambasador, 
permanent al 
COSTA RICA la

Peru, Finlandei și Iranului.

Ambasadorul Perez de Cuellar, 
reprezentant permanent la O.N.U. 
al REPUBLICII PERU, a fe
licitat guvernul român pen
tru inițiativa sa și a subliniat că 
„punctul înscris pe agendă de 
România constituie un avertis
ment și, în același timp, o inci
tație la acțiune pentru a apăra 
această organizație împotriva ino- 
perativității și rutinei. De aceea, 
considerăm că acest proiect de 
rezoluție, care este rezultatul u- 
nei gîndiri serioase și al consul
tărilor 
doială, primul pas spre întărirea 
puterii de acțiune 
Unite. ~ 
cern noi în prezent este cheia 
eficacității Organizației noastre : 
îr>tr-nn cuvînt, transpunerea în 
viață a hotăririlor, recomandări
lor. ideilor valoroase care sînt 
zilnic proclamate în diverse for
mule și forumuri ale Națiunilor 
Unite".

Aamo Karhilo, ambasador, re
prezentantul permanent al FIN
LANDEI la O.N.U., după ce a 
subliniat necesitatea de a se da 
curs inițiativei României privind 
întărirea rolului O.N.U. în viata 
internațională, a arătat că ..ade
vărata securitate internațională 
poate fi clădită numai pe res
pectarea universală a principiilor 
fundamentale ale Cartei O.N.U.: 
ABȚINEREA STATELOR DE 
LA FOLOSIREA FORȚEI SAU 
A AMENINȚĂRII CU FORȚA, 
NEINTERVENȚIA IN TREBU-

atente, constituie. fără în-

a Națiunilor
Ceea ce încercăm să fa-

RILE INTERNE ALE ALTO
RA, RESPECTAREA INTEGRI
TĂȚII TERITORIALE ȘI IN
DEPENDENȚEI POLITICE A 
ALTOR STATE".

Referindu-se la proiectul tie 
rezoluție, ambasadorul Finlandei 
a subliniat că acesta este baza de 
pe care se pleacă în edificarea 
rolului organizației. „In lunile ce 
urmează, noi trebuie să ne con
centrăm asupra măsurilor practi
ce avansate în cadrul dezbateri
lor de diverse delegații, toate 
urmărind îmbunătățirea poziției 
Națiunilor Unite în viata politică 
internațională".

Fereydoun Hoveyda, ambasa
dorul IRANULUI Ia O.N.U., a 
declarat că „aăcă există într-a- 
devăr 
să se 
tenția 
cea a 
Unite 
darea 
ționale. dezvoltarea cooperării in
tre națiuni și promovarea norme
lor de drept international în re
lațiile dintre state. Intrucit pro
blema amplificării rolului O.N.U. 
este o preocupare de bază și per
manentă a politicii externe » țâ
rii mele, ne este deosebit de plă
cut să subliniem că, mulțumită 
inifiaticei României, această pro
blemă importantă este ocvn su
biectul atenției noastre speciale 
la actuala «eriune".

-Eficacitatea Organizației noas
tre depinde. în primul rind, de 
voința politică a statelor membre 
de a folosi pe deplin posibilitățile 
pe care le oferă Organizația, în- 
truciL — consiaerăm noi — Car
ta și instituțiile fondate în baza 
ei sint un cadru nimerit și sănă
tos pentru menținerea păcii si 
securității'*.

vreo temă care ar trebui 
bucure de prioritate în a- 
noastră, atunci aceasta este 
întăririi rolului Națiunilor 
în menținerea și consoli- 
păcii și securității interna-

Ut»»»»*’’
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_ r elimi- 
și subdezvol-

Jose Luis Mo- 
reprezentantul 
REPUBLICII 

O.N.U., a afir
mat : „Cind delegația română
ne-a invitat să ne dăm concursul 
la pregătirea proiectului de rezo
luție. ȚARA MEA A POST FE
RICITĂ DE A ACCEPTA A- 
CEASTA MAGNIFICA IDEE A 
UNEI ȚĂRI CARE IUBEȘTE 
SINCER PACEA ȘI DOREȘTE 
PROGRESUL TUTUROR PO
POARELOR. Noi considerăm că 
dezbaterile furnizează o posibi
litate excelentă de a trece în re
vistă în ședința plenară a Adu
nării Generale aspectele pe care 
le considerăm a fi fundamentale 
funcționării organizației".

„Progresul înregistrat în direc
ția înțelegerii internaționale, a 
continuat vorbitorul, între state 
aparținînd unor sisteme social- 
politice diferite a deschis", fără 
îndoială, o perspectivă mai lar
gă cooperării între toate țările șî 
căutării acelor obiective comune 
care să ne conducă spre progres 
și un viitor mai bun pentru în
treaga omenire. în acest fel, vom 
reuși să concertăm voința noas
tră politică și eforturile noastre 
în lupta împotriva sărăciei, igno
ranței și malnutriției care ame
nință vaste zone ale globului".

• DELEGAȚIA CONSI
LIULUI NAȚIONAL AL FE
MEILOR din Republica So
cialistă România, condusă de 
Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului, care se află în
tr-o vizită în ~ 
fost primită, 
Sayed Marei, 
tar al C.C. al 
liste Arabe.

Cu acest prilej, primul se
cretar al C.C. al U.S.A, a rele
vat cursul ascendent pe care 
il înregistrează relațiile din
tre cele două țări și contri
buția deosebită adusă in a- 
ccastă direcție de vizita în
treprinsă în Republica Ara
bă Egipt de președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicofae Ceaușescu. Toți — a 
spus el — apreciem rezulta
tele acestei vizite și consi
derăm că ea a deschis noi 
orizonturi dezvoltării colabo
rării dintre țările noastre, 
pe multiple planuri.

R. A. Egipt, a 
miercuri, de 
primul secre- 
L’niunii Socia-

Încheierea
lucrărilor Plenarei

Manifestări in cinstea
aniversarii Republicii

Acțiuni ale forțelor patriotice
sud - vietnameze

După cum informează agenția 
de presă „Eliberarea", forțele 
patriotice din Vietnamul de sud, 
în cursul atacurilor lansate la 27 
noiembrie în zona orașului 
Quang Tri, au scos din luptă 200 
de militari inamici. Tot la 27 no
iembrie, inamicul a pierdut 200 
de militari în luptele desfășurate 
în alte puncte ale provinciei 
Quang Tri.

In provincia My Tho, relatea
ză agenția „Eliberarea", în pri
mele 20 de zile ale lunii în curs, 
forțele de partizani și regionale 
au anihilat 370 de militari ina
mici. In zona Trung Lo de sud, 
în intervalul 26 octombrie—15 
noiembrie, au fost scoși din lup
tă 8S0 militari ai inamicului, care 
a suferit și însemnate pierderi în 
tehnică de luptă.

cept&t o coloană motorizată a 
inamicului, scoțînd din luptă 
■1 200 de militari. Toate cele 50 
de vehicule care formau coloa
na au fost distruse.

Bombardamente
asupra

R. D. Vietnam
Avioane americane, inclusiv 

aparate gigant „B-52", au atacat 
din nou, la 27 noiembrie, regiuni 
ale R. D. Vietnam, se arată în
tr-o declarație publicată de pur
tătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam și difuzată de agenția 
V.N.A. în declarație se cere în
cetarea tuturor actelor prin care 
sînt încălcate suveranitatea și 
securitatea R. D. Vietnam.

★
Agenția V.N.A. informează că, 

la 28 noiembrie, în provincia 
Thanh Hoa a fost doborît un 
avion militar american A-6, nu
mărul total al aparatelor de zbor 
pierdute de S.U.A. în R.D. Viet- • -• 
nam ridieîndu-se, astfel, la 
4 062.

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
agenția khmeră de informații, 
in zilele de 19 și 20 noiembrie, 
forțele patriotice din Cambod- 
gia au scos din luptă peste 
1 400 de militari inamici.

Principala acțiune s-a desfă
șurat pe șoseaua nr. 5, unde, la 
19 noiembrie, patrioții au inter-

sLoteca de literatură 
din Moscova s-a des- 

zitia cărții tehnice ro- 
nanifestare încadrată în 
■lei |> tehnicii româ- 
se desfășoară în Uniu- 

că in cinstea celei 
oivetsări a prodamă- 
i in România.

im-
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Dezbaterile Consiliului de Securitate
Consultărileproblemei Namibieial O.N.U. asupra multilaterale

reprezen-
Ganre-
eneroc

:• • .-

lor se va face 
precizează a- 

știri.

C.G al P.M.U.P

■MM

a susținătorilor lui Peron după

MAFIA DIN GALERIILE

la Tripoli

Republicii Yemenite
privind crearea

• încercarea 
GLEMENTARE a 
angle-islandeze ia 
pescuitslm a e*uat 
Mărfi.

Co 
kute ku

DE ARTĂ

iul celei de-a 25-a 
clamării Repu- 

e limbă și 
la Univer- 
nat loc un 

..România

Consiliul de Securitate a în
ceput dezbaterile asupra situa
ției din Namibia. Secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a asigurat pe membrii Consiliu
lui că Națiunile Unite vor con
tinua să depună eforturi pentru 
soluționarea fără întirziere a a- 
cestei probleme, în virtutea 
dreptului populației Namibiei la 
autodeterminare și independen
ță. Referindu-se la misiunea re
prezentantului său special, Al
fred Escher, în R.S.A. și terito
riul sud-vest-african. Waldheim 
a declarat că „în ciuda prăpas- 
tiei care separă poziția guver
nului de la Pretoria de cea a 
O.N.U., este de dorit ca 
pentru noi contacte să nu 
închisă. Un aspect util al 
cestei misiuni, a spus el, 
că au fost înlăturate orice 
bii — dacă mai existau — 
pra aspirațiilor politice ale 
porului namibian".

In alocuțiunea sa. 
tantul Etiopiei. Ze»de 
Selassie, a coodamrut 
regimul sud-africîa 
zul de a se cont 
OJi.U. și aspiraț 
namib-ian. El a 
să-1 
care este dtsposâ să • ora

te prezența 02 
african ș> să a 
nle de divizare a

Vorbnxi in nnmfir Or» 
ției Unității Africane, rep. 
tantul Marocului, ■unistrul 
externe. Ahnsed T«h Bea 
a declarat că rețiaal ssad-afr.- 
can a utilizat Escăer
doar pentru a face declarată •- 
nilaterale. refuzind să nețocie- 
ze cu bună-credință. El s-a pro
nunțat pentru rnTinrirea ansâ- 
unii. in condițiile unei ^darităt* 
absolute a scopului e>*.

Dezbaterile Consiliuhn xx»r fi 
reluate joi după-amuză.

consacrată proble
melor tineretului
La Varșovia s-au încheiat 

lucrările Plenarei a VII-a a 
C.C. al PJll'.P, consacrată 
problemelor tineretului.

In incheierea lucrărilor 
plenarei, a luat cuvintul Ed
uard Gierek. pnm-secretar 
al C.C. al PALL.P„ care a 
relevat câ R.P. Polonă are 
nevoie de tot mai multi spe
cialiști in toate domeniile. In 
prezent, numărul specialiști
lor este de SOO 00». iar în 
anul 2M» va fi nevoie de 2 
milioane de specialist! cu 
studii superioare si ( milioa
ne cu studii medii.

în munca noastră educa
tivă. a spus vorbitorul, tre
buie să 
faptului 
cit mai 
printr-o 
nată in 
politicii 
calea respectării 
a lecilor sale, a întăririi 1>- 
torit!»ii sale și a ceavelidi- 
rîi tortei sale poteori i drain 
Ote. ecoaoaâce să Atitasive. 
In «ntrecnl proces edacacv. 
local cel

noastră au împărtășit din __
preside lor, relevînd frumusețea 
peisajului și valoarea culturii ro
mânești.

In încheierea simpozionului, a 
luat cuvîntul conf. dr. Pompiliu 
Mareea, conducătorul lectoratu
lui, care a vorbit despre cultura 
românească contemporană.

• AGENȚIA V.N.A. transmi
te că guvernul R.D. Vietnam, 
dînd dovadă de atitudine uma
nitară față de piloții americani 
capturați în R.D. Vietnam, a a- 
probat ca acestora să le fie tri
mise colete poștale cu alimente 
și scrisori din partea familiilor 
lor, cu prilejul sărbătorilor de 
sfîrșit de an. Coletele urmează 
să aibă greutate de pînă la 5 kg. 
și expedierea 
via Moscova 
genția vietnameză de

cultivăm înțelegerea 
că astăzi poli sluji 
bine Polonia numai 

traducere disciplr- 
v iată a prmci piiJar 
statului socialist. pe 

neabătute de la Helsinki

sâ fie re-

ITALIA. — O grevă a șoferilor de autobuze din Roma a prorocat numeroase tulburări ale circu
lației in „Cetatea eternă”

DE RE- 
dispotei 

problema 
din nou. 

coaxorbirile de la 
Reykjavik au fost întrerup
te. reprezentanții celor două 
țâri neputind ajunge la an 
acord asupra numărului șă 
tonajului lavelor britanice 
cărora li s-ar permite • de
rogare parțială de la inter
dicția de a pevui in anumite 
puncte ale noii limite de 3d 
de mile a apelor ten tona le 
islandeze. Anmtțind eșuarea 
convorbirilor, ministrul de 
externe al l-landei nu a ex
clus posibilitatea reluării 
lor. dar a precizat că o nouă 
rundă de negocieri nu va 
avea loc decit atunci cind 
ambele părți vor fi convinse 
de utilitatea lor.

Relații diplomatice
R. P. Chinezâ-Ciad
• AGENȚIA CHINA NOUA 

a dat publicității comunicatul 
comun privind stabilirea de re
lații diplomatice, la nivel de 
ambasadă, între R.P. Chineză 
și Republica Ciad. Comunicatul 
relevă că guvernul R.P. Chi
neze sprijină eforturile guver
nului Republicii Ciad în direc
ția apărării independenței na
ționale și a suveranității de 
stat,, precum și în direcția dez
voltării economiei naționale. 
Guvernul Republicii Ciad, la 
rîndul său, recunoaște guvernul 
R.P. Chineze drept singurul 
guvern legal care reprezintă 
întregul popor chinez.

Succesele patrioților 
din Guineea-Bissau

• FORȚELE PATRIOTICE 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde au lansat, în 
cursul lunii octombrie, 56 de 
atacuri asupra pozițiilor trupe
lor colonialiste portugheze, care 
au suferit pierderi însemnate 
în oameni și material militar —

Repub

a CNITAȚI aparținînd forțe
lor armate ale regimului 

>ury au pătrt 
tămînii trecu

ns. Ia 
;e. în 

ale Zambiei, 
pe lacul Kariba, s-a anunțat,

i Sa 
tul

teritoriale

Convorbirile
Brejnev-Kadar
• LA 28 ȘI 29 NOIEMBRIE, 

la Budapesta au avut loc între
vederi intre Leonid Brejnev, 

• secretar general al C.C. al
P.C.L.S., și Janos Radar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.L., a- 
nunță agențiile TASS și M.T.I. 
Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme ale dezvoltării 
colaborării bilaterale în dome
niile politic, economic și ideo
logic. S-a acordat o atenție deo
sebită dezvoltării în continuare 
a relațiilor de prietenie intre 
P.C.L’.S. și P.M.S.U. De aseme
nea, au fost abordate probleme 
ale situației internaționale.

petrivit agenției Associated 
Press, în capitala zambiană, 
Lusaka.

Guvernatorul districtual pen
tru provincia de sud a decla
rat că. în ultimul timp, trupele 
guvernului Smith se dedau în 
mod frecvent la acte de violare, 
a teritoriului zambian.

2 maori în guvernul 
neozeelandez
• MIERCURI, Partidul labu

rist, care a obținut majoritatea 
parlamentară în urma recente
lor alegeri din Noua Zeelandă, 
a făcut cunoscută componența 
noului cabinet condus de pre
mierul Norman Kirk. Pentru

prima dată în istoria țării, din 
guvern fac parte doi reprezen
tanți ai populației indigene 
maori. Cabinetul va depune ju- 
rămintul la 8 decembrie.

Pentru 
eliminarea încordării 
în Mediterană

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat sâptămînalului ..Gente", mi
nistrul italian de externe, 
Giuseppe Medici, a subliniat 
necesitatea eliminării tuturor 
cauzelor încordării din regiunea 
Marii Mediterane, care împie
dică sau limitează cooperarea 
țărilor riverane Ministrul ita
lian a menționat că recenta în- 
tîlnire din capitala Maltei, la 
care au participat premierul 
maltez, ministrul de externe li
bian și ministrul de externe al 
Italigi, a avut drept scop pro
movarea unor inițiative de lăr
gire a colaborării între statele 
bazinului mediteranean.

• ÎN CADRUL VIZITEI pe 
care o întreprinde în diferite 
țări ale Europei, grupul de 
natori din S.U.A. condus 
senatorul Stuart Symington 
sosit miercuri la Praga — 
latează agenția C.T.K.

se- 
de 

a 
re-

ARGENTINA. - Guvernul argentinian a interzis orice reuniune 
sej demonstrație la reședința fostului președinte Juan Peron, 
af aiă la V -cente Lopez, localitate situată la 20 km nord de 
Biaervos Aires — informează agenția France Presse. Un comunicat 
■ț Mrâtmta de Interne, dat publicității in capitală, precizează 
că această ->âsură a fost odoptetâ in virtutea stării de urgență 

i-geare in Argent na. In fotografie, aspect de la o demonstrație 
. j întoarcerea acestuia în țară.

• MINISTERUL 
CIVILE AL U.R.S.S, 
că, la 28 noiembrie, 
„Dc-8“ al companiei 
„Jal“, care efectua 
penhaga-Moscova-Tokio, 
prăbușit după decolarea de pe 
aeroportul Șeremetievo, care 
avusese loc la 19,50 (ora Mosco
vei), conform programului. Din 
cei 62 de pasageri și 14 membri 
ai echipajului aflați la bord, 16 
persoane au rămas în viață, fi
ind imediat spitalizate.

A fost constituită o comisie 
pentru elucidarea cauzelor ac
cidentului.

AVIAȚIEI 
a anunțat 
un avion 
japoneze 

cursa Co
s-a

ÎN LEGĂTURA CU RE
ZULTATELE ALEGERILOR 

NICIPALE, provinciale 
egislative parțiale 
a. Biroul Politic 
îdului Comunist It 
fuzat un comunicat, 
de agenția ANSA.

? se arată câ , 
stingă

Convorbirile inter-ye- 
menite la nivel înalt, 
care au avut loc la Tri
poli, s-au inebeiat prin- 
tr-un acord care prece
de unirea Republicii A- 
rabe Yemen și a Repu
blicii Democratice Popu
lare a Yemenului intr-un 
singur stat unitar, rela
tează Agenția libiana de 
presă L.N.A, — si agen
ția M.E.N.

Potrivit comunicatului co
mun. semnat de către Abdel 
Ri.nman al Iriani, președintele 
Consiliului republican prezi
dențial nord-yemeni, si Saiem 
Robaya Aii, președintele Con
siliului prezidențial sud-yeme- 
nit, noul stat, cu o suprafață 

. de aproximativ 300 000 km pă- 
trați și o populație de peste 
6.5 milioane de locuitori, se 
va numi Republica Yemgnitâ 
cu capitala Ia Sanaa. EI va 
avea o constituție democratică, 
prevăzindu-se inlăturarea ori
cărei forme de exploatare. Cei 
doi șefi de stat, arată comu
nicatul, s-au pronunțat. în le
gătură cu aceasta, pentru cre
area condițiilor necesare men
ținerii cuceririlor revoluționa
re dobîndite, pînă în prezent, 
atit în Republica Arabă Ye
men cit și în Republica Demo
cratică Populară a Yemenului, 
pentru abolirea ultimelor ră
mășițe ale stăpînirii imamului 
ca și a regimului colonial, a- 
ceasta fiind singurul mijloc ca
pabil să contribuie la soluțio- 

- narea reală a problemelor care 
se pun poporului yemenit.

Comunicatul prevede că t'or 
fi create organizații politice u- 
nificate, urmărindu-se ca pe 
baza acestora să fie întemeiat 
un partid politic unic, denumit 
Uniunea Socialistă Arabă Ye- 
menită. Se preconizează, de a- 
semenea, crearea a opt comi
tete mixte menite să acționeze 
pentru punerea la punct a dife
ritelor instituții constituționa
le, juridice, economice, finan
ciare, culturale ale noului stat 
unificat.
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O veritabilă mafie pare să se îi constituit in domeniul 
achiziționării operelor de artă. Colecționarii și iubitorii de 
opere de artă din Europa occidentală sint alarmați.

Totul a ieșit la iveală la începutul lunii septembrie. La o 
licitație de lichidare a unei colecții particulare de tablouri 
din comitatul britanic Essex, mai multe tablouri, aparținînd 
pictorilor italieni din secolul al.XIII-lea au fost achizițio
nate la prețuri surprinzător de scăzute de către cetățeanul 
american Art Weitzner. Operația a decurs foarte calm și 
discret, deoarece nu au fost alte oferte serioase. La numai 
citeva sâptămini după achiziție, s-a aflat că Weitzner a 
vîndut tablourile unor muzee din Statele Unite precum și 
Galeriilor Naționale din Londra la prețuri de circa 50 de 
ori mai mari decit cele cu care ie achiziționase.

Mulți ar fi fost tentați să-1 felicite pe abilul achizitor 
american pentru flerul său. Unele dezvăluiri făcute în presa 
americană și britanică lasă, însă, să se înțeleagă că e vorba 
r.u de fler, ci de escrocherie în stil mare. Se pare că Art 
Weitzner dirijează o asociație ilicită care grupează un im- 
p irtant număr de achizitori de opere de artă. Cind unul 
dintre ei se declară interesat într-o achiziție^ ceilalți se 
abț.'r. de a participa Ia licitație. Astfel, prețurile se mențin 
coborite artificial. Cîștigurile enorme ce revin din revinza- 
rea la prețuri piperate a unor opere de artă sint împărțite 
în „cote-părți“ intre membrii acestei „mafii" originale.

In ce privește afacerea licitației de ta Essex, doi martori 
s-au declarat gata să dispună în justiție contra lui, Weitzner. 
în timp ce continuă cercetările, ziarele britanice relevă că, 
potrivit estimărilor experților, sistemul „licitațiilor trucate" 
persistă la principalele „saloane de vînzare" din Anglia, 
Belgia, Olanda, S.U.A. și Canada de aproape trei ani, subli- 
niindu-se că tocmai în această perioadă s-a resimțit o scă
dere masivă artificială a prețurilor de achiziție, mai ales 
în domeniul tablourilor de valoare.

Alarma care a cuprins centrele de licitație cu opere de 
artă apare justificată, mai ales dacă adăugăm că, așa cum 
apreciază ziarele engleze, mijloacele de acțiune împotriva 
operațiunilor de’genul celor organizate de Weitzner sint mai 
mult decit modeste. Presa britanică relevă că, dacă Weitzner 
ar fi recunoscut vinovat de „fals și acțiune oneroasă în jo
cul licitației", el ar fi pasibil in Marea B-itanie de o amen
dă de 400 de lire sterline. Penalizare care, comparată cu ze
cile de mii de lire sterline încasate de pe urma speculării 
unui singur tablou, poate fi considerată mai degrabă ca o 
primă de încurajare decit o corecțiune eficace.

E. R.

• MATTO GROSSO
Șl... DROGURILE

35 000 de dolari, iar în S.U.A. 
se vinde la prețuri exorbi- 
*—--------- x agenția

Importante cantități de co
caină, de proveniență boli
viana, iau drumul spre 
S.U.A. și Eurppa, de pe ae
roporturi clandestine amena
jate în Brazilia — scrie, in 
unul din ultimele sale nume
re, „.Jornal do Brasil". Po
trivit acestui cotidian, dro
gul, preparat în cele 120. de 
laboratoare clandestine din 
orașul bolivian Oruro, este 
transportat fie pe calea fera
tă, fie pe calea aerului, pînă 
în Matto Grosso, unde ar 
exista 350' de aerodromuri 
specializate pentru traficul 
ilegal de stupefiante. Se știe 
că un kilogram de cocaină, 
care valorează în Bolivia 
10 000 de dolari, deja la Sao 
Paulo atinge valoarea de

tante — remarcă
France Presse

• VAL DE FRIG IN GRECIA

Ca urinare a unui 
cesiv, înregistrat 
cea mai mare parte a Gre
ciei, șapte persoane au murit 
înghețate. Potrivit unui ra
port al poliției, cele șapte 
victime au fost depistate în 
regiunea de sud-vest a Gre
ciei, unde temperatura a 
scăzut mult sub zero grade. 
In -alte regiuni ale Greciei 
s-au înregistrat mari căderi 
de zăpadă, blocînd circulația 
în mai multe localități ru
rale.

Haite de lupi, urși și tur
me de mistreți înfometați 
și-au făcut apariția in re
giunile populate.

frig ex- 
brusc în
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