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lucrează

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU

J

a primit pe publicistul 
italian Valerio Pellizzari
Tn ziua de 6 decembrie, to

varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
pe publicistul italian Valerio 
Pellizzari.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au

participat tovarășii Cornel Bur
tică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin 
Mitea, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru revista italiană 
„L'Europeo".

FIECARE FAPTA, 0 EXPRESIE A MODULUI
NOSTRU COMUNIST DE A ACȚIONA
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REPUBLICĂ, MĂREAȚĂ VATRĂ

c

bune rezultate ca in această
brigadă a tinerilor" rv

așa apreciază secretarul organizației de partid
nr. 6 de la U.M.M.R. Ploiești activitatea brigăzii

de tineret din secția construcții metalice

wUTECIST

...Pentru
faptele 

de fiecare
Iht

DE PE ȘANTIERELE

NAȚIONALE ALE TINERETULUI

S.

zi ale
uceniciei

Comitetul U.T.C. de la Uzina 
mecanică de material rulant 
Ploiești a lansat încă de la în
ceputul acestui an o valoroasă 
inițiativă : „Nici un tînăr sub 
normă". Ce a urmat, după a- 
ceastă chemare, cu ce rezultate 
intră această inițiativă în ulti
ma etapă a întrecerii pe anul 
în curs ? Toți tinerii își reali
zează integral normele. mulți 
obțin lună de lună depășiri sub
stanțiale.

— Intre cei 82 de uteciști cîți 
lucrăm aici în secția prelucrări 
mecanice, avem și băieți care 
se descurcau mai greu, fiind în
cepători în meserie, ne spunea 
Gheorghe Tătaru, secretarul 
U.T.C. Și cum între noi există 
și muncitori foarte buni. am 
hotărît să-i ajutăm efectiv. In 
scurt timp am reușit să-i adu
cem pe toți la linia de plutire. 
9ar la noi nu se face o dife
rențiere între uteciști și vîrst- 
nici cînd e vorba de ajutorarea 
tinerilor. O parte dintre noii an
gajați au fost dați în grija unor 
comuniști mai în vîrstă de la 
cate învață nu numai meserie 
dar și disciplină.

In același mod s-a procedat 
și în celelalte secții ale uzinei 
și rezultatele nu au întîrziat să 
apară. Dar acțiunea organiza
ției U.T.C. nu s-a încheiat odată 
cu realizarea normelor de către 
toți tinerii. De curînd, organiza
țiile U.T.C. și-au propus să pre
gătească integrarea în produc
ție a viitorilor muncitori, care 
acum fac practica în secțiile 
uzinei.

— Avem în întreprindere 
mulți ucenici care peste două 
sau trei luni ies muncitori ca
lificați, ne spune Cristache 
Roșu, secretarul comitetului 
U.T.C. Fiecare a fost repartizat 
pe lingă un muncitor care îi 
încredințează dulapul lui de 
scule, îl pune să lucreze pentru 
a se obișnui din timp cu munca 
la normă. Ucenicii sînt ajutați, 
de asemenea, să-și completeze 
de pe acum setul de scule ne
cesare, pentru ca debutul lor ca 
muncitori să nu ridice probleme 
de integrare.

în același timp, la nivelul sec
țiilor, organizațiile U.T.C. au 
găsit diferite soluții de majorare 
a realizărilor tinerilor. Secreta-
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IUSTIN MORARU I
(Continuare în pag. a Ill-a) I

Ce probleme 
ridică

Investit cu încredere de către 
colegi, ales, nu numai pentru 
merite profesionale, purtătorul 
de cuvînt al asociației studen
țești în consiliul profesoral 
este, în același timp, par
ticipant la rezolvarea unei 
probleme și coautwr a: decizii
lor ce se dau, care au în ve
dere permanentul proces de 
perfecționare a procesului in- 
structiv-educativ.

Experiența unor asemenea re
prezentanți de la Institutul a- 
gronomic „Nicolae Bălcescu" 
dezvăluită în discuții, dar și 
pe viu, in ședințe de senat sau

—
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Relatarea noastră din județul Bihor
(Pag. a lll-a)
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PRIN ÎMBOGĂȚIREA ÎNTREGII

ACTIVITĂȚI DE ORGANIZAȚIE

Mai aproape de
viața tinerilor

Am OOTK-J-. Se curmd. la 
Sarma. citeva face : despre a- 
cestea și despre altele se vor
bește msă nu doar acolo, ci pre- 
Uiliiali ni ia localităLle județu
lui OiL

—flori peatrv muncitori* : 
la propriu, dar nu dnar arii ; cu 
prilejul acestor acțiuni cultu
ral-educative — cind elevi: unei 
clase prezintă un spectacol de 
cinte e si recitări i^entru -„'Jn— 
citorii unei secții din în- 
treorir.derea unde fac prac
tica tehnico-productivă — este 
omagiată munca si sînt cins
tiți cei mai vrednici lucrători, 
se discută desore meserii 
Si despre viitoarea profesie a 
celor ce acum străbat anii de 
ucenicie. Tinerii — elevi și 
muncitori — se cunosc mai bine.

AZI, FAPTE
SI PREOCUPĂRI
DIN EXPERIENȚA

ORGANIZAȚIILOR U.T.C
DIN JUDEȚUL OLT

schimbă 
pări de 
aproape 
care zi.

gînduri, opinii, preocu- 
viață, iși înțeleg, 
de realitățile de 
răspunderile de

mai 
fie- 

pînă

CONSILIUL PROFESORAL Șl SENAT
consiliu, atestă o sporită matu
ritate în abordarea probleme
lor, un simț critic deosebit ce 
conferă atitudinilor luate spi
ritul constructiv necesar orică
rui organism de conducere co
lectivă.

Constantin Roca — anul II, 
Facultatea de îmbunătățiri fun
ciare i „Cele mat importante as
pecte ale vieții studențești, care

au fost discutate în ședințele 
de consiliu, au fost ecoul pro
blemelor ridicate în asociații. 
De pildă, orarul, îmbunătățirea 
lui prin eliminarea discontinui
tății în programarea seminarii- 
lor a fost parțial rezolvat prin 
colaborarea cu membrii consi
liului profesoral. Lipsa de săli 
și alte motive obiective au de
terminat doar o rezolvare par

țială. De asemenea, alegerea 
unei variante optime pentru 
programa de practică a fost re
alizată cu luarea în considera
ție a punctului de vedere stu
dențesc. Consiliul a răspuns la 
solicitările studenților și în 
ceea ce privește îmbunătățirea 
posibilităților de studiu, dîn- 
du-se curs propunerii de achi
ziționare a unor manuale și

cursuri noi, precum și împru
mutului solicitat de la alte bi
blioteci. La viitoarea ședință de 
consiliu doresc să discut pro
blema sălilor de sport, care ne 
lipsesc și, care poate fi rezol-

calin stanculescu

(Continuare în pag. a ll-a)

acum și din viitorul apropiat. 
...„Acasă la navetiști" — una 

dintre acțiunile destinate să 
mijlocească vizite și întilniri 
apropiate ale unor reprezen
tanți ai întreprinderilor slăti- 
nene — directori și alți mem
bri ai conducerilor tehnico-ad- 
ministrative, ca și din partea 
sindicatului, ai comitetelor 
U.T.C. — în satele dintre ai că
ror tineri foarte multi 
venit muncitori. Dar 
ndsc și împrejurările 
în care navetiștii 
problemele de viață i 
se confruntă, î 
în gospodăria
Apoi, la căminul .... ___
spectacol unic îi reunește pe ti
nerii artiști amatori ai comu
nei și pe cei ai uzinei. Așa a 
fost la Priseaca și la Vîlcele, la 
Izvoare. Brebeni, Valea Mare, 
Slătioara și Morunglav. Așa va 
mai fi în curînd, odată cu vi
zitele pe care oaspeți din par
tea Uzinei de aluminiu, între
prinderii de industrie locală 
„Oltul". Fabricii de produse 
cărbunoase sau Uzinei de_ pre
lucrare a aluminiului 
cii de osii și boghiuri 
,tesc să le facă în 
Curtișoara. Coteana.
Pleșoiu. Bobicești și altele.

Pe uteciștii Liceului „Radu 
Greceanu" i-am regăsit zilele 
trecute pregătind o mică ser
bare școlară ..Te slăvim. Repu
blică" pentru elevii seraliști, 
muncitori la marile întreprin
deri din Slatina. In același timp, 
în secțiile uzinelor, ca și în șco
lile patronate, se trecuse la pre
gătirile pentru sărbătorirea ce
lor de 18 ani, cu prilejul ma-

I au de
se cu- 
exacte 
trăiesc 

cu care 
în familia și 

lor sătească. 
I cultural, un

și Fabri- 
se pregă- 
comuneie 
Găneasa,

ION TRONAC

(Continuare in pag. a ll-a)

Ibe Kodar este prima mea cu- 
noatmță c* Someșui. cu tinerii 
âe pe șantierul național dintre 
CMwrii? Apwemtor. Instalat la 
rndtvi Daciei ude. se oferise in 
oa ai mă poucă pe țantier in 
soni stei, mă mfroduc? încetul 
c» ăscetid in iumez de dincolo 
de ?•-—>—.-.ul cicient măturat de 
lemezz fSergitonshri. Și trebuie 
M rrw că ceea ce mi-a reținut 
air-ur*» dm capul locului a fast 
McvMk «ceartă demnitate țepoa
să a insoțitorului meu. Efortul 
de a mă fi făcut să înțeleg di
mensiunea locurilor prin care, nu 
este un motiv de laudă pentru 
mine, calc prima dată.

— Baratul de aici servește 
pentru al-.mentcrea o-așului cu 
apă potabili.

SivZem la Gilău, in teritoriul 
celtri dmtii șantier. acum m des- 
furtiare. Law' întins in vatra 
fostului sat Someșul Rece pro
mite ascensiuni.

— Vedeți pe unde merge au-
* ’ * Pină acolo !

din tonul și gesturile 
că șoseaua va ajunge 
sub oglinda lacului. 
Tamița, barajul urcă.

tobuzul?
Înțeleg 

lui Kadar 
la rindu-i

Sus, la
Pe platourile denivelate oameni

NEAGU UDROIU

(Continuare in pag. a V-a)
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In secția „plase sudate" a 
l zinei de sirmă din Buzău, 
despre Constantin Ghioca. 
adolescent in virstă de 17 
ani, oamenii — vîrstnici sau 
tineri — spun că este un bă
iat cit se poate de obișnuit, 
ba chiar câ a devenit utecist 
fără a fi făcut ceva cu totul 
deosebit, de excepție. Ori
cum, merită știut că este uce
nic la locul de muncă. Aici, 
in această situație, și ea 
obișnuită la urma urmei, am 
descoperit argumentele care 
i-au determinat pe tinerii 
uttciști ai secției să-l pri
mească, recent, în rindurile 
lor.

După o perioadă destul de

TRAIAN GANJU

(Continuare in pag. a V-a)

Individualism
și individ

de GH. VLĂDUȚESCU

Să opui individualismul individului c '__  __ t____ —...
de vreme ce individualismul pare să fie o valorificare plenară 
a individului.

Nici istoric, nici sistematic, nici
al bunului simț opoziția nu pare să stea, in Renaștere indi
vidualismul venea ca o revoltă în care fremătau aspirațiile 
legitime ale omului anihilat de cele zece secole de domina
ție a bisericii.

Dar in individualismul aceste fremăta revolta numai cit se 
identificase cu umanismul. Un umanism, prin substanța sa. 
nu era însă. Dovadă, despărțirea, în secolele următoare, de 
om și de umanism.

înnobilat, la început, de idealul umanist, individualismul pă
rea eroic. Dar esența lui burgheză aveă să-l depărteze de 
revoltă și de eroism, burghezul însuși depărtîndu-se de va
lorile cu care debutase în istorie. Faza eroică se consumă, 
aventurii substituindu-se negustoria, semeției calculul, devo
tamentului interesul, iubirii afacerismul. Din afirmarea omu
lui, individualismul devine negația lui.

Instaurat în casa burghezului, individualismul alimentează 
politca, morala, filozofia, răstoarnă valorile, dezumanizează 
omul.

Nimic din avatarul său renascentist nu mai rămîne.
Individualismul evoluează ca un antiumanism. Un fel de 

atavism, recrudescență și victorie a bics-ului asupra umanului, 
individualismul este starea de agresiune permanentă pornită 
dintr-un sistem social antiumanist.

Drept aceea, filozofia noastră, morala noastră, politica 
noastră, economia noastră, societatea noastră, pe scurt, ii 
exclud cum exclud, si-l execută cum execută antiumanismul.

A-l prelungi echivalează cu a face opoziție istoriei, seme
nilor, echivalează în consecință cu autodistrugerea, într-o ce
tate a relațiilor mutuale, a sociabilității, a democrației auten
tice agresiunea individualistă întoreîndu-se, ca bumerangul 
împotriva celui care a pornit-o.

Exacerbare a eului, individualismul ar putea să treacă drept 
o valorificare a lui. Dar individualismul organizează în individ 
atitudini de izolare și de rezistență. Individualismul separă și 
opune, făcînd din eul despuiat de social, scopul tuturor ac
țiunilor individuale și din semeni, mijloace.

Separă, pentru că eul se urmărește doar pe sine ; opune, 
cît acest finalism al eului vine în conflict cu efortul social, 
cit încalcă norme fundamentale ale conviețuirii socialiste, cît 
desconsideră și astfel iși desconsideră, la urma urmelor, chiar 
condiția umană. Antisocială, conștiința individualistă deter
mină o abdicare de la rosturile omului și o evadare din istorie.

Prin ce aspiră la umanitate și prin ce contribuie la făurirea 
istoriei, cît se bate pentru prezent și pentru viitor teoreticia
nul sau numai practicianul zoologicei formule : eu in primul 

‘ rînd și împotriva tuturor în primul rind ?
Nu I Individualismul nu este de partea individului I

aduce cu un paradox,

chiar din punctul de vedere
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A TE CUNOAȘTE
PRIN DRAGOSTE

Deși poate prea din timp, 
adesea îmi 
viitor, i 
Aceasta pentru că știu 
perturbările familiale 
produc cel mai

mi pun probleme de 
inclusiv de familie, 

că 
se 

r ___ frecvent
în perioada imediată încheie
rii căsătoriei. Tot de aceea 
găsesc utilă încercarea zia
rului de a dezbate astfel de 
probleme, de a căuta soluții 
în privința aceasta.

Aș vrea să exprim în rîn- 
durile de mai jos opinia mea 
personală — insist asupra cu- 
vîntukii „personală" — cu 
privire la situația descrisă în 
articolul „Dragoste la prima 
vedere", la întrebările ’ puse 
în finalul articolului.

In general tinerii din bi
lele noastre concep căsătoria 
ca pe un proces determinat 
în exclusivitate de dragoste. 
Ș> eu sînt aideptul acestei 
concepții, dar nu totalmen
te. Eu cred că uneori se dă 
prea multă greutate unor sen
timente pe care eu le-aș numi 
„de moment".

O căsătorie reușită, care să 
ofere satisfacții multilaterale 
ambilor soți nu se poate în
temeia numai pe o asemenea 
dragoste, ci și pe un proces 
de cunoaștere îndelungată si 
reciprocă. Numai atunci cînd,

cunoscîndu-se bine, cei doi 
tineri pot garanta unul pen
tru altul, pot fi siguri fiecare 
pe gindurile celuilalt, pe fap
tele lui, numai atunci putem 
vorbi de o iubire complexă, 
de satisfacții complexe, de o 
familie trainică. Dar și a- 
ceasta cunoaștere reciprocă 
presupune o serie de proble
me. în primul rind dacă cei 
doi se complac cu adevărat 
din punct de vedere fizic, 
dacă nu se află sub imperiul 
unei atraefii de moment. A- 
poi dacă ei au concepții co
mune, idealuri comune și o 
dăruire egală pentru realiza
rea acestora. Și, in al treilea 
rind, dacă pozițiile sociale ale 
celor doi tineri corespund cu 
planurile lor de viitor.

în articolul despre care 
vorbesc se arată că acei doi 
tineri îndrăgostiți de la pri
ma vedere s-au despărțit, cu 
toate că încă se mai iubeau. 
Eu cred că această dernăr- 
țire s-a produs ca rezultat al 
concepției diferite despre via
ță a fiecăruia dintre ei, cu

toate că ar fi acut timp su
ficient să se cunoască.

Ei vedeau
‘ mai ca de la bărbat la fe

meie, nu ca și 
soție, se iubeau 
fără o bază conceptuală, 
asta s-a dovedit

Am convingerea, insă, 
viefile celor doi tineri 
s-au opnt aici, că acind a- 
cum o experiență ei cor ști 
să-și aleagă mai bine oaurf 
de care să se îndrăgostească. 
Sau chiar că. citind ce s-a 
scris despre ei. se cor iubi 
din nou, de data asta cu a- 
decărat, pe baza cunoașterii 
reciproce.

Dar as dori să cunosc fi 
părerile tineri derp-r a-
ceastă probleme derp-e dra
goste in generaL Sper că 
ziarul îmi va da această r<- 
sibilitate.

iubirea nu-

de la soț la 
„copilărește-, 

fi 
insuficient, 

că
nu

elev
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— anul U—A 
Liceul mdst^ JUreatrre 
Cantemir' — B'eru

-—

Mi s-a intimplat de cîteva ori 
să întreb colegi care s-au căsă
torit cum se simt în noua si
tuație. Pe lingă foarte multe 
răspunsuri ca „bine" sau „pînă 
în prezent bine" am primit și 
unele sfaturi sau indicații ca 
să mai aștept, să nu mă căsă
toresc.

Ceva mi s-a părut nelalocul 
lui în aceste sfaturi. Ce să mai 
aștept? Să învăț să citesc gin
durile fetelor la prima vedere ? 
Să mă căsătoresc mai tîrziu ca 
să suport naai puțin greutățile 
familiale ? Sau să am răbdare 
pînă îmi creez o stabilitate ma
terială și spirituală care să-mi 
ajute să pășesc mai ușor în 
noua situație ?

Cred că ultima „răbdare" ar 
fi singura cu o oarecare justi
ficare. Asta pentru că mare 
parte din neînțelegerile de care 
am auzit se datoresc tocmai 
unor inițiative grăbite de a 
pleca pe un drum necunoscut. 
Astfel, justifieîndu-și gestul 
prin niște atracții destul de 
confuze, mulți tineri se reped 
să se căsătorească înainte de a 
avea o situație materială pro
prie, fără a fi destul de maturi 
pentru asta. Peste greutățile 
inerente ale unui început de 
căsnicie astfel realizată se su
prapun constatările neplăcute 
despre partener sau parteneră, 
care capătă în noile condiții 
altă greutate. Și atunci mulți 
tineri — numai eu cunosc cîte
va cazuri — se maturizează din 
mers, se adaptează rapid situa
ției, dar alții bat în retragere, 
într-o retragere însoțită întot
deauna de pierderi.

Familia trebuie să 
cred eu, nu numai

reprezinte, 
singura și

cea mai sigură formulă socia
lă de a crea un echilibru stabil 
intre satisfacțiile și obligațiile 
existenței, dar și o școală a ma
turizării, a răspunderilor față 
de societate. Pentru că familia 
rămine o importantă celulă so
cială.Ou UI • lașator ia -
un act de 
răspundere

socială!
careDar mai sint și razele 

preced căsătoria. Cunosc mulți 
tineri serioși pentru care o în- 
tilnire înseamnă o discuție com
plexă cu partenera, un mod de 
a o cunoaște și de a se cunoaște 
mai bine și pe ei înșiși. De la o 
asemenea intilnire de dragoste

NUNTĂ UTECISTĂ la cluj

îl FELICITĂ
SECRETARUL

COMITETULUI
MUNICIPAL

Mai zilele trecute, tovară
șul Oprea Fereșteanu, se
cretarul comitetului U.T.C. 
de la uzina „Unirea" ne fă
cea o invitație mai puțin.-o- 
bișnuită — să- luăm parte la.- zațieu 
sărbătorirea unui eveniment 
important din viața a .doi 
uteciști ai uzinei, tînărul 
inginer Liviu Jiga și tînăra 
desenatoare Magda Gamenc- 
zi, Cei doi tineri își sărbă
toreau nunta într-o atmos
feră tinerească, . plină de 
voioșie. Erau prezenți foarte 
mulți uteciști, colegi de în
treprindere. Am aflat că or
ganizatorii acestei nunți u- 
teciste erau înșiși tinerii de 
la uzina „Unirea".

Fericiții miri, emoționați 
de importanța actului pe 
care-1 îndeplineau aici, în 
binecunoscuta sală a Consi
liului popular, mi-au mărtu
risit că, de fapt, emoția lor 
se datorește in bună parte 
bucuriei de a avea alături 
pe colegii de muncă care 
le-au pregătit această plă
cută surpriză Și, intr-ade
văr, la această nuntă ute
cistă erau prezenți membri 
ai comitetului U T C. pe în
treprindere, întreg biroul 
U.T.C al organizației din 
care fac parte cei doi tineri, 
colegi de muncă, activiști ai 
comitetului municipal U.T.C.

Eroii fericitului eveniment 
au venit acum patru ani în 
marea uzină clujeană Prin 
rezultatele bune obținute în 
muncă prin comportarea lor 
demnă și corectă s-au făcut 
repede apreciați de întregul 
colectiv al întreprinderii. 
Colegii lor, ca semn de pre
țuire, i au ales în Comite
tul U T C. pe întreprindere. 
Muncind împieună în co
mitet. Masda Gamenczi și 
Liviu Jfga s au cunoscut 
mai bine, sau apreciat și 
au hotărît să întemeieze îm
preună un cămin Si dacă 
sentimentele lor s au născut

șl s-au consolidat în sînul 
organizației era firesc ca și 
împlinirea, lor, căsătoria, să 
fie sărbătorită tot in cadrul 
intim și colegial al organi-

. — Noi, colegii lor de mun
că, spunea Oprea Fereștea- 
nu, am fost martorii acestor 
sentimente frumoase de în
credere, prietenie și dragos
te care s-au înfiripat între 
cei doi tineri ; nu puteam să 
nu fim alături de ei și în a- 
cest important moment din 
viața lor. E o bucurie a 
noastră, a . tuturor.

Ce poate fi mai plăcut de- 
cît să ai alături de tine în- 
tr-un asemenea moment pe 
prietenii și colegii tăi de 
muncă Convingerea că ori- 
cînd acești tineri sînt gata 
să-ți acorde sprijinul ior nu 
poate decît să te umple de 
satisfacție și bucurie, 
fețele îmbujorate ale 
lor se citeau din plin 
te sentimente firești, 
cum aceeași firească 
facție au încercat-o nu nu
mai proaspeții căsătoriți ci 
și toți cei prezenți, ascul- 
tînd cuvintele lui Gheorghe 
Geru, secretar al Comitetu
lui municipal .U.T.C. i

„In numele Comitetului 
municipal U.T.C. vă adresez 
cele mai sincere felicitări și 
urări de bine acum, cînd, 
împreună, ați pornit să stră
bateți un drum comun. Pe 
acest drum vă așteaptă bucu
rii șl satisfacții, poate u- 
neori și greutăți dar pe care, 
avem ^ convingerea, le veți 
depăși . uși r, pentru că a- 
ceastă căsătorie are o teme
lie trainică ' Vă urez sănă
tate și fericire, iar casa să 
vi-o umple 
să-i creșteți ca oameni 
nădejde ai 
socialiste" 
sincere le 
și pe ale

Iar pe 
miri- 

aceas- 
După 
satis-

copiii pe care 
de 

societății noastre 
La aceste urări 

adăugăm cu drag 
noastre.

I. CIMPEAN

L ia

< ca

ei via cu 
in impresii 
mente. Un bon prseten ai 
care se comporta astfel — 1 
urmare a eăncafceî primiți
familie — a rewsit • cBaBMrie 
model, o înțelegere perfectă cn 
soția. Se ajută si se pretwTesc 
reciproc, se respectă si se . năesc 
cu toate că muncesc in greu 
amindoi. Și. o să să surprindă, 
și ei s-au îndrăgost i 4e la pri
ma ședere. Dar acestei prime 
impresii i-a armat ade-.ărata 
cunoaștere și apropiere. E si fi
resc ; a te rezuma la plăcer- le 
vizuale. senzorial- in general, 
înseamnă a neglija caSlăt le 
esențiale ale namen>fer. Tatmi 
unii tineri asa pmce4e*ză_ ăn- 
tilnirile Ier de drags 
făsoară după n;«e ■ 
prestabilite : o cafea.
un film, ua dans, a sărutare. Si 
in jur. tăcere, piâ 
nu sint căsătorit, au am 
experiență practică. Cred 
că nu e necesară neapărat • ex
periență tristă pentru n condui
tă normală de viitor, că. să
rind in dragoste nu o apropie
re exclusiv fizică, ci ua senti
ment complex, creator. «« se 
poate să nu inebei o căsători* 
reușită, să realizezi 
trainică. M-ar bucura 
rîndurile mele ar fi 
celor interesați.

AURELIAN

ALMANAHUL
SCINTEIA*

1973

la chioșcuri
și librării
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ln procesul firesc 

de optimizare, an- 
tientropic, al orică
rei acțiuni umane, 
specialiștii indică 
între altele și un 
ansamblu de mă
suri care să-l activi
zeze pe individ, 
să-l conștientizeze 
și să-l responsabili- 
zeze, să-l determine 
la o atitudine 
coparticipant și 
ceasta nu numai 
interesul general, 
și al fiecăruia 
parte, ideea activis- 
mului a preocupat, 
dealtfel, pe oamenii 
cei mai înțelepți ai' 
tuturor timpurilor, 
semnificativ fiind 
faptul că, încă filo
zofii greci, susțineau 
că activismul face 
parte din plăcerea 
omului superior. 
Viața trăită dina
mic, dirijată spre 
un scop, de a cărui 
realizare să benefi
cieze cît mai mulți 
alți oameni, a fost și 
rămîne ta sorgintea 
celor mai mari, mai 
reale și mai autenti
ce bucurii persona
le. Satisfacția acti- 
vismului,- se spunea 
pe bună dreptate, 
vine dintr-o exul- 
tanță, dintr-un
triumf realizat în 
bătălia pentru ceva 
important, și care 
se opune satisfac
ției obținută prin 
lene, pasivitate, i- 
nerție (existind și 
vieți consacrate u- 
nor asemenea idea
luri). Expresia unu
ia dintre acei filo
zofi 
ideea 
obținută pe 
contrară 
lui (Epicur), mi se 
pare de. o plastici
tate genială: el o 
caracterizează drept 
0 mulțumire obți

nută, citez, „prin 
stingere...".

...Mărturisesc că. 
gtndindu-mă la unii 
dintre tinerii pe 
care-i cunosc, ei îmi 
apar dintr-o dată 
surprinzător de ciu- 
dați, dacă întorc 
spre ei severa luptă 
morală a filozofu
lui.

Abia ieșiți în lu
me, unii sînt, cum 
se spune, niște le
neși patentați, pri
vesc împrejur cu o- 
chii infectați de o 
pasivitate care-ți 
produce milă, sînt 
înșurubați într-o i- 
nerție de butuc pă
răsit. Unii au și 
meserii, nu sînt, 
cum s-ar crede, 
niște rămași în afa
ra muncii, dar cînd 
îi întrebi ce mai 
fac, îți răspund a- 
proape senin : „Păi, 
ce să mai facem ? 
p-acilea, și noi...". 
Adică: evită cît pot, 
scapă cît pot. Cul
mea este, deci, că 
— stînd de vorbă 
cu ei — se dove
desc cu bunișoară 
mulțumire-n suflet: 
trăiesc fericirea... 
stingerii.

O variantă detec
tabilă a acestei „fe
riciri" o reprezintă, 
desigur, indiferen
tismul, stare pe care 
dintre toate imagi
nile copilăriei, aș 
asemui-o cu aceea 
a pologului de paie 
ude sub care vrei 
să scaperi un chi
brit. Flacăra, minu
nata flacără zeiască, 
moare sugrumată 
sub obtuzitatea gră
mezii în care sufli 
degeaba. Cunosc un 
asemenea ins-polog, 
care încă de pe cînd 
era elev la Școala 
pedagogică, tot mu
iat în halta indife-

renfei umblă, li de- z 
tectase cineva caii- y 
tați muzicale și-l Z 
invitase la un cor: y 
s-a strecurat binișor Z 
și a stat deoparte, y 
11 invitaseră la ac- < 
tivit at ea organiza- y 
ției de tineret: i s-a Z 
părut că trebuie să y 
depună, totuși, un Z 
efort, s-a înscris în x 
rîndul celor chemați < 
la o ședință, și atît. X 
A ajuns învățător, <■ 
au trecut anii, îl x 
întîlnesc uneori pe y 
șoseaua națională. X 
știu că în satul cu <• 
pricina n-a mișcat x 
un deget, oamenii <■ 
înșiși se cam tem de x 
el, gîndindu-se la y 
viitorul copiilor pe y 
care îi învață. 11 tn- X 
trebi de cutare și y 
cutare lucru, el ți-o z 
întoarce scurt: y 
„Mie, dom-le, mi-e z 
indiferent... Ce, 
mi-e bine ? 
doare capul ? 
mă doare. Păi 
ce, dom-le, să
leg ?“... Și pleacă 
mai departe pe șo
sea... Mă uit la el 
și parcă văd o pa
gubă.

Biet om, care nu 
știe, care n-a învă
țat să știe, că indi
ferentismul se în
toarce cu tristețe în 
primul rind asupra 
sa : Judecîndu-l du
pă opiniile filozofi
lor, atitudinea aceas
ta l-a dus la o cro
nică stare de vid, 
care conține în ea 
datele unei satis
facții aparente, ale 
unei mulțumiri fal
se. lipsită de trium
ful muncii și reuși
tei, insul autoanihi- 
lîndu-se prin lene, 
prin pasivitate și 
inerție.

Prin stingere... 
EUGEN 
FLORESCU

în evidență, să se organizeze, 
operativ, discuții cu cei întorși, 
la comitetele U.T.C., în care să 
li se prezinte preocupările ac
tuale și modul de acțiune pro
priu fiecărui colectiv de ute
ciști. De asemenea, prin aceasta 
se are în vedere cunoașterea 
experienței de participant la 
activitatea organizației U.T.C. 
din armată a tinerilor și antre
narea cu responsabilități con
crete. importante, a tuturor ce
lor care au îndeplinit acolo 
sarcini în calitate de membri 
ai activelor U.T.C. și, mai ales, 
ca secretari. Desigur, toți ute- 
ciștii reîntorși din armată ur
mează să fie cuprinși la ciclu
rile de învățămînt politic-ideo
logic U.T.C. și să primească mi
siuni concrete de organizație, 
înscrise în caietul de sarcini al 
fiecărui secretar U.T.C., iar a- 
poi, treptat, să participe la adu
nările generale, la muncă patri
otică și la celelalte activități de 
Organizație.

gătnră cu 
care, zilele 
casă. « dată cu sfîrșitul stagiului 
amhtar ?

— Tonte comitetele U.T.C. de 
•ecanr și cele din marile Intre- 

primit de mai mult 
nmp sarcina să țină o perma- 
• ■ -t-- .-i Centrele mi-
i vite, in așa fel îneît știind 
exact cme sînt tinerii și cînd 
ooeenc acasă, să se asigure ime- 
*u- firă așteptări, fără tot fe- 

formaiități. reintegrarea 
'■r pe locurile de muncă, 
tâțile de unde au plecat, 

aceiași timp, avem în vede- 
ca. avînd sprijinul repre- 

tar.ți or oficiilor pentru pro- 
me de muncă și ocrotiri so- 
e și in colaborare cu servi- 
e de resort din întreprinderi, 

să se asigure o rapidă integra
re In muncă sau pentru califi
care ca muncitori în profesiile 
și pe locurile care necesită în 
r~.m : rind forță de muncă, a 
tj-.uror tinerilor care înainte 
c ■ armată n-au fost angajați , 
- - - Paralel cu primirea în
P'odurție a noilor muncitori, a 
absolvenților diferitelor forms 
de pregătire profesională, și In 
cadrul unor manifestări Simi
lare acestora, va fi organizată 
pretutindeni primirea la locu
rile de muncă a celor întorși 
din armată.

ION TRONAC
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insistent

de acțiuni 
organiza- 
producție. 
acest sens

J
Tirgoviște

o familie 
malt dacă 
de folos

reprezentanților stu- 
a fost elocventă prin 

luărilor de cuvint 
de Alexandru Teodo- 
Nicolae Nica, respec-

>»*

(Urmare din pag. I)

— Repartizarea imediată

— Concret, ce presupune a- 
ceasta la nivelul secțiilor și a- 
telierelor, dincolo de urările 
festive de bun venit ?

il

a 
locului de muncă, la mașini, pe 
schimburi, asigurindu-lej tot
odată, necesarul de scule, echi
pamentul de protecție, vestia
re ar fi în acest sens primele 
urgențe. In același timp, am so
licitat: ca în scurte întîlniri, șe
fii de ^secție, de ateliere, maiș
trii să-și îndeplinească operativ 
datoria de a-i pune în temă cu 
sarcinile imediate de lucru ale 
colectivului, cu angajamentele 
asumate, cu principalele obiec
tive ale întregii perioade în care 
ne aflăm, ale anului 1973, in 
perspectiva cincinalului pe care 
ne-am angajat să-l îndeplinim 
înainte de termen.

— Reintegrarea în cadrul 
colectivelor de muncă presupu
ne și o reînnoire a legăturii ti
nerilor întorși din armată cu 
organizațiile U.T.C., cu proble
matica și programul 
proprii activității de 
ție în viața civilă, în 
Ce vor întreprinde în 
comitetele U.T.C. ?

— Am recomandat _______
ca, o dată cu îndeplinirea în
datoririlor de luare imediată

(Urmare din pag. I) 
vată printr-o discuție cu con
ducerea Universității".

Pe Ion Brașoveanu, anul IV, 
Facultatea de agronomie, l-am 
ascultat vorbind recent în ul
tima ședință de Senat în legă
tură cu programul de moderni
zare a învățămîntului superior 
agricol. A propus îmbunătăți
rea cursului de conducere a 
mașinilor agricole prin lărgi
rea gamei de tipuri studiate, 
cu agregatele care se întîlnesc 
în producție-și o mai bună re
partizare a studenților în prac
tică. „Am făcut aceste propu
neri materializind opinia cole
gilor exprimată în adunarea de 
alegeri A.S. îi voi informa cu 
privire la discuțiile din senat 
și sper și cu concretizarea lor 
în măsuri practice, la viitoarele 
întîlniri. In ceea ce privește 
activitatea în consiliul facultă
ții, pentru o informare mai 
bună a studenților am hotărît 
ca fiecare reprezentant de an 
să participe la fiecare ședință 
a seriilor".

La ședința de consiliu, la Fa
cultatea de horticultura, parti
ciparea 
denților 
calitatea 
susținute 
rescu și 
tiv fostul și actualul președinte 
al Consiliului A.S Subliniind 
colaborarea asociației cu condu
cerea facultății, A. Teodorescu, 
menționa și cîteva aspecte ne
rezolvate ale solicitărilor stu
dențești : „Nu în toate locurile 
practica s-a putut finaliza, 
deși s-au constatat îmbunătățiri 
serioase față de anii trecuți. 
Multe unități refuză să pună

la dispoziția studenților ele
mentele necesare cercetării sau 
efectuării programei. Excursia 
de studii este neconcludentă, 
fiind prea scurtă. Prerepartiza- 
rea a rămas o formulă neacope
rită în fapte. Specializarea este 
complet ignorată Ia repartiție".

La rîndul său, Nicolae Nica 
a propus rezolvarea problemei 
cursurilor pentru anul II, posi
bilitatea afirmării punctului de 
vedere al asociației în încheie
rea contractelor de practică, re
vizuirea cererilor de scutiri me
dicale, rediscutarea introduce
rii de noi discipline în condiții
le reducerii duratei de școlari
zare și sporirii bibliografiilor 
de studiu.

In majoritatea cazurilor, soli
citările responsabile ale repre
zentanților studenților au fost 
rezolvate. De pildă, la Faculta
tea de zootehnie, afirma Uie 
Van, reprezentant în Senat, în 
urma discuțiilofti din consiliu 
au fost urgentate termenele de 
predare a cursurilor și lucrări
lor de laborator, a fost schim
bat orarul, care într-o primă 
concepție fragmenta excesiv 
bugetul de timp al studenților.

Ion Banu, președintele Con
siliului A.S. la Facultatea de 
economia agriculturii este la al 
treilea mandat de reprezentant 
în consiliul profesoral. „La în
ceput nu cunoșteam complexita
tea problemelor la a căror re
zolvare studenții pot participa 
eficient. Cu timpul, am reușit, 
însă, ca discuțiile din adunări
le noastre să fie sintetic comu
nicate consiliului, iar partici
parea masei de studenți să fie 
astfel efectivă la ameliorarea 
programelor de învățămînt,

practicii în producție, a calen
darului de examene și lucrări 
practice. A fost stimulată par- .. .. ( . anj.

să
ticiparea studenților din 
mici pentru ca prezența lor 
nu fie formală".

Urmărirea modului în care 
rezolvă problemele ridicate 
reprezentanții studenților

se 
de 

_____ a 
fost, de asemenea, o preocupa
re a consiliului pe institut, ne 
spunea și tovarășul asistent, 
S. Udrescu, președintele aces
tuia.

„Intervențiile mature, cura
joase, afirma și tovarășul conf. 
dr. H. Răducănescu, prorector 
al Institutului agronomic 
„N. Bălcescu", mergînd pînă la 
critica deschisă dar plină de 
respect a activității unor cadre 
didactice sînt astăzi eficiente, 
depășind nivelul accidental al 
unor situații minore prezentate 
în urmă cu doi ani.

Baza materială mal bună a 
laboratoarelor, ritmicitatea
sporită a apariției cursurilor 
sînt rodul sesizărilor studenți
lor interesați într-o cît mai bu
nă pregătire ; intervențiile cri
tice, argumentate judicios au 
constituit, nu de puține ori, un 
sprijin serios adus conducerii 
Institutului. In acest an matu
ritatea opiniei studențești s-a 
impus chiar în alegerea celor 
mai buni reprezentanți în Senat 
și consilii depășindu-se hotărît 
acel stadiu în care reprezenta
rea studenților era privită ca o 
sarcină administrativă în plus".

Aceste opinii afirmă o dată 
mai mult viabilitatea unei mă
suri ce se verifică în practică, 
ca un element activ în pro
cesul de perfecționare a învă
țămîntului superior.

I
I
I

I
I
I

joratului. chiar in atelierele de 
practică...

In sfirșit. am parcurs „filmul" 
unei bogate seri cultural-edu
cative. in ambianta clubului de 
la Uzina de prelucrare a alumi
niului. Citeva secvențe : _Va- 
sile Scarlat. secretarul comite
tului U.T.C. rostește cuvintul de 
„Bun venit" : se joacă „Hora 
tineretului" și alte dansuri 
populare : trei marșuri tinerești 
cintate de fanfara Grupului șco
lar metalurgic— Este oficiată 
căsătoria celor două perechi de 
tineri, care sosesc in sală îm
preună cu primarul orașului, 
prim-secretarul Comitetului oră
șenesc U.T.C.. vicepreședintele 
Consiliului popular orășenesc 
Slatina. în timp ce orchestra 
..Ritm" și întreaga asistentă in
tonează „Mulți ani trăiască !“.

— Despre ce este vorba ? — 
l-am întrebat pe Nicolae Croi
toru. prim-seci etar al Comite
tului orășenesc Slatina 
U.T.C.

— Așa a fost la căsătoria 
ciștilor 
Feliciei 
o seară 
împreună cu colegii și prietenii.

fi'

al

u te
și aConstantin Dinu 

Lăcraru. Am organizat 
model. sărbătorindu-i

o

.'m

lut

Srr

feha ce cei
mai muncitori
de > Uzina de prelucrare a alu- 
minîului.

Era numai un mod si o di
recție de acțiune in această pe
rioadă. aveam să aflu, acolo, 
la Comitetul orâser.esc Slatina 
ai U.T.C.

Episodul dinainte, ca și cele-

activitatea de organizație, prin 
răspunsuri concrete, operative, 
afirmînd activ rolul și locul ti
neretului, al organizațiilor 
U.T.C. în fiecare colectiv. în 
producție, în viata socială.

— Să recapitulăm, pe scurt, 
citeva din punctele acestui iti
nerar al perfecționării — ne-a 
îndemnat Nicolae Croitoru. Am

tivităților noastre cultural-artis- 
tice. sportive, turistice. în sen
sul ecoului foarte intim pe care 
acestea trebuie să-l aibă in cu
getul tineretului — cu argu
mente că organizația U.T.C, este 
nu numai de tineret, ci și a ti
nerilor, sărbătorind, de pildă. în 
colectivele de uteciști eveni
mente deosebite din viata fie-

nești, ca și ..sfaturi ale ome
niei". consacrate integrării în 
producție a tinerilor fără ocu
pație constituie realități în 
multe alte localități ale județu
lui Olt. De la toate acestea am 
pornit, de la manifestări de a- 
tracție ca acelea evocate la în
ceputul acestor consemnări, pen
tru a transcrie la sfirșit. într-o

MAI APROAPE DE VIATA TINERILOR
lalte acțiuni remarcate pe tere
nul faptelor, se constituiau in
tr-un asemenea cadru de preo
cupări. stimulat prin exigentele 
referiri conținute in cuvintarea 
secretarului general al partidu
lui. la Cluj, cu prilejul deschi
derii noului an universitar, la 
2 octombrie.

In zilele și săptăminile din 
octombrie și noiembrie, ca și în 
prezent, agenda de lucru a or
ganelor și organizațiilor U.T.C. 
din Slatina, din întregul iudet 
de altfel, s-a îmbogățit treptat 
în acțiuni prin care se urmă
rește adincirea. în sensul efi
cientei și atractivitătii. a 
lentelor politico-educative

va
in

pornit mai ales de la cerințe ale 
educației prin muncă și pentru 
muncă. Așa se face 
treprins. împreună 
colaboratori, acțiuni 
încadrare în muncă 
fără ocupație, de orientare șco
lară și profesională, căutînd să 
asigurăm necesarul de cadre al 
unităților și secțiilor ce vor in
tra în funcțiune în oraș. In a- 
cest cadru se situează si pro
movarea exemplului pozitiv, a 
valorilor etice ale muncii, legă
turile tot mai stabile și adinei 
dintre elevi și uzine, dintre ti
neri și organizația U.T.C. din 
care fac parte. Ne-a preocupat 
nivelul de adresabilitate al ac

că s-au in- 
cu factorii 

concrete de 
a tinerilor

căruia, căsătoria, majoratul, ple
carea in armată. Acum știm de 
fiecare dată cine sînt fruntașii 
în muncă, le consacrăm. perio
dic. manifestări de sărbătorire, 
in fiecare întreprindere. La ofi
cierea căsătoriilor, ca și cu pri
lejul aniversării zilelor de naș
tere. a unor succese importante, 
tinerii primesc și felicitările co
legilor. ale comitetului și orga
nizației U.T.C.. flori si daruri 
prietenești.

Cu particularități specifice. 
..nunți uteciste", sărbători ale 
maioratului. spectacole artistice 
dedicate de elevi pentru mun
citori și țăranii cooperatori, in- 
tîlniri cu fiii satelor, hore țără-

scurtă convorbire cu tovarășul 
Ion Boștinaru, prim-secretar 
Comitetului județean Olt 
U.T.C., datele unui plan de ; 
țiune care organizează pe i 
samblu, într-o concepție de ... 
cru unitară, eforturile de per
fecționare a muncii organelor și 
organizațiilor U.T.C. cu finali
tatea maximei apropieri de ce
rințele de muncă și viață ale 
tinerilor. Bogat în idei și repere 
de acțiune politico-educativă. 
cu termene și responsabilități 
riguros precizate, un asemenea 
plan există. El prevede, spre 
exemplu, organizarea de con
sfătuiri cu toți tinerii care âu 
absolvit diferite școli și nu și-au

• al 
al 

ac- 
an- 
lu-

continuat studiile sau nu lucrea
ză, la Slatina, Caracal. Balș, 
Corabia, Drăgănești. participind 
și părinți, cadre de conducere 
din unitățile economice, juriști, 
pedagogi. Acestea au avut loc. 
Sînt urmate acum de altele 
similare pentru tinerii din 
comune. Același plan prevede 
continuarea acțiunii „Părinții in 
vizită Ia fiii lor, în uzină" și în- 
tr-adevăr așa se și petrec lu
crurile, Planul nu a rămas deci 
o simplă hîrtie, a devenit și de
vine realitate. cu faptele fie
cărei săptămîni și ale fiecărei 
zile... organizînd la sate acțiu
nea „Fruntași și majori", expu
neri despre „Sarcinile tinerei 
generații Drepturi și îndato
riri la 18 ani", consfătuiri cu 
gazdele și părinții elevilor, pe 
tema „Rolul familiei în educa
rea comunistă a . tineretului", 
inițiind complexe acțiuni cultu
ral-educative și sărbătoriri ti
nerești. ca cele despre care 
am vorbit deja...

Există așadar, nu numai fap
tele, realități, demonstrații des
pre ceea ce poate face organi
zația U.T.C. pentru tineri, ci și 
un riguros plan de acțiune. în 
spiritul căruia se lucrează cu 
perseverență, și responsabilitate 
utecistă, la îndeplinirea căruia 
Comitetul județean Olt al 
U.T.C. conduce activ.

$
in
C- 
at 
a

TI



„SC î NT El A TINERETULUI" pag. 3 JOI 7 DECEMBRIE 1972

Surprinderea și redarea în în
tregime a felului în care Con
siliul tineretului sătesc a rea
lizat din ceea ce și-a propus, 
este practic imposibilă. Chiar 
dacă din programul acestuia 
alegi referirile la un singur do
meniu, ea cel al zootehniei. 
Imposibilitatea e dată nu nu
mai de numărul foarte mare de 
unități care ar trebui ancheta
te (practic, materializarea aici 
se poate constata) cîț mai ales 
de aspectele noi impuse de di
namismul vieții .acestdi an pen
tru toate sectoarele și față de 
care munca activului U.T.C. nu 
putea rămine încorsetată in
tr-un plan tabu. Tocmai adap
tabilitatea planului la noile 
condiții este și calitatea cei 
mai demnă de relevat din ju
dețul Bihor. Pentru că pe lin
gă punctele generale de orien
tare a activității, de data asta 
a intervenit elementul nou, di
namic și mai concret. Care este 
acest concret, noul care atrage 
atenția și peste care nu am 
putut trece ?

Este vorba, în primul rînd, 
de ceea ce în urmă cu cîteva 
luni se numea inițiativa tine
rilor de la C.A.P. Ștefănești-I- 
leana care constă în colabora
rea tinerilor cooperatori cu ti
nerii mecanizatori sau munci
tori ai unităților industriale 
pentru mecanizarea lucrărilor 
din zootehnie. Preluată, aceas
tă inițiativă a fost în același 
timp dezvoltată devenind în 
județ o adevărată acțiune de 
masă. începutul, timid ca ori
ce început, a fost făcut la Că- 
răndeni unde tinerii din coo
perativă, împreună cu cei din 
secția de mecanizare, au intro
dus apa în grajduri aducind-o 
de la o distanță de aproape trei 
kilometri. Următorul pas. și 
cel mai mare, făcut cu curajul 
și siguranța care au conferit ac
țiunii caracterul de masă a 
fost făcut la Ghiorac. în cîteva 
tînduri iată ce și cum s-a în- 
tîmplat.

Treburile porniseră la Cărăn- 
deni și organizațiile U.T.C. a- 
flau tot mai convingător des
pre ce este vorba. Activul con
siliului tineret sătesc în per
manente căutări de noi locuri 
unde în aceeași idee se poate 
face și altceva i-a cunoștință 
că la S.M.A. Ghiorac o inten
ție asemănătoare avea și con
ducerea tehnică a stațiunii. își 
îndreaptă atenția aici și după 
cum vom vedea. în scurt timp 
efectul este neașteptat. ,.Ideea 
de a face ceva pentru mecani
zarea lucrărilor în fermele zoo
tehnice ne preocupă pe noi mai 
demult, declară acum directo
rul stațiunii, inginerul Călin 
Bădulescu. Studiasem cîteva 
posibilități pentru construcția 
unui nou tip de bucătărie fura
jeră dar, încă nu ne hotărâm 
să ne apucăm de lucru. Știți 
cum se întîmplă de cele mai 
multe ori: la un lucru nou oa
menii cu greu se hotărăsc. Mai 
ales cei cu rutină. Și tocmai 
aici apreciez eu că a făcut, 
ceea ce nu mă așteptam, orga
nizația U.T.C. Tinerii mi-au 

luat pur și simplu din mînă 
notițele mele despre viitorul 
proiect de bucătărie și ne-au 
pus și pe noi toți la treabă". 
Și treaba a ieșit cum nu se 
putea mai bine. Cu ce gîndise 
directorul și cu ce au mai gîn- 
dit ei cind au trecut practic la 
realizarea unui proiect doar 
însăilat, a rezultat la coopera
tiva agricolă din Ghiorac o bu
cătărie furajeră model care 
imediat a atras la un schimb 
de experiență pe toți specia
liștii județului ; în prezent a- 
cest tip de bucătărie fiind pre
luat de încă 22 cooperative din 
județ.

Bucătăria furajeră este insă 
numai o parte a îndrăznelii si 
muncii lor, cum aprecia direc
torul. Mașina universală de to
cat siloz adaptată pentru aces
te bucătării furajere este cea 
de a doua mare realizare care 
poartă în aceeași măsură an
tetul „realizat din inițiativa si 
prin munca tinerilor*. Pe scurt, 

RELATĂM dim JUDEȚUL BIHOR:

INIȚIATIVA — iată cuvintul care definește
PREZENȚA UTECIȘTILOR ÎN VIAȚA SATULUI

Foto-ancheta

Jaa ■ffiru ai echipei de tineret de
k «cam uciQM* ei C-A F. \aiea lut Mihai, 

ămrre cei 19 rtnern atrași in acest an de 
mmese ax-ernossei. _Fres rmmae imt cârpise fra- 
•nr *x membru al aceleiași
echipe de tme^en de ceea ce cor realiza ei in 
«rkoz pe cere eu f'nrmqf-o*.

„Scinteii tineretului"

• MTlAnvA Of LA $TfFAX5U
$1 UZKA ,5ewAKA-*OA«EA- A AC
PUK D€ WASA. • UTEOSTA D* C-'-OtAC 
OFERĂ. M RMBU PE TARA. O MSUMR 
Dț PREGAriRE CO**LEXĂ A RJRAJB.OR G*O 
sas • eove actweaza
PE TOT TWTJL ANULUI fe iOC’fr-
nkt • sa oc -ner coKsrmM noul eșa
lon «Gtrotto» DE AMMAX

Tinerii de la l.R.E. Oradea ridică «zkr Îs -r-ezua
liberă energiei pentru alimentarea mstelatmor :

e vorba de modificarea unui 
tip vechi de tocătoare pentru 
furaje ai cărei autori direcți 
sînt tinerii Anton Toth. Geza 
Abram, Gavril Fechete, Alexan
dru Hurgoi și elevul practicant 
de la Liceul agricol din Oradea, 
Francisc Mathe, fiul șefului de 
atelier al stațiunii. Adusă Ia 
o productivitate dublă această 
tocătoare de furaje confecțio
nată deocamdată pentru zece 
cooperative agricole valorifică 
furajele cu 20 ia sută mai bine 
deck vechiul tip „Constanța". 
Iar dacă vreodată. specialiștii 
se s-or gindi la omologarea ei 
nu va fi de mirare că printre 
autori vor fi citați și cei pe 
care noi i-am amintit mai sus.

Mer.ținîr.du-r.e !r. aceiași pe
rimetru al contribuției tineri
lor bihorer.i la mecanizarea lu
crărilor în femeie zootehnie*, 
demn de reies a: este și un alt 
exemplu al felului In care ini
țiativa de Je- Stefăaes'i captea
ză tot mai mult atenția și pre-

£ crta 3* jacrare* aaat.srx az- 
ftfcMN Ae aca ne ua feeaaa rac- 
Jtz r-.
js» car* rw ’ta ss

■ •’X-T rac-
peracrs atunci ue_ pecsrx «ex! 
— sxî zr «ir Li** -1

Bxeri ix -T fer X*-

pre 3 
ararar aa â?
«a SJLA. iror*-

jeă m res 2a * JL2L Oradea 
tt ra -*1 v • rrxiera'LT* acri- 

arev^a jarraere edes’.e 
2a-r_ cw al -*1 dksry* cete 
•i. ~ a.:roase sdSSasve a or- 

-:a<ire '.arx&aLâ In 
>:*«: aa « prin aceea că peri- 
saetr^ - o.aborâra tinerilor in

„Știfi cum se întîmplă de 
cele nuit multe ori: la un lu
cru nou oamenii cu greu se 
hotărăsc. Mai ales cei cu ru
tină... Tinerii ne-au luat put 
și simplu din mina notițele... 
și ne-au pus ți pe noi la 

treabă'', (stînga).

Anton Toth, unul dintre ti
nerii care au confecționat \ 
noua instalație de pregătire .

I complexă a furațelor Și. pro- | 
I habiL un viitor nume pe fișa i 

unei omologări ! dreapta i

JV «cwm n noi. cei de la ' 
•rrnaa zootehnică a coopera- i 
tizei egncole dtn Ghiorac pu- ! 
tem corbi că intr-adecăi j 
ne-am. mecanizat. Xoi cei de 
la C.A.F. cu cei de la S.M.A. 
am făcut bucătăria, noi O vom 

și minui". (Al. Foghiș) 

domeniul muncii este încă des
tul de larg. Dacă primele două 
exemple relevă o nouă legătură 
pe tărîmul muncii al tinerilor 
cooperatori cu tinerii mecani
zatori. cel de al treilea exem
plu ni-i redă alături de aceș
tia, umăr la umăr, la obiective 
comune și pe tinerii muncitori 
ai unităților industriale orășe
nești ; aspect deosebit de im
portant din punct de vedere al 
efectului muncii politice des
fășurate de organizațiile U.T.C.

Felul în care Consiliul tine
retului sătesc a răspuns iniția
tivei de la Ștefănești nu aste 
singurul care dă măsura muncii 
acestuia în domeniul zootehni
ei. Alături de această notabilă 
realizare, el este în măsură să 
ofere la ora bilanțului și alte
le. Una dintre acestea care re
ține. de asemenea. în mod deo
sebit atenția, ține de o veche 
și permanentă sarcină înscrisă 
fr preocupările organizațiilor 
U.T.C. : recomandarea și în
drumarea unui cit mai mare 
număr de tineri pentru zooteh
nie. Și dacă ne referim la ea 
nu facem acest lucru doar pen
tru că cifra care dă măsura re
alizării este foarte bună : 550. 
Ci șl pentru că pentru prima 
dată în ace6t județ s-a trecut 
la constituirea de echipe ale 
tineretului în fermele zooteh
nice. Un grajd de bovine și o 
hală pentru porci se află In 
prezent sub patronajul direct 
al tinerilor la cooperativa agri
colă Valea lui Mihai. Președin
tele cooperativei agricole. to
varășul Pavel Rizo, aprecia re
zultatele obținute ca fiind peste 
media fermei. „Propunerea or
ganizației U.T.C. de a consti
tui echipe ale tineretului am 
primit-o cu deosebită plăcere 
și i-am dat curs și pentru că 
odată cu ea tinerii s-au anga
ja*. să execute prin muncă vo
luntar patriotică și o baie cu 
dușuri și să amenajeze la fie
care grajd camera îngrijitoru
lui*. O inițiativă atrage deci 
alta, altfel spus, spiritul de 
inițiativă trebuie doar trezit. 
Și cu siguranță că el va fi sti
mulat la cît mai multe orga
nizații pentru ca încă o nouă 
inițiativă să poată prinde con
tururi mai precise pentru a 
putea fi lansată chiar în întrea
ga țară. începutul a fost făcut. 
Avem aici în vedere și faptul 
că In acest an din realizările 
județului la însilozări de fura
je. 30 la sută sînt în exclusi
vitate rezultatul muncii presta
te voluntar patriotic de tineri ; 
că 15 000 hectare cu pășuni și 
finețe au fost Întreținute tot 
de către ei. Și credem într-o și 
mai deplină realizare, gindin- 
du-ne. totodată, și Ia studiul 
ce-1 întreprinde In prezent Con
siliul tineretului sătesc în opt 
comune printre mecanizatori și 
zootehniști. studiu ale cărui 
concluzii îi vor oferi acestuia, 
fără Îndoială, noi unghiuri de 
abordare a vieții satului.

N. COȘOVEANU

PENTRU ZECE MII 
S-AU DESCOPERIT 

OAMENII POTRIVIȚI
„DAR INVITAȚIA RĂMÎNE 

ÎN CONTINUARE ACTUALĂ"
ne declară ing. ANDREI POPA, directorul Direcției 
pentru probleme de munca și ocrotiri sociale

Devansarea investițiilor cu 
un an, intrarea mai devreme 
in producție a unor obiective 
importante, generalizarea schim
burilor doi și trei, adică 
pe scurt — realizarea cincina
lului în patru ani și jumătate 
— au evidențiat, alături de alte 
măsuri complexe, necesitatea 
suplimentării intr-un ritm im
presionant a forței de muncă 
la nivelul Capitalei.

PARAZITELE STRĂZII MAI CER
IIMP DE GHIDE...

• Unde pot fi întîlnite 
niște fete care, cu numai 
o lună în urmă promi
teau sâ muncească • 
Doi părinți îngăduitori 
și-o domnișoară care 
nu poate suporta decît 
un program : cel de 
dans ! • Doi frați ge
meni întru ... trîndăvie
• Tristul record al Mă
riei Ș. : 12 locuri de 
muncă refuzate în cinci

luni

Lansind invitația adresată ăe 
întreprinderile Capitale:, ziarul 
nostru s-a străduit să popu
larizeze dar și să susțină, prtp 
mijloacele ce-i stau la indemi- 
nă, efortul organizației U.T.C. și 
al celorlalți factori pe care l-am 
numit generic, in temeiul unor 
estimări inițiale. .„Acțiunea 
120 000". Cum cititorul a putu: 
afla insă din paginile organu
lui de presă al Comitetului

Aș fi dorit din toată inima ca aceasta să fie o erată la arti
colul ;,Parazitele străzii" prin care să corectez impresia lăsată 
de personajele negative ; speram deci într-o firească revenire 
la normal, la regulile eticii noastre socialiste. Dar, așa după 
cum o să vedem, recuperarea paraziților se face destul de 
anevoios.

Cu două luni în urmă, la O- 
ficiul de repartizare a forțelor 
de munca din sectorul 8, trei ti
nere se băteau cu pumnul în 
piept și căutau să ne convingă 
că marele lor vis este să mun
cească, dar nu li se oferă con
diții. Au plecat atunci cu repar
tițiile în mînă, fericite că se 
pot apuca de o muncă cinstită. 
Și le-am crezut, pentru că orice 
om poate îndrepta niște gre
șeli cînd este conștient de ele. 
Mărturisesc că m-am lăsat u-

s—> 13 <—
rea acestei acțiur::. cifra a fefet 
ulterior majorară cu ;r.râ 1 
de noi locuri de mu-.-ri. Pr.n 
urmare. de azi iuainte. 
vorbi de ACI 1 £A 121 66**. 
De aceea. am rugat pe 
tovarășul inz. Andrei Pop*, 
directorul direcției pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri so- 

șor convinsă de bunele intenții 
ale celor trei tinere și, înarmîn- 
du-mă cu o nouă doză de opti
mism, m-am interesat de curînd 
de soarta lor. Stupoare ! Nici 
una dintre ele nu lucrează, mai 
mult, nici nu răspund invitații
lor de a se prezenta la Oficiul 
de repartizare a ' forțelor de 
muncă. Am vizitat-o mai întîi 
pe Alexandra D. care declarase 
inițial că nu are nici un fel de 
studii. A făcut totuși șase clase 
elementare și acum singura ei

dorință este să nu mai Ce de
ranjată de tot soiul de comisii 
care o trimit la muncă. Se des
curcă ea și singură. Nu, nu 
muncește dar. ce nevoie are ? 
La cei 17 ani este de o eleganță 
izbitoare. Mămica și tăticu’, 
muncitori la I.S.B., nu ciștigă 
din cale-afară de mult dar își 
îmbracă fetița numai de la „va
lută*. Amîndoi sint foarte mîr.dri 
de ea. de „inocența cu mini
jupe și cu cizme pe picior" și 
nu concep ca fata lor să se 
ostenească prea tare. Muncesc 
dînșii și pentru odorul cel mic, 
ea nu are altceva de făcut de
cît să se distreze, că acum ii e 
timpul, in rest au grijă ei, pă^ 
rinții. Tatăl, care în 30 de ani 
nu a schimbat locul de muncă, 
ne face o confidență : „Am 
vrut s-o băgăm ospătăriță, da’ 
ii trebuie carte. Acum poate o 
ajutați dumneavoastră să gă
sească un loc de picoliță, că 
deh ! dacă nu curge, pică !“ 
Amîndoi părinții mă roagă, in
sistă s-o ajut pe fiica lor să-și 
afle și ea un oscior de ros, că 
în fabrică nu-i de ea. Nu-mi 
vine să-mi cred ochilor și ure
chilor : acești părinți își împing 
fata cu bună știință și cu un 
zîmbet nevinovat pe un drum 
de pe care se va întoarce foarte 
greu. Mîndria lor că fata știe 
să se descurce, că se joacă cu 
legea de-a „v-ați ascunselea" 

tern jxejeg <ă ae angajeze iu 

soeofxi actualuiui cincinal, 
sa* st vă marrurisesc că după 
ce Snaîra -^crețului* a scris 
Scapre izasarea .„Acțiuni 
121 HN* desr s-a specifica: din 
eaptii '.-ocu.u; că este vorba 
beâpr» apelul făcut tineretului 
Caa.tai»-- ne-aan pomer.it cu o 
a-a-an-_ de scrisori, sosite din 
mare colțurile țării, in care tt- 
sertt iși exprunau speranța că 
.poair totuși" vor putea veni 
s. e*. să-s: unească eforturile 
cu coiect: din București ! Apoi

■ nnd in presă relatări des
pre area minoritate de tineri 
bueureștecii care refuză să se 
-..-adreze. aceiași corespon

dez*.. ne-au trimis rinduri pli
ne de mirare și de indignare...

— Deci, mai există tineri ca
re se mențin pe baricadele șu
brede aie lenei...

— Desigur, dar numărul lor, 
foarte mic in comparație cu 
al celorlalți. nu ne indreptă- 
t--t» să-l neglijăm. Cu aceștia 
se duce munca cea mai difici- 

• lămurirea nu se poate face, 
b: ne înțeles, decit prin dialog 
since-, prietenesc și este conti- 
n_?tă cu o îndrumare atentă 
câ*re un loc de muncă adec- 
■. at. Aici are mare importanță 
felul in care sint primiți, nu 
numa: tinerii din categoria la 
care ne referim, ci toți in ge
neral.

— Din experiența relativ re
dusă care s-a acumulat, ce 

mă uimește. Aici cred mai puțin 
în vina ei, decît în cea a părin
ților. pentru că 17 ani este o 
vîrstâ dificilă, care are nevoie 
de o bună călăuzire. Dar... la 
școală nu merge, la servici nu 
merge, singurii povățuitori ră- 
mînînd părinții. Ei însă văd lu
mea printr-un ciudat ochean 
care răstoarnă valorile și își 
ajută fiica să se obișnuiască cu 
această falsă imagine. Sper totuși 
că cineva o va ajuta să iasă din 
impas. Poate unul din băieții 
cinstiți cu care se va întîlni 
(joia, sîmbăta și duminica — are 
program fix !) la dans, poate 
niște oameni cumsecade și cu 
răbdare, poate va înțelege sin
gură...

Cea de-a doua vizită o fac 
Măriei S. pe care n-o gă
sesc acasă (lucru foarte dificil, 
de altfel). Stau de vorbă cu 
fratele și cu bunica ei. Părerile 
unuia nu se potrivesc cu ale 
celuilalt. Fratele, băiat modern, 
fără prejudecăți, nu s-a între
bat niciodată de unde provin 
banii Marianei, e majoră, trea
ba ei !“ Imoralitate ? Nici po
meneală ! Are niște prieteni cu 
care se duce la cîte o cafea, care 
o „împrumută" cu bani, deci ni
mic necinstit. Fiecare se des
curcă : el, care a schimbat pa
tru locuri de muncă, s-a cali
ficat, dar nu a respectat con
tractul și acum se ocupă „cu 

concluzii trageți asupra meto
delor de recrutare folosite ?

— Rezultatele cifrice înregis
trate ne dovedesc că ele sint 
eficiente. Există o efervescență 
generală de ocupare a posturi
lor oferite. Credem, totuși, că nu 
s-au găsit întotdeauna meto
dele cu șansele cele mai mari 
de a pătrunde în sufletul tine
rilor. experiența ne va conduce 
inevitabil spre descoperirea 
lor.

— Spuneți-ne, vă rog. tinerii 
care au răspuns cu promptitu
dine apelului, spre ce ramuri 
ale industriei s-au indreplat 
cu precădere ? Au apărut cum
va primele semne ale unei o- 
rientări inegale ?

— Se constată o afluență de
osebită spre profesiuni din ra
mura electronicii. automaticii, 
chimiei și se vădesc primele 
semne ale neaeoperirii „sectoa
relor calde" ale industriei mă 
refer la turnătorie, forjă etc. 
care după cum se știe au o 
mare importanță.

— Odată observat fenome
nul, care credeți că sint măsu
rile ce se cer a fi luate ?

— Ele vizează capitolul „lă
muririi". Munca în industrie se 
apropie din ce in ce mai muit 
de condițiile laboratorului, dar 
chiar in anul 2000 vom avea 
piese turnate și forjate. Mun
ca de recrutare ar trebui să 
înceapă tocmai cu aceste ex
plicații, cu prezentarea greută
ților de ordin tehnic și a fru
museților meseriei și de-abia 

ce se găsește". Ea, tot cam așa, 
ceva mai ilegal, adăugăm noi. 
Bunica însă are idei învechite : 
„De ce, maică, să umble noap
tea pe străzi te miri cu cine ? 
Se duc acolo la, „Chibrit", că-s 
mai multe, și așteaptă să vină 
bărbații să le ia. Gîndesc că de 
la ei are banii, că doar nu s-o 
duce de pomană să-și piardă 
nopțile și tinerețea". Biata bu
nică nu are însă putere de con
vingere și cînd aduce vorba de 
servici este luată in rîs — „Ce 
știe ea ?!“ Poate mai bine pen
tru anii ei mulți că nu știe chiar 
totul. O bănuială este oricum 
mai puțin decît o certitudine. 
Mai bine că nu a fost cu noi în 
Piața Chibrit cînd am întrebat 
de Mariana. Ne-au răspuns niște 
bărbați cu o privire ce luneca 
înlături că nu a apărut încă, 
dar trebuie să sosească, fiindcă 
aici e sectorul ei. Am putea-o 
găsi după-amiaza, cînd își aș
teaptă „clienții" la bar sau la 
cofetărie. Cînd i-am întrebat 
dacă nu cumva lucrează un
deva, mi-au răspuns pufnind în 
rîs : „Ba are ea un fel de servici, 
da’ nu-i în cîmpul muncii". Oare 
Mariana, care la cei 21 ani se 
bucură de o faimă deloc de 
invidiat, să nu poată fi redată 
societății ? Apelez . din nou la 
oamenii cinstiți din jurul ei, la 
cei care închid ochii cu îngă
duință la „nebuniile" fetei. 

apoi să se finalizeze eu vizite 
in turnătorii și la forjă. Altfel, 
condițiile de lucru mai deose
bite șochează un tinăr neavi
zat și-1 îndepărtează brutal de 
o meserie care i-ar fi adus sa
tisfacții.

— Tovarășe director, tot din 
situația la zi, se întrevede „o 
problemă a fetelor" ?

— Dacă vă referiți. Ia nepu
tința de a le oferi posturi a- 
decvate, în nici un caz ! Bucu- 
reștiul dispune de un mare nu
măr de locuri de muncă, în spe
cial în industria textilă. încer
căm însă să le orientăm și spre 
alte meserii, cum ar fi mecanica 
fină sau strpngăria ușoară. A- 
ceasta, ar avea ca efect degre
varea unei părți a forței de 
muncă masculine și orientarea 
ei de preferință spre sectoare 
mai dificile, dar foarte impor
tante ale industriei. Totuși 
există și o „problemă a fete
lor" in sensul că ele se arată 
mai... perseverente decit băie
ții într-o idee învechită, multe 
se visează mai degrabă într-un 
birou unde nu prea au ce face, 
decit într-o întreprindere unde 
aportul lor poate fi substanțial. 
Inerția produce dificultăți. în 
acest sens, experiența și munca 
susținută a organelor U. T. C. 
ne vor fi de un real folos. A- 
cestea ar fi pe scurt problemele 
care ni s-au relevat și pe care 
ne vom strădui să le rezolvăm 
în continuarea acțiunii.

MONICA ZVIRJINSCHI

Iată două cazuri dintre cele 
mai grave, două tinere care se 
sustrag muncii sub diferite pre
texte, și nu sînt singurele : 
Sîrbu P. a refuzat pînă 

.acum nouă locuri de muncă, dar 
este întrecută, cu 12 (douăspre
zece) posturi refuzate în cinci 
luni de Maria Ș„ și „com
petiția" poate continua. Fie
care din ele are pe cineva 
care înțelege în mod greșit să 
o ajute, să scape de muncă. Pă
rinții, în special, ei sînt cei mai 
săritori. Cred însă că în aceste 
cazuri cetățenii ar trebui să in
tervină. Conștiința socialistă nu 
admite parazitismul, dar nici 
indiferența. Ideea că fiecare își 
vede de ale lui, că nu-1 pri
vesc treburile altora, trebuie 
combătută, fiindcă tinerii care 
pășesc pe un drum greșit sînt, 
măcar pentru un timp, pierduți 
pentru societate ; nu-i putem 
lăsa în voia întimplării, pentru 
că societatea sîntem noi, toți, 
dumneata, și eu, și toți cei ce 
ne înconjoară. Nu avem voie să 
rămînem Indiferenți la ceea ce 
se întîmplă c.u un Om. De a- 
ceea trebuie să intervenim acolo 
unde este ceva de îndreptat, cu 
un cuvînt, cu o povață, cu un 
ajutor. Sîntem obligați să luăm 
atitudine și să avem încredere 
în lupta împotriva indiferenței.

MIHAELA COMAN

(Urmare din pag. I)
rii U.T.C. participă la analizele 
zilnice ale îndeplinirii sarcinilor 
de plan înscrise în „grafic", in
tervin operativ pentru ca fie
care tînăr să realizeze, acolo 
unde e posibil, depășiri de nor
mă.

Rezultate foarte bune a dat 
și inființarea unei brigăzi de 
tineret la secția construcții me
talice.

— De cînd eu brigada tineri
lor sudori, s-a îmbunătățit mult 
calitatea lucrărilor, a crescut 
volumul producției, ne spune 
Ion Pană, secretarul organiza
ției de bază P.C.R. nr 6. Nică
ieri în secție nu se lucrează mai 
bine, cu mai bune rezultate ca 
in această brigadă a tinerilor. 
Și cum în secțiile uzinei majo
ritatea muncitorilor sînt tineri, 
s-a considerat foarte utilă orga
nizarea unor astfel de brigăzi și 
în alte locuri de muncă.

De altfel, depășiri sînt sub
stanțiale la toți indicatorii de 
plan. Angajamentul anual — pro
ducție globală suplimentară in 
valoare de S milioane lei — a 
fost onorat pină la sfirșitul lunii

Nicăieri 
nu se 

lucrează 
mai bine 

octombrie. Bilanțul la zi mai 
consemnează depășirea benefi
ciilor planificate cu 600 000 lei, 
peste 370 000 lei economii ia pre
țul de cost și reducerea consu
mului de metal cu 260 tone.

— Nici nu se putea altfel 
pentru că alături de acțiunile 
educative și de stimulare a 
participării tuturor tinerilor, a 
tuturor salariaților la eforturile 
în întrecere, la noi în uzină 
funcționează și un sistem de or
ganizare și urmărire a produc
ției pe loc de muncă, om, ma
șină și reper foarte bine pus 
la punct, ne spune inginerul șef 
Ion Cotorceanu. Zilnic se ana
lizează stadiul de realizare a 
planului, inclusiv a angajamen
telor. Dacă se respectă graficul 
— și se respectă — ne achităm 
integral și la timp obligațiile 
față de beneficiari.

— Toate cele 77 contracte în
cheiate de uzină cu diverși be- 
nificiari sînt onorate la zi, a- 
daugă Gheorghe Partenie, șeful 
serviciului desfacere. La noi o 
obligație contractuală, în valoa
re de cîteva mii de lei, se tra
tează cu aceeași importanță ca 
una de ordinul zecilor de mi
lioane.

Așadar, acțiunile organizații
lor U.T.C. au făcut posibilă res
pectarea cu strictețe a graficu
lui de producție de care vor
beam mai sus. Iar depășirile de 
normă realizate de salariații u- 
zinei, în majoritate tineri, au 
creat condiții ca intr-adevăr 
toate contractele cu beneficia
rii să fie onorate mai repede.

— Pînă la sfirșitul lunii no* 
niembrie, ne declară șeful ser* 
viciului desfacere, am livrafl 
beneficiarilor întreaga cantitate 
de piese de schimb contractate., 
iar la 24 decembrie vom lichidai 
toate obligațiile contractuale pf 
care le mai avem pină la sfîrși» 
tul anului.

pomer.it
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Am văzut pînă acum, pe baza răspunsurilor la chestionar a 
celor 100 de tineri de virstâ utecistă care sint preferințele lor 
de carte ți autori, care este „segmentul" de timp liber afectat 
lecturii de carte beletristică, precum și care sint insușirile pe 
care trebuie să le aibă după ei o carte de literaturâ bună.

Să urmărim în continuare 
examinînd 
două din 
toare :

întrebarea 
nerea unui răspuns nominal de 
erou (în cazul in care subiectul 
s-ar fi glndit să indice un per
sonaj anume dintr-o anume 
carte) fie indicarea unui erou 
„generic" (aparținător unei ti
pologii). Pentru a fixa mai bine 
întrebarea am cerut subiecților 
să-și motiveze preferințele. 43 
la sută din tinerii chestionați 
au răspuns că nu au un erou a- 
nuniit sau un gen de erou pre
ferat (dintre aceștia, unii au 
indicat ca răspuns „nu știu", 
„nu m-am gîndit încă", „mi-au 
plăcut toți eroii din cărțile citi
te la fel" sau „cred că nu am 
întîlnit încă eroul preferat în 
cărțile citite" etc.).

La restul subiecților, atît răs
punsurile cit și motivațiile sînt 
extrem de variate și interesan
te, ele putînd fi cuprinse în ca
tegorii mari de preferințe și 
motivații. Corelînd răspunsurile 
ia această întrebare cu prefe
rințele pentru genuri de carte 
și autori, putem obține o ima^ 
gine și mai fidelă a raportării 
și participării tinerilor ia lite
ratură.

Am operat mai întîi o gru
pare în mare a răspunsurilor, 
împărțindu-le în două catego
rii : de o parte răspunsuri care 
au indicat un anumit gen de 
erou, cu motivații, fără nomi
nalizarea eroului ; de qealaltă 
parte, răspunsuri care au indi
cat un erou anume, însoțit de 
motivația răspunsului respectiv. 
Au existat de asemenea și 
unele răspunsuri fără motivații. 
Dintre cei 57 de tineri care au 
indicat eroul lor preferat, 11 
tineri au indicat un anumit tip 
de erou pe care-1 îndrăgesc.

Astfel, V. Z. absolvent de li
ceu preferă „eroul dostoiev- 
skian" („e Dostoievski însuși, e 
sfîșiat de contradicții, tragism, 
căutări, încercări de rezolvare 
a unor situații sociale").

I. S„ un tînăr cu studii su
perioare terminate. preferă 
„tipul eroului care luptă pen
tru un anumit ideal, chiar dacă 
nu e cel mai adevărat, dar care 
este consecvent în ceea ce și-a 
propus". G. R., tînăr funcționar 
de 22 de ani, optează afectiv 
pentru „omul de mijloc, 
se descurcă singur ; 
des întîlnit și cel 
de realitate". 
N, M. (23 ani) își 
deziunea față de 
cipal și pozitiv" 
de liceu, spune : „De cele mai 
multe ori prefer personajul po
zitiv, (aduce lumină, căldură, 
adevăr), se întîmplă însă să pre
fer personajul negativ, dacă e 
complex și suferă o metamor
foză spre bine".

P. C„ absolvent al Liceului 
economic din Sibiu, preferă ca 
erou „omul care nu acceptă ce 
i se impune dacă nu e just". 
Un student își manifestă apoi 
preferința pentru „tipul necon- 
formistului" și motivează : „e 
mai aproape de tendința de de
pășire a conservatorismului". 
Alte răspunsuri în această ca
tegorie de răspunsuri pe tipo
logii : „Cel care trăiește intens 
frămîntări psihologice". (D. I., 
absolvent de liceu), „Cerebralul 
— e mai aproape de mine" 
(D. P„ pedagog), „eroul roman
tic — mă regăsesc în el", „eroii 
lui Jack London pentru că luptă 
mult" (M. S., 
„eroii din cărțile 
(Al. B. strungar,

A doua mare 
răspunsuri indică 
preferați, tinerii 
cele mai multe 
preferințe. Aici fiind mult mai 
numeroase răspunsurile am o- 
perat o subdivizare (după natu
ra răspunsurilor) după cum 
urmează : a) răspunsuri prin 
care tinerii își manifestă pre-

răspunsurile Ia 
întrebările urmă-

a vizat fie obți-

care 
e cel mai 

mai aproape 
Muncitoarea 

manifestă a- 
„eroul prin- 

iar P.R., elevă

student) sau 
de spionaj"

23 ani).
categorie de 
nominal eroii 
motivînd în 
cazuri aceste

I
I

ferințele pentru eroii din ro 
manele de dragoste, viață, for
mare etc. ; b) preferințe pentru 
eroii din cărțile de aventuri ; 

c) preferințe pentru eroii din 
cărțile despre viața oamenilor 
celebri ; d) preferințe pentru e- 
roii romanelor istorice. Prefe
rințe pentru alt gen de eroi nu 
au existat. De remarcat că fie
care răspuns și motivație in 
parte sint extrem de semni
ficative, ele traducind struc
tura sufletească, morală sau

enigma ot e
g. căiinescu

SĂRBĂTORESC
REPUBLICA

CARE ESTE EROUL
DV
PRE

atitudinală a tinerilor care 
răspund. Pentru că sint mai 
puțin numeroase. începem cu 
preferințele pentru eroii căr
ților despre viața oamenilor 
celebri. Astfel, N. C. (22 
ani, tehnician la I.R.E. 
biu) îl preferă ca erou pe 
poleon pentru „inițiativa și 
pacitatea lui intelectuală".
N. V. student, și-1 apropie afec
tiv pe Michelangelo, motivîr.d : 
„e un exemplu pentru mine : 
apreciez la el ambiția și devo
tamentul".

Pentru un erou de roman 
istoric a optat un singur ti-.ăr 
din cei testați (C. P„ 26 ani. sef 
de echipă la o uzină sibiar.â) 
care îl preferă pe Ionuț din 
„Frații Jderi" de M. Sadovea- 
nu pentru că. ,.e un personaj 
real și tinăr".

Opt tineri si-au exprimat pre
ferințele pentru eroii din roma
nele de aventuri sau cărți poli
țiste.

O ultimă categorie de tineri 
(Și <
ales eroi preferați din romanele 
de dragoste, viață, formare etc. 
Numărul acestor tineri este de 
37. Aici s-au intilnit dealtfel 
și motivațiile cele mai sugestive 
si reprezentative (credm n 
De remarcat diversitatea eroi 
cu care tinerii sînt afini so 
tuali sau cărora le prețuiesc ca
litățile morale,

Trei 
hiene 
Julien 
gru" 
acestei preferințe sînt însă cît 
se poate de diferite. Astfel, o 
liceeană îl preferă pe acest erou 
pentru 
tească", 
seama 
făcut a 
ma pentru că acest erou 
foarte inteligent, capabil de 
timente puternice". Deci, 
singur erou preferat și trei 
dalități diferite de acceptare a 
lui în ipostază de erou 
De remarcat că toate 
eleve se aseamănă și 
puncte de vedere în 
relațiilor lor cu literatura be
letristică : toate trei citesc săp- 
tămînal între 21 și 35 de ore și 
îl preferă ca autor pe Stendhal.

O profesoară, un lăcătuș și un 
frezor au ca preferință comună 
pe Jean Valjean din romanul 
„Mizerabilii" de V. Hugo. Dacă 
tinăra profesoară nu-și moti
vează preferința, ceilalți doi

cea mai numeroasă) si-au

sufletești etc. 
la trei licee sieleve de 

diferite l-au preferat pe
Sorel din „Roșu și Ne- 

de Stendhal. Motivațiile

„bunătatea lui sufle- 
alta„pentru că și-a dat 
la sfirșit că ceea 
fost o prostie" iar

TINERETUL ȘI LITERATURA 
BELETRISTICĂ (U)

FERAT ?

în acel sfîrșit de decembrie 
1947, moment în care „în urmă 
cu un sfert de veac poporul a 
răspuns pozitiv la una din în
trebările cruciale ale istoriei 
sale"

Două filme documentare des
pre biografia patriei socialiste, 
„ROMANIA, TARA MEA" șl 
„RITMURI" ne vorbesc despre 
legitimitatea istorică a dezvol 
tării noastre sub conducerea 
Partidului comunist, despre rit 
murile nemaiîntîlnite în con ■ 
fruntarea noastră cu timpul 
Ceea ce avem astăzi și ceea c» 
ne înfățișează aceste filme este 
amplu subliniat de comentariu 
în care ni se spune revelator < 
„dacă am fi înaintat în ritmul 
producției antebelice noi n-am 
fi avut ceea ce avem azi. în 
materie de industrie, decît după 
anul 2 000". Este meritul reali
zatorilor să ne facă din cele do
cumentare o cronică de o exem
plară fidelitate a României so
cialiste.

„BUCUREȘTI" regizat de Eu
genia Gutu după un scenariu 
propriu, imaginea Constantin 
Teodorescu, care a primit la 
recentul festival al filmelor tu
ristice de la Tbilisi, premiul I, 
este o prezentare a frumuseți
lor Capitalei noastre. Demn de 
remarcat că documentarul nu

Un ciclu de filme documen
tare închinate sfertului de veac 
de la proclamarea Republicii 
este un lucru normal pentru 
cineaștii studioului „Alexandru 
Sahia", cei care înregistrează 
zi de zi într-o amplă cronică 
cinematografică viața patriei. 
Cele peste 1 800 de filme docu
mentare și știință popularizată 
și 1 700 jurnale de actualități, 
jurnale agricole și științifice 
sînt tot atîtea mărturii ale 
mersului țării și poporului ro
mân în timp. Este o justificată 
mîndrie pentru regizorii și ope
ratorii studioului de a fi fost 
prezenți în acești ani ai repu
blicii pe toate marile șantiere 
ale construcției socialismului, 
prezenți la toate evenimentele 
importante din viața României. 
De la Hunedoara, Reșița, Bicaz. 
Galați, Argeș, Porțile de Fier, 
si pînă în cele mai îndepărtate 
localități, peste tot unde socia
lismul a schimbat din temelii 
locurile aducînd bunăstarea în 
viața oamenilor, cineaștii de la 
„Alexandru Sahia" au consem
nat pe peliculă istoria preface
rilor înnoitoare.

Intîmpinînd cel de-al XXV-lea 
decembrie republican studioul 
oferă publicului în premieră 
Încă 6 filme documentare i 
„ROMANIA, ȚARA MEA", 
„RITMURI", „BUCUREȘTI", 
„ORAȘUL ȘI OAMENII SAI“, 
„O SCURTA ISTORIE A GI
GANTULUI DE LA PORȚILE 
DE FIER" si „NOAPTEA 
BĂRBAȚILOR".

Primele două, „ROMANIA, 
ȚARA MEA" (scenariu Paul 
Anghel) și „RITMURI" (scena
riu Octavian Ioniță), regizate 
de Octavian Ioniță, Alexandru 
Boiangiu și Felicia Cernăianu, 
operatori Francisc Patakfalvi, 
Gheorghe Dumitru și Sorin 
Constantinescu, sînt poeme ci
nematografice ce-ar putea fi 
reunite de un subtitlu comun : 
laudă patriei, filme despre — 
cum spune în vibrantul său 
comentariu Paul Anghel —• fe
lul în care „ne planificăm vi
sele și visele devin realitate".

Chipul patriei la marea ani
versare a republicii dă specta
torului emoția reîntîlnirii cu 
locurile și faptele știute și în

LAUDE
• au foa dm literatura română. 
E_*cram intr-un număr trecut 
ai uaruiui. prin intermediul ci- 
treior ș. opțiunilor, slaba ade- 

a tinerilor anchetați față 
Mura autorilor contem- 
Situatia »e traduce deci 

jnie la această in
ti necăutind (sau 
primul rind eroi 
pecsai in cea con- 

pencru că aceasta 
■e aproape de tineri, 
exevnpîe de viață și 

sa le servească modele 
■etuații cit mai reale, 

«e regăsească.
1 arătat, une- 
unei literaturi

Mana cai aate poate să ope- 
r in strsxrtura gustu-
Gor. sâ le trezească 
ceea ce duce si la 

•unor autori de
C»r. este imbucu- 
Eorea ‘ merilor cu 

marilor literaturi ale tu- 
mpunior. dar credem că 
ca acești tineri să fie 

x să se regăsească mai mult 
ra noastră, este ca- 
subliniat deseori, ca 
■oștri să scrie mai 

pentru tineri, să redea in 
frămi mările epocii 

xm. cit mai realist, 
□e conținut și me

să se scrie opere majore la 
timpului prezent. Nu ve- 

cum tinerii nu ar citi căr- 
care se regăsesc cu ade- 

uu nu ar îndrăgi perso- 
apmpiate de eL 
iată care sint cei șase 
eterat: dm literatura ro- 

Feiix dia . ^*'1 a Oti- 
ăe G Câl-nescu (..pentru 
ai amintește de o situație 

rare a avut mare influență asu- 
■ea"). Ștefan Gheorghidiu 
romanul „Ultima noapte de 
Sosite, prima noapte de 

raznoi* de Camil Petrescu 
(„pentru eă reliefează foarte 
bine tipul de intelectual pe care 
il prețuiesc"), Olguța din „La 
Medeleni" de Ionel Teodoreanu 
(.Jmi place foarte mult felul ei 
de a fi"). eroii din ..Fiul risipi
tor* de R. Tudoran, „Marele 
singuratic* de M. Preda (fără 
motivații) și eroul principal din 
„Cazul Magberu" de M. Drumeș 
(„e un erou cu sentimente pro
funde. care știe să se adapteze 
la situații dificile și ințelege 
viața").

Ca o concluzie, se poate ob
serva cum tinerii și-au ales in 
majoritate eroi cu inalte trăsă
turi morale, spirituale, sufle
tești ; motivațiile alegerilor tră
dează o reală aplecare asupra 
celor citite, prețuirea, cu puține 
excepții, a acelor modele care 
merită să fie urmate. Rămine 
insă un deziderat continuu ca 
literatura română de azi să se 
apropie mai mult de tineri.

de
Si

s'a- 
ca- 
iar

lec» ce

de

drăgite, emoția reîntîlnirii cu 
prezentul printr-o generoasă 
multiplicare a acestuia în suc
cesiunea amplă a imaginilor de 
film.

Folosind și cadre din jurna
lele cinematografice de epocă 
revedem de asemenea și marea 
manifestare din Piața Palatului

motive a 
gerea. 
verenta 
lui d< 
vieții*.

ce a 
ulti- 
„era 
sen- 

un 
mo-

preferat, 
cele trei 
din alte 
privința

Tess D 
motiva 
„voință de a 
greutățile, dirzeaîe. curaj" 
știut să depiîezscă uweutele 
dificile ale vieții" si „pentru fe
lul ei de a privi viata".

Pentru motivul că j știu: să 
înfrunte greutățile vieții" două 
tinere optează asemănător pen
tru Scarlett O'Hara din romanul 
„Pe aripile vintulu:* 
M. Mitchel. In rest prefecir 
nu mai sint grupate. Totuși, 
mai redăm citeva din ele pen
tru că atit personajele alese, cit 
și motivațiile exprimate alcă
tuiesc in ansamblu o cuprinză
toare oglindă a sufletelor si gin- 
durilor celor care au răspuns la 
această întrebare.

Preferat de un tinăr 
de mecanic este David 
field, eroul din romanul cu a- 
celași nume de Ch. Dickens. 
Viața și dragostea eroilor Paul 
și Virginia au impresionat pe 
tinăra funcționară D. D.

Puterea de muncă a eroului 
Martin Eden al lui Jack London 
a cucerit prețuirea studentului 
V. G.

Plină de inedit este alegerea 
și motivația studentului E. J. 
care l-a indicat ca erou preferat 
pe Don Quijote „pentru naivita
tea și entuziasmul său, pentru
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este „o repede ochire" cu apa
ratul de filmat ci o patetică 
declarație cinematografică des
pre proverbiala frumusețe a 
orașului. Distincția obținută la 
o confruntare internațională \de 
proporții atestă profesionalita- 
tea unei regizoare care în toate 
filmele sale șl-a ales ca subiect 
chipul de ieri și de azi al Bucu- 
reștiului, continua sa transfor. 
mare.

„O SCURTA ISTORIE A GI
GANTULUI DE LA PORȚILE 
DE FIER", scenariu șl regia 
Mircea Popescu este o prezen
tare, după cum precizează și 
titlul, a uriașei construcții de 
pe Dunăre, uh film de montaj 
pe baza secvențelor din celelalte 
cinci documentare dedicate de 
studioul „Alexandru Sahia" ma
relui șantier al hidrocentralei, 
iar „ORAȘUL ȘI OAMENII 
SAl“, scenariu și regia Nina 
Behar, imaginea Doru Segall, 
este un reportai despre unul 
din orașele patriei, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care s-a dezvol
tat în anii republicii.

Tot un reportaj, poate cel 
mai bun din cele produse în a- 
cest an de studiou este filmul 
lui Alexandru Boiangiu „NOAP
TEA BĂRBAȚILOR" închinat 
minerilor care lucrează în sub. 
teranele uneia din hidrocentra 
lele de pe Someș. Sobru, lipsit 
de orice comentariu filmul 
(imagine Carol Kovacs) reușește 
să ne înfățișeze patetic munca 
constructorilor, a bărbaților 
care în adîncuri sfredelesc ste
rilul muntelui, trasează galeri
ile prin care vor trece șuvoiul 
apelor dătătoare de lumină. 
Alexandru Boiangiu reușește cu 
acest film să surprindă firescul 
cotidian al omului de lingă noi, 
frumusețea dăruirii în muncă.

TUDOR STANESCU
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România film—prezintă | TRIBUNA CITITORULUI

■rt din 
că ele 
or cu 
sală și 
ite și 
ire a- 
e sur— 
ibtecti.

NICOLAE PĂUN

„TINEREȚE
FĂRĂ

BĂTRÎNEȚE“

producție a studiourilor americane

regia : John Sturges
cu : Steve McQueen, Richard Attenborough, Charles Bronson, 
James Coburn.

Marele Premiu de interpretare masculină lui Steve Mc
Queen la al Ill-lea Festival Internațional de la Moscova.

Noua stagiune a „Studioului* 
Institutului de artă teatrală 
„Szentgyorgyi Istvăn" are un 
caracter jubiliar. Sala stacojie 
din strada Koteies Samuel găz
duiește cea de-a unsprezecea 
stagiune a studenților-actori. De 
la spectacolul inaugural cu 
„Tartuffe" au trecut, prin ur
mare, zece ani. „O scrisoare 
pierdută" fiind a treizeci și 
cincea premieră a acestei scene. 
Cele treizeci și cinci de pre
miere au trecut în revistă tot 
atîtea texte de valoare ale dra
maturgiei autohtone și univer
sale. Și chiar dacă ținuta artis
tică a spectacolelor a fost u- 
neori discutabilă, nu putem ig
nora, totuși, că prezența Iui 
Moliere, Caragiale, Peter Weiss, 
Vorosmarty, Durrenmatt, Radu 
Stanca și O’Neill pe afișele 
„Studioului" denotă un gust se
lectiv incontestabil, o bună o- 
rientare pedagogică. Pentru că 
— cine ar putea nega —, din 
punctul de vedere al perfecțio
nării profesionale, cea mai bună 
școală pentru un actor debu
tant este textul literar cu ca
lități estetice superioare.

Foștii interpreți ai celor trei
zeci și patru de spectacole sînt 
azi, în marea lor majoritate, în 
prima linie a celor șase teatre 
de limbă maghiară din țară. 
Anna Szeles, Reka Nagy, An- 
namăria Biluska, Măria Klăra 
Sebok, Deszo Nagy, Săndor 
Hejja (și lista s-ar putea con
tinua) au trecut de mult de 
faza promisiunilor, devenind 
certitudini, pe scenă ori pe 
ecran. Travaliul pedagogic ai 
lui Gydrgy Kovăcs, Lorând Lo- 
hinszky, Miklos Tompa, Irma 
Erdbs și-a dovedit eficiența, de- 
monstrînd că în institut se des
fășoară un proces instructiv-e- 
ducativ la nivelul exigențelor

artei teatrale contemporane.
Vorbind despre „O scrisoare 

pierdută* nu pot sa nu dau glas 
unei sincere nedumeriri. Pre
miera jubiliară a „Studioului* 
s-a desfășurat — să mă exprim 
eufemistic — cu multă discre
ție. Fără o atmosferă deosebită, 
fără un cuvint introductiv mă
car, fără prezer.ța mai masivă 
a presei de specialitate. Cei 
cîțiva cronicari <ma -iritatea din 
oraș) au nimerit cu totul Intim- 
plător acolo, fără să știe că este 
vorba de sărbătorirea unui de-

artistice. De bună seamă se 
pune întrebarea : ce poate să 
știe un viitor actor despre co
medie, dacă nu a trecut prin 
școala lui Caragiale ? Ce poa
te să știe același actor despre 
arta portretizării scenice, dacă 
nu și-a încercat uneltele în do
meniul tipologiei caragialești ? 
Neîndoios aceste rațiuni l-au 
călăuzit pe maestrul emerit al 
artei Miklos Tompa în alegerea 
„Scrisorii" ca spectacol-examen, 
în a încredința partiturile gi
gantice ale unor roluri, avind o 
autentică mitologie a lor. tine
rilor interpreți aflați încă pe 
băncile facultății.

Orientarea mizanscenică a 
spectacolului este justă. Miklos 
Tompa nu a vrut să ofere un 
soectacol șocant, cu tot dina

Studioul I. A. T. din Tg. Mureș 
a împlinit 10 ani

„0 SCRISOARE 
PIERDUTA

ceniu de existență a „Studiou
lui". Dacă n-aș fi fost cu alte 
treburi prin Tîrgu Mureș, aces
te rinduri n-ar fi fost scrise. Și 
era păcat să nu se vorbească 
despre o premieră care — în 
pofida neavenitei tăceri din ju
rul ei — este, totuși, un eve
niment.

„O scrisoare pierdută", re
prezentată in seara zilei de 10 
noiemDrie, este un spectacol 
meritoriu, deplin motivat din 
punctul de vedere al pedagogiei

dinsul novator. Spectacolul stu
denților tîrgumureșeni — cred 
că maestrul Șerban Cioculescu 
l-ar nota cu satisfacție — se 
caracterizează printr-o puritate 
clasică, printr-o linie precisă, 
evoluînd paralel cu interpre
tarea tradițională a comediei 
caragialești. S-ar putea spune, 
chiar, că viziunea regizorului 
tinde spre o sinteză a acelor 
note tradiționale, Care au con
ferit rang de puncte de refe
rință teatrologică ®unor repre-

zentații ilustre. în actuala mon
tare a directorului de scenă se 
simte, bunăoară, prezența at
mosferei acelui spectacol de 
răsunet care a avut loc, cu 
două decenii și ceia în urmă, 
pe scena fostului Teatru Se
cuiesc, avind în distribuție ac
tori ca : Feren." Delly, Erno 
Szabo. Oszkăr Borovszky. Lucy 
Hamvay și Margit Koszegi. A- 
ceastă solidă școală de artă 
spectaculară realistă prinde 
viață, parcă, pe scena „Studiou-' 
lui".

în ansamblul ei, reprezenta
ția se reține prin unitate de 
stil, dinamism (chiar dacă ul
timele două acte par să fi pier
dut ceva din vioiciunea iniția
lă), prin interpretări notabile. 
Și merită să fie consemnat fap
tul că spectacolul este perfecti
bil.

Cîteva creații actoricești re
țin atenția în mod deosebit. 
Gyula Zalânyi (Cațavencu) și 
Kălmăn Nemes (Farfuridi) dau 
dovada unui simț caricaturizant 
de bună factură. Arpăd Sata 
— chiar dacă nu lipsesc din 
gama sa de joc ecourile unor 
interpretări de neuitat — com
pune cu har personajul Cetă
țeanului turmentat. Cea mai u- 
nitară și inedită concepție de 
rol o are Istvăn Bogdan (Pris
tanda).

în încheiere, o sugestie. Vor
bim deseori despre necesitatea 
unei legături mai vii dintre in
stitutele de teatru și suitoarele 
locuri de muncă aie studenți
lor. Nu s-ar fi putut concretiza 
această idee, printre alte pro
cedee, și . prin invitarea foști
lor studenți — astăzi actori de 
real prestigiu — să-și dea con
cursul (și exemplul) la această 
reprezentație ? Cu atît mai 
mult, cu cît este vorba de un 
spectacol jubiliar, chiar dacă 
aflăm acest lucru doar dintr-o 
modestă însemnare din caietul- 
program.

AL. COVACI

Oscar Wilde, mai în glumă, mai 
în serios, spunea că în materie 
de artă părerea bătrînilor nu are 
nici o importanță. Deci, am spu
ne noi, părerea tinerilor are. 
Iată, așadar, care este părerea 
unui tînăr și totodată consec
vent ascultător al emisiunilor 
de radio ■ în ceea ce privește 
montajul unei asemenea emi
siuni.

în primul rind, o manifestare 
pe lungimi de unde trebuie — 
indiferent de ora la care este 
fragmentată, ignorind profilul ei, 
eludind unghiul de abordare a 
subiectului — să fie elaborată 
de o personalitate „fanatică". A- 
dică de un om al cărui ..modus 
vivendi" nu trebuie căutat în a- 
fara respectivei îndeletniciri. A- 
cest redactor responsabil cu 
spiritul trebuie să știe să lege o 
emisiune, să-i confere o fluență 
perfectă, să-i estompeze ,.hic- 
urtle" și „sughițurile" posibile. 
El, indiscutabil, este un creator 
de iluzii. El este nevoit să ne 
facă să credem că un număr de 
oameni s-au adunat în studio 
special pentru noi emoționali 
dominați de răspunderea uimi
toare a rostirii unui cuvint, de 
scopul sacru al educației inte
lectuale. Adică, noi, naivii ascul
tători, nu trebuie să înțelegem 
niciodată că (luînd exemplul e- 
misiunii „Scena" de luni seara) 
Florian Potra discută despre 
gust în fugă, între două obli
gații profesionale, că prezenta
toarea emisiunii abia s-a întors 
de la Sibiu unde a vizionat 
spectacolul despre care se 
vorbește și, în consecință, 
că Mircea Simu a reali
zat discuția cu scenograful 
Mihai Tofan fără să fie pus la 
curent cu tainele teatrului și că 
excelentul critic George Banu 
încearcă în discutarea cărții lui 
Braulich despre Reinhardt, să ne 
ascundă părerile propriei afe
rente scriitorului la adăpostul 
unei exgeze sentimentale cuve
nite operei marelui regizor.

Alcătuitorii ediției radio au in
suflat sinceritatea exhaustivă 
realizărilor lor de nenumărate 
ori. O oferă în prezent și emi
siunea de vineri seara intitulată 
„A fi comunist", elaborată de 
Florentin Popescu (de data a- 
ceasta) la Iași. Cu metafore de 
o frumusețe sobră, prin imagini

de-o admirabilă spontaneitate 
autorul ne-a vorbit despre țevile 
sudate în dealul Copoului cate 
duc in lume prestigiul fabricii 
și-al oamenilor, despre sarcinile 
de plan depășite, despre ultimile 
succese ale muncitorilor moldo
veni. F. Popescu ne-a demon
strat că unui subiect aparent ba
nal i se pot descoperi nebănuite 
valențe poetice, ne-a convins că 
din curbă incandescentă a unei 
țevi se poate imagina un zbor 
rotund de pasăre. Alternind co
mentariul liric cu declarațiile 
autentice ale „făuritorilor de 
prestigiu" din Iași, tinărul repor
ter a prezentat o mostră de o- 
mogenitate conceptuală. Ca și 
Miorița de sîmbătă dimineața, 
unde acum în plină iarnă, noi 
citadinii cu nostalgia „zăpezilor 
de odinioară" am trăit clipe ine
fabile in compania obiceiurilor 
rituale, hibernale, au fost real
mente optimizați constatind că 
tradițiile folclorice nu dispar ni
ciodată. ba dimpotrivă tinerii 
continuă să alimenteze valențe 
festive ale magiei populare cu 
noile lor realizări, cu modernele 
optici entuziaste.

Spre finele săptămînii trecute, 
mai precis simbătă seara la ora 
19,30, in cadrul lecturilor litera
re la cererea iubitorilor de litera
tură un grup de elevi ai Liceului 
„Gh. Lazăr" din Sibiu si-au ex
primat preferințele lirice. M-am 
simțit bine în această melanco
lică nuanță a unui anotimp, a- 
tunci am avut fericita ocazie să 
aflu că elevi din anii H și Uf 
caută să sape cit mai adine în 
comoara literară a românilor 
pină vor da „de stele-n apă", că 
el, învățînd la scoală despre 
Eminescu, Coșbuc și Alecsandri 
vor să audă și alte versuri. 
Și-au exprimat dorința de-a au
dia versuri și proză din Blaga, 
Bacovia, Radu Stanca, Adrian 
Păunescu. Camil Petrescu si 
Marin Preda, ceea ce nu-i pu
țin. Ceea ce este edificator pen
tru condiția spirituală a celor 
mai tineri consumatori de cul
tură de la noi.

BOGDAN ULMU
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„Față de ce

Animație în fața „labirin
tului cu oglinzi", aflat în 
Parcul distractiv din Piața 
Halelor Obor. Unii se află

wlsrrsv ie
tui

Știa de 
pu‘ea ass 
unde voia 
aducțiune. 
pe Tudor M.-eur. 
Socialiste, resmasfa pe*' ăe

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN a trimis următoarea telegramă CELUI DE-AL 37-LEA 
CONGRES AL PARTIDULUI SOCIALIST DIN URUGUAY :

Comitetul Central al Partidului Comunist Romă- adre'eaza 
delegaților la cel de-al 37 lea Congres al Partidului social:*: di“. 
Uruguay, tuturor membrilor partidului dumneavoas’.r?. z
salut tovărășesc.

Comuniștii, oamenii muncii din țara noastră urmăres z se-- 
timente de solidaritate activitatea desfășurată a- > 
uruguayeni, alături de celelalte forțe muncitorești. pa:ri : e s. 
progresiste, antiimperialiste, în slujba intereselor :u~. - 
tale ale poporului Uruguayan, pentru consolidarea ir.aepe-.de 
și suveranității naționale, pentru pace și progres s ial

Ne exprimăm convingerea că relațiile tovărășești c:-:re 
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist din Uruguay se 
vor dezvolta și în viitor în interesul celor două partid? 
popoare, al extinderii relațiilor de prietenie și colaborare diB 
tre cele două țări, al unității forțelor antiimperialiste di-. 
treaga lume.

WILLY BRANDT, Cancelar federal al Republicii Federale a 
Germaniei, a trimis tovarășului NICOLAE < E l . Pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste R man-.a. 
următoarea telegramă :

Vă mulțumesc în modul cel mai cordial pentru f . ’
transmise în legătură cu rezultatul alegerilor pentru Burzest^z.

împărtășesc convingerea Dumneavoastră că și în vi/, r : 
borarea dintre statele noastre va înregistra progrese remar a 
în interesul păcii si al înțelegerii reciproce.

ZAYED BIN SULTAN AL NARAYAN, președintele Fm rațe
lor Arabe Unite, a trimis tovarășului NICOLAF ț F AL ȘFS( l . 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Roma
nia, următoarea telegramă :

îmi face o deosebită plăcere să confirm primirea arr.a^i.u. 
dumneavoastră mesaj adresat cu ocazia aniversării Zi. : - u. 
nale a Emiratelor Arabe Unite, pentru care exprim Excel?-; 
Voastre sincerele mele mulțumiri și aprecieri.

Doresc Excelenței Voastre multă sănătate, pr ‘ s; -
greș poporului român prieten, precum și îmbunar. 
dintre cele două țări ale noastre.

ORGANIZATA 
U.T.C Șl 
CONDUCEREA 
ȘTIINȚIFICA 
A SOCIETĂȚII

CAE
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Un dosar... ■ -

Miercuri dimineața, tovarășul 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a primit pe Dudley 
W Pinks, director general al 
firmei Business international, 
eu sediul la Geneva,/ și pe An
thony D. Barlow, directorul ser
viciului de publicitate, al acele
iași firme.
7 La întrevedere au luat parte 
Roman Moldovan, președintele

Camerei de Comerț și 
cică, secretar general 
terul Comerțului Extent

Cu acest prilej. Intr-o atmos
feră de cordialitate, a ■' 
un schimb de păreri asu 
nor probleme legate de < 
tarea colaborării dintre această 
firmă internațională si i 
prinderi de comerț exterio: 
țara noastră. în interesul 1 
rii cooperării economice, tei 
și științifice.

itf? al
:TSlCta

SCHIMB UTIL DE EXPERIENȚA

SPECIALITATEA 
LENUTEI...

DILEMA" LUI 
A. TURBATU

..și a bucuriilor pentru toți, dar mai 
ales pentru copii. Dintre toate atent le ei a- 
preciază cel mai mult jucăriile.
• Păpuși • Jucării mecanice • Jucăr ' din 
material plastic • Jucării din lemn. • Jocj' 

aplicative tehnice

ăiei 
rexaU.

— Tocmai fuseseși elibe
rată din penitenciar. De ce 
nu te-ai întors in comuna 
unde locuiai. la Domnești ?

— Am zis să mai rămîn în 
Capitală doar cîteva zile...

Aceasta a fost, se vede, 
„geneza“ celei de-a doua in
fracțiuni comise de către tî- 
năra I.enuța Sandu. Cele 
două zile de hoinăreală prin 
București s-au transformat 
în cîteva săptămîni. „Progra
mul" tinerei în tot acest in
terval : vagabondaj, refuz 
de a munci, goană după în- 
vîrteli. ..Punctul culminant** 
l-a constituit, desigur, furtul 
comis dintr-o locuință : 
obiecte în valoare de cîteva 
mii de lei. Procedeul ? Să 
recunoaștem, destul de puțin 
feminin : spargerea și esca
ladarea unei ferestre.

Să sperăm că măcar 
de-al doilea interval de me
ditație ce-i este oferit tine
rei L. S. se va dovedi 
folositor.

Numele' său — A Turbatu. 
(coincidență ? !). „Obiectivul" 
pe care și l-a propus recent : 
vizită inopinată (la miezul 
nopții — pentru a se situa 
probabil în cea mai pură tra
diție infracțională) la un ma
re complex bucureștean.

— Ce să iau mai întîi ? A- 
ceasta a fost „dilema" in care 
s-a aflat o clipă A. T.

După un interval de gîndire 
(să fie oare acesta cuvîntul 
cel mai potrivit ?) dilema 
este rezolvată.

— O să iau din toate, cît 
mai mult. Mă descurc eu...

Zis și făcut. Ora 1,10. A 
ieșit deci din magazin, încăr
cat ca Moș Gerilă : mărfuri, 
bani, obiecte din garderoba 
personalului.

— îmi dai 
un cetățean 
bastră — să 
toate aceste 
cea mai apropiată secție de 
miliție ?

Politicos, A.T. a aceptat. Nu 
avea încotro. Explicabil, nu?!

I?' • BLrri aici doar în trecere 
petrec cîteva clipe de recree
ze. Alți tineri, în schimb, îșt 
irosesc în acest perimetru cea
suri ți chiar zile — în tovără
șii dintre cele mai puțin pro
mițătoare — de parcă ar fi 
intrat intr-un labirint — al în- 
tîmplării și indolenței !

și mașini se amestecă între oglin
zile de caleidoscop ale brazilor. 
In acest punct unde va lua sfîr- 
șit al doilea lac din lungul So
meșului — întins pe 17 kilo
metri I — 
Verticala 
undeva la picioare, 
vedeți au mai fost săpați 20 de 
metri în jos". Ce se vede aduce 
a coronament de zid de apărare 
denivelat de vreme. Două ma
carale spintecă cerul. Pe o la
melă se pregătește locul de tur
nare. Alături, cineva dirijează cu 
furtunul apa necesară umezirii. 
La nivelul imediat de deasupra, 
o macara albastră. Se toarnă 
concomitent pe cîteva planșete. 
Cofrajele metalice se lipesc în- 
tr-o geometrie atrăgătoare pe 
fruntea de sus a barajului.

De sub noi iese Someșul, încă 
nehăgînd în seamă rosturile vi
itoare.

Radar mă face atent la fiecare 
amănunt, simțindu-i în gestul a- 
șezat tonul mîndru. li face plă
cere să știe că nu trec indife
rent pe lingă toate cțte se în- 
tîmplă în Valea Someșului.

★
Ce se întîmplă, de fapt, 

Valea Someșului ?
Tehnic, lucrurile stau cît 

poate de simplu cu putință. Pa
tru milioane de metri cubi în a- 
cumularea tampon de la Gilău. 
In spatele membranei de aproape 
100 metri înălțime din Tarnița 
— 30 milioane. In alveola subte
rană de la Mărișelu turbinele 
(220 megawați) se vor zbate sub 
greutatea apelor scăpate din 
chinga barajului Fîntînele (92 
metri. înălțime). Ochii se deprind 
destul de lejer . cu cromatica 
hărții din perete, de acum aș
teptată cu mult timp înainte, Ști- 
indu-i virtuțile explicative. Prin 
fereastră, cele două macarale, pe 
fondul verde al brazilor își 
strigă înălțimea neobișnuită. A- 
proape, aproape de tot clădirea 
nouă a școlii. Barajul, cît e de 
mare, stă ascuns în dunga con
strucției. Urmăresc atent firul 
principal ce atrage ca într-un 
flux magnetic firișoarele de apă 
risipite de nori în cupele mun
telui. Așa cum se profilează pe 
albul hîrtiet, linia roșie a viito
rului drum acvatic al Someșului

prefigurează zborul urnă Whtf 
tros răsărit în pridvorul Țira de 
Piatră, pornit ii taie cotea foige- 
retor. Panglica prometeică por
nește, cum spuneam, de la Fio- 
tînele, oprindu~se după mai bme 
de opt kilometri sub bolta as
cunsă din fața soarelui, la Miri- 
șelu. Ceea ce se va intimpla 
departe, la Tarnița, nu este de- 
cit o simplă recămuire a forțelor 
subterane scăpate pe galeria de 
fugă. Invidiez posibila plutire 
din mersul ne grăbit al helicopte
rului de-a lungul lumii tulburate 
de ritmul alert al șantierului. Nu 
se va putea vedea nici acum ți 
nici la încheierea lucrărilor cine

— Aetpre centrali ți cota 800. 
tn caatiali re urgentează lucră- 

de -vn^rrt. Galeria de fugă
< —< «zxTrtd pe la debușare 
dar n mn centrală. Anul viitor 
te n-ăzrunge.

md pe hartă, cu rigla în 
naaă :

— Galeria Someș II ?
— Acolo am băut și șampania. 

C: șase luni in avans. Acum se

olae Toader a lucrat înain- 
Deva și Iemut. Are cam 

«n an » jumătate pe Someș.
moldoveni ? 

bloc din
— Stnfefi mulți 

de venirea 
Vslea Uzului.

în

se

știe ce din zbaterea spre tur
bine a apelor. Vor răsări însă în 
raza ochiului, lăsat în voie, mul
țimea semnelor de răscclire a li
niștii. Vorbeam de aripile acelei 
păsări măiestre și mă gîndeam 
la salba barajelor înșurubate ele
gant 
văilor. 
Beliș. 
uriaș, 
Iara, „ . .
Răcătău. Iar peste toate, petele 
de cerneală aspirînd spre buza 
barajelor din Fîntînele, Tarnița, 
Gilău.

Este spațiul miraj al construc
torilor de pe Someș, timp de 
nobile interferențe, teritoriul a- 
celor ambiții ghicite, de care a- 
minteam în deschiderea ronduri
lor de față.

Ne pregătim să pornim în sus, 
spre Mărișelu. Pornim înarmați 
cu datele de rigoare despre gra
ficul activității în șantier.

„Sînt atacate aproape 
lucrările", „Aducțiunea 
pală începută 
„In subteran, 
tem în devans cu 5—6 luni". „La 
Fîntînele se fac depuneri în ba
raj". Expresii scurte, însoțite de

în unghiul tradițional al 
De o parte, lacul de la 

De cealaltă, ca intr-un V 
bateria acumulărilor de la 
Negruța, Someșul Rece,

toate 
princi- 

în cinci locuri", 
la înaintări sîn-

răsturnote din șiporitl LofraM. 
Sau in galerii, la Migun.
a sta de corbi cu Auguttin Da- 
roș. La Someș Rece II. la cap
tare, făcea minuni. De ciad o 
venit aici, a adus t iteza de «ne- 
intare la 90—100 metri bateri. 
La Leșu puteam discuta ca Bene 
Zoltan. Sîntem nevuT: Ie o rufă 
mai accesibilă. La Mănșelu ii 
vom găsi astfel la lucru pe ra
rei Oțet I

Tot timpul drumului cind mi
crobuzul se lasă greu printre hir- 
toapele pantelor urcind și cobo
rî nd, mă gîndeam la intilnirea 
cu acest om. al cărui nume mă 
urmărește de atiția ani. Cînd a- 
nume mi-ar fi greu să spun, 
timpul Bicazului, oricum.

Drumul trece acum chiar 
malul prăpastiei. Pe stingă, 
car, cu loitrele prelungite 
pari ca niște furci, tras de bivoli 
negri. După locul în care se o- 
prește pădurea ghicesc urma la
cului de acumulare. ,Jn doi ani, 
totul va fi sub apă aici". Deci, 
și aici.

Oțet, știu bine, nu e demult 
pe Someș. Am încercat să-l în- 
tîlnesc adeseori în drumurile 
mele pe șantiere. Fără succes. 
Acum, momentul discuției este

13&-124 Satul meu e 
tragi cu praș-

cunoscător al

intează cu viteză redusă. Parcă 
ne-ar duce spre centrul pămîn- 
tului. Avansăm, legătura cu lu
mea din afară pare de acum 
imaginară. Spuza de lumini ivită 
după cîteva minute bune averti
zează. Cu casca pe cap, băgați 
în halatele oferite pe neaștepta
te ne simțim mai puțin stin
gheri printre pickamerele, agita
te, sub sticla reflectoarelor prin
se te miri unde. Bolta e beto
nată. Se fac excavații pentru dis
locarea spațiului centralei pro- 
piu-zise. „Acolo vor veni turbi
nele". „Cam aici va fi nivelul 
pardoselii". Excavatorul smulge 
bulgării de rocă așezîndu-i în 
cutia camionului de sub el. Vreo 
20 de oameni, și tineri și mai 
puțin tineri, răscolesc peretele 
țeapăn de ani. Se lasă greu. 
Praful înnegrește ochiul reflec
toarelor.

Care din ei ?“ Nu, aici nu

In

nyb-4 ra 
grav de ia- 

erdtori. ied agfoate-
zar» de case — șapte h 
SM ? Poaa* de vacantă ■*

Baritile te iadttetc, rrtfm- 
d»-ae. ca rreste tot. an punct de 
odouairtroșie: tedn! tootierohri 
lor. Jderoritotet ont ceniși ia 
corpoee din Volea Uzuhri Inchi- 
ne șrhd de lot, ingmerul Radu 
Satldncs. Ce-o fi pe aici ?

— Se intimpld ce-i norutoi ai 
se infrmple. Lvcruh deotebite m 
sin».

De unde s-o fi tras condutia 
ci trormonim tn căutarea „lu
crurilor deosebite" ?

— Facem o hicrare și tot ce 
tine de ea. Nu tare nimeni în 
foc. nici in ape. Cei mai multi 
avem program de ă și de 
noapte.

Inginerul șef Nicoloe Toader. 
bărbat tinăr, ne face cit ai bate 
din palme un tur de orizont 
prin zonele nevăzute ale șantie
rului. Aducțiunea principală e 
atacată prin fereastra interme
diară pe două fronturi, spre 
priza de apă și spre castelul de 
echilibru. Acesta din urmă e 
străpuns demult Conducta for
țată — de asemenea încep'Că.

— Eu îs moț. 
peste deal, dacă 
tia -

De față, un 
locurilor. De unde, cind a plecat
din comună, cu ce merge să-și 
cadă părinții ?

— Pe timp frumos, cu mașina 
mea. peste munte. Pe vreme plo
ioasă, pe șosea, prin Turda.

Intre timp nu-și deslipește o- 
chii din graficele puse pe birou.

— Dacă vreți să știți cit am 
făcut pînă acum : 9 934 metri.

La această oră, cifra n-are de- 
cit valoare documentară. Ca ori
ce cifră-record...

Din biroul invadat de flori 
(chiar, cine s-o îngriji să fie aici 
atitea flori ?) spre centrală.

— Acolo lucrează vestitul 
țet. Mare meseriaș 1

Îmi pregătesc momentul în- 
tilnirii rememorind datele acu
mulate în timp despre existența 
magnetică a acestui „lup de 
mare". Salva Vișeu. Bicaz. Ar
geș. Lotru. Someș. Cum o fi a- 
rătînd la față omul întruchipînd 
în mintea mea portretul de ade
vărată bărbăție a constructoru
lui ?

Pe galeria de acces în cen
trală, încă in lucru, mașina îna-

o-

Pătrundem pe sub covorul de 
conducte împinse înainte, pînă 
unde nimeni nu știe. Piciorul 
clefăie în noroiul prezent din 
belșug. Deasupra o plasă de 
sîrmă protectoare. ~ 
usturător. Se vede că nu sîntem 
deprinși. Bărbatul care ne în- 
tîmpină întinde o mină grea, de 
plumb.

— Aldea !
— Ne aflăm în galeria de ac

ces la galeria de fugă. Mi se dă 
de înțeles că nici aici nu-i. Ceva 
a determinat plecarea lui în altă 
parte, dar trebuie să vină. Oa
menii din brigada lui Oțet 
vansează cu capul în piept 
inima muntelui.

Ieșim la lumină, căutîndu-l din 
nou cu ochii printre cei ce aș
teaptă să facă drumul invers. In
tr-un tîrziu ne lămurim : o lu
crare urgentă, în altă parte ! Nu, 
astăzi nu va reveni. Poate, la 
noapte. Poate !

Șoseaua spre Tarnița, sub soa
rele fără vlagă, toarnă în ochii 
trecătorului imagini tulburătoare. 
Codrii Apusenilor păstrează în 
tulpina lor un dat anume, timbru 
înfiorat sub cumpăna anilor. In
tre coperțile de cronică contem
porană își face loc, prin dalta 
constructorilor, o operă de pro
porții așternută cu patos, cu pri
cepere, cu migală.

îndemnat de mina lor, Some
șul forțează porțile luminii.

Foreza țipă

a- 
în

LUPUL 
NAREA : 
(orele 9; 
(orele 9;

MICUL
Scala (orele
Festival (orele 9; 11,45; 14,30; 17,45;
20.30) .

DOOMWATCH : rulează la Capi
tol (orele 7,30; 9.30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20.45).

CAZUL MATTEI : rulează la 
Sala Palatului (orele 16,30; 19,30), 
Central (orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) .

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Patria 
(orele 9; 11,30; 14; 16.30; 18; 21,15).

CU MTIN1LE CURATE ; rulează 
la Bucegi (orele 15,45; 18; 20,15), 
Cotroceni (orele 14: 16: 18: 20).

SAGEATA CĂPITANULUI ION: 
rulează la Lumina «orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.15. 20.30). Grivita (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), 
Arta (orele 15 30: 18: 20.15).

SECERA VTNTUL 
rulează la Favorit 
11.30; 13,45; 16:
celsior (orele 8,30; . 
18,15: 20.45), '
11; 13.30: 16:

DRUM ÎN PENUMBRA : rulează 
la Doina (orele 11.15: 13,45; 16;
18.30: 20.45), La ora 9.45 program 
de desene animate pentru copii.

BULEVARDUL ROMULUI : (ru
lează la Feroviar (orele 8,45; 11; 
13.30; 16; 18.30: 21), Melodia (orele 
9.15: 11.45: 15.45: 18.15: 20.45). Glo
ria (orele 8.45; 11; 13.15: 15,45;
18.15; 20.45), Tomis (orele 9: 11,15; 
13.30: 15.45; 18.15: ă0.45).

COLEGA MEA VRA.JITOAREA : 
rulează la Timpuri Noi' (orele 
9,15—18 în continuare. La ora 20,15 
program de documentare.

VACANTA LA ROMA : rulează 
Ia Aurora (orele 9; 11.15: 13.30;
15,45: 18: 20,15). Flamura (orele 9; 
11,15; 13.30: 16: 18.15. 20.30).

CREIERUL • rulează la Dacia fe
rele 9: 11.15; 13.30: 16: 18.15: 20.301.

SFÎNTA TEREZA ȘT DIAVOLII» 
rulează la Buzești (orele 15.30: 18;
20.15)

ANONIMUL VENETIAN : 
lează la Unirea (orele 15.30:
20.15) .

PASAREA LIBERA : rulează la 
Drumul Sării (orele 16: 18: 20).

MAREA HOTNAREALA : rulea
ză la Lira (orele 15.30: 18: 20.15), 
Floreasca (orele 15.30: 18: 20.15).

AGENTUL NR. 1 rulează la 
Ferentari forele 15.30: 17 45: 20).

A FOST ODATA UN POLT- 
TTST : rulează la Ciulești (orele 
15.30: 18: 20.30).

EXPLOZIA ALBA : rulează 
Pae«a., <ore’e 16: 18: 20).

CĂLĂREȚII • rulează la 
ga«?1 (orele’ 15 30: 15: 20,15).

AM INCAT f' AT LFGF.A ! 
leaz.ă 
13 30: 16: 18.15: 20.30).
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MARILOR — RAZBU- 
rulează la Luceafărul 

12.30; 16; 19,30; București 
12,45; 16,30; 20).
OM MARE : rulează la 

9.15; 12; 15.30; 21),

, SĂLBATIC 
(orele 9.15: 

18,15: 21), Ex
il; 13.30; 15,45 

Modern (orele 8 45 
18.30: 21).

ru-
18:

la

Crîn-
fu

ll,15;la Volga (orele
Miorița (o-

rele 9: 11.15: 13.39: 15.45: 18: 20 15)
MARTIN ÎN AI, NOUT.FA CER ! 

rulează la .Munca (orele 
2(h.

SÂPTĂMÎNA NEBUNILOR 1 
leazS ia Munca fora 16).

MANTA GRANDORII : rulează 
la Vitan (orele 15.30: 18: ‘’0.15).
Ponuiar forele 15.30- 18* 20.15)

CHETA • rulează la Cosmos fore
le 18-

O
NAPT •
9: i9 •

FTTGT
FHlpa’*
13; 20,15).

■ snini.
FT.OARF 

rnleară 
111. 
ca «SA 
’a Flacăra

18;
ru-

ST DOT GRADT- 
la Cosmos (orele

TE PRTNDA : 
(orele 15,30:

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Rahova (orele 15,30; 19).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Progresul (orele 15,30: 18; 20,15).

FUGA E SANATOASA : rulează 
la Viitorul (orele 15,30; 18: 20,151. 
Laromet (orele 15.30: 17 30: 19 30).

CIND TU NU EȘTI : (orele 10: 
12; 14) ; POVESTIRI DESPRE
REVOLUȚIE (ora 16.30), rulează la 
Cinemateca Union.

Opera Română : BOEMA — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : ȚARA 
SCRISULUI — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : DULCEA PASARE A 
TINEREȚII — ora 20; (Sala Stu
dio) : TRAVESTI — ora 20: Tea
trul „Lucia Sturdza Biilandrț" 
(Schitu Măgureanu) : D-ALE CAR
NAVALULUI — ora 19,30; (Sala 
Studio) : VICARUL — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottară" (Sala Ma
seru) : OMUL CARE... — ora 
19,30; (Sala Studio) : GAIȚELE — 
ora 20; Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 20: Teatrul Evre
iesc de Stat : UN ȘIRAG DE 
PERLE — ora 19,30; Teatrul Țăn
dărică" (Sala Victoria) : ARICIUL 
ALBASTRU — ora 15: (Sala Aca
demiei) : DE CE A FURAT ZME
UL MINGEA 
„Ion 
HUMULEȘTI 
„C. — 
VISTA 
19.30;
NITUL 
Teatrul 
PIRAȚILOR 
București : 
NATIONAL 
BATOR,

ora 17; Teatrul 
Creangă" : ȘCOALA DIN 

ora 9.30; Teatrul 
", ...î . RE-

CUVlNTUL — ora 
Victoria) : TRAs- 

ora 19.30; 
HANUL 

Circul 
INTER- 

ULAN 
BUCUREȘTI

Tănase" (Sala Savoy) :
ARE “......... ......

(Sala
MEU DRAG —
..Ton Vasilescu :

— ora 19,30; 
SPECTACOL 
MOSCOVA. 

PRAGA,

PROGRAMUL

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
România în lume. 9,35 O viață pen
tru o idee : Anghel Saligny. io 00 
Curs de limba rusă. 10.30 De 'la 
Alfa la Omega — enciclopedie pen
tru elevi. 10,50 Teleobiectiv. 11,10 
Telecinemateca : „Hoții de bicicle
te" 12,30 Variațiuni pe muzică de 
Haydn. 12,50 Telejurnal. 16,00—17.00 
leleșcoală. 17,30 Emisiune în lim
ba maghiară. 18,30 La volan — e- 
misiune pentru conducătorii auto. 
18,50 Cronica literară. 19,00 Satul 
contemporan. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,10 Comentariu 
la 40 de steme — Județul Olt. 20,30 
Studioul de poezie al TV. vă pre
zintă un Spectacol literar-muzical- 
coregrafic. 21,30 Pagini de umor : 
Retrospectivă Walt Disney. 21.50 
Ținerii despre ei înșiși. 28,15 Inter- 

Ana Petriaprețul săptămînii :
22.30 ,.24 de ore“.
PROGRAMUL II

17.30 Agenda. 17,40 
zică de pretutindeni. 
R. P. Bulgaria și India. 18.10 
direct... de la fabrica ..Autobuzul". 
18.40 Film serial pentru tineret : 
Pierduți în spațiu -- episodul al 
V.I-lea „Cade cerul" (reluare).
19.30 Telejurnal. 20.00 Concert al 
Orchestrei Simfonice a Radiotele- 
viziunii.

Dans și mu- 
Folclor din 

In



O nouă inițiativă a României 

ia O.N.IL privind problemele de peste hotare
tineretului BELGRAD:

Tn Comitetul pentru problemele sociale și umanitare al Adunării Ge
nerale a O.N.U. au început dezbaterile asupra inițiativei românești 
„Tineretul, educarea sa în spiritul idealurilor de pace, respect reci
proc și înțelegere între popoare, problemele și nevoile sale, participa
rea sa activă în dezvoltarea națională și cooperarea internațională"

tineretului
Comitetul pentru problemele sociale și umanitare al Adu

nării Generale a O.N.U. a început miercuri dezbaterile asupra 
inițiativei românești : „Tineretul, educarea sa în spiritul idea
lurilor de pace, respect reciproc și înțelegere intre popoare, 
problemele și nevoile sale, participarea sa activă în dezvolta
rea națională și cooperarea internațională"

Dezbaterile au fost deschise 
prin discursul reprezentantului 
român în acest comitet. Virgil 
Constantinescu, care a prezentat 
punctul agendei aflat în atenția 
comitetului, precum și două pro
iecte de rezoluție inițiate de de
legația română — „Aplicarea 
Declarației asupra promovării în 
rindurile tineretului a idealuri
lor de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare" și

„Canale de comunicații cu tine
retul și organizațiile internațio
nale ale tineretului" — cărora 
i s-au alăturat numeroase alte 
delegații în calitate de coautori.

Subliniind importanța proble
mei în dezbatere, reprezentantul 
român a declarat : este general 
recunoscut faptul că abordarea 
problemelor care preocupă tine
retul nu poate fi izolată de an
samblul condițiilor generale de

O. N. U

Proiecte de rezoluție adoptate de
Comitetul pentru probleme economice
Comitetul pentru problemele 

economice al Adunării Generale 
a O.N.U. a adoptat două pro
iecte de rezoluție privind „su
veranitatea permanentă asupra 
bogățiilor naturale ale statelor 
în curs de dezvoltare" și „emi
grarea de personal tehnic ca
lificat din țările în curs de dez
voltare în statele industriali
zate".

Primul document, elaborat și 
supus dezbaterilor și aprobării 
comitetului, de un grup de 24 
de state in curs de dezvoltare, 
printre care și România, sub
liniază „marea importanță pen
tru progresul economic și social 
al tuturor statelor, în special al 
celor în curs de dezvoltare, a 
exercitării depline a drepturilor 
lor suverane, astfel, încît să ob
țină maximum de beneficii de 
pe urma propriilor lor resurse 
naturale". Proiectul de rezolu
ție reafirmă dreptul suveran al 
statelor asupra resurselor lor 
naturale și cadrul granițelor 
lor, cit și asupra celor din pla
toul continental și subsolul a- 
cestora", iar orice măsuri între
prinse de alte state, direct sau 
indirect, care ar leza aceste 
drepturi, constituie acte de vio
lare a principiilor Cartei și 
„Declarației asupra principiilor 
dreptului internațional privind 
relațiile prietenești și de coope
rare dintre state, în conformi
tate cu Carta Națiunilor Unite".

Supus votului, proiectul de 
rezoluție a întrunit 82 de voturi 
pentru, nici unul contra și 4 
abțineri.

Celălalt proiect de rezoluție 
elaborat de 15 state, printre 
care și România, invită secreta
rul general al O.N.U. să pregă
tească, împreună cu agențiile 
specializate, un studiu asupra 
emigrării de personal tehnic ca
lificat din țările în curs de dez
voltare, care afectează dezvol
tarea lor economică, generînd 
consecințe negative asupra pro
gresului lor tehnologic și avan- 
tajînd, în același timp, țările 
industrializate occidentale. In. 
evaluarea consecințelor negati
ve ale acestui fenomen din sta
tele în curs de dezvoltare, o 
atenție specială trebuie acorda
tă modului în care emigrarea 
de personal tehnic calificat afec-

tează crearea infrastructurii 
tehnice și capacitatea folosirii 
de către statele în curs de dez
voltare a tehnologiei proprii și 
celei importate. Secretarul ge
neral este invitat ca, in colabo
rare cu organismele și agențiile 
specializate ale O.N.U.. să pre
gătească un program de acțiune 
conținînd măsuri concrete care 
să fie aplicate de statele indus
trializate pentru a determina 
reversarea acestui proces al 
imigrării de personal tehnic ca
lificat in aceste state. Rezolu
ția a fost adoptată cu 82 de vo
turi pentru, nici unul contra și 
19 abțineri.

dezvoltare a societăților contem
porane. Este de la sine înțeles că 
asigurarea participării tineretului 
la viața socială, nu poate fi 
întrevăzută decît în efortul na
țional integrat pentru asigurarea 
progresului economic, social și 
spiritual al fiecărei națiuni, în 
condițiile dezvoltării sale inde
pendente și suverane. In același 
timp, este de necontestat că 
problemele ce preocupă tinere
tul au o configurație specifică 
lor, ceea ce impune măsuri a- 
decvate pentru pregătirea tine
rei generații și accelerarea in
tegrării ei sociale, in așa fel in
cit să-și poată asuma răspunde
rea pentru progresul continuu al 
societății umane, al înțelegerii, 
cooperării și păcii in lume.

România consideră că una din 
preocupările maiore ale comuni
tății internaționale trebuie să o 
constituie examinarea atentă și 
aprofundată a problematicii spe
cifice tinerei generații, crearea 
donatului și cadrului necesar 
pentru ca tineri: să-și spună cu
vântul în toate chestiunile funda
mentale ale vieții internaționale 
și să participe nemijlocit la dez
voltarea economică si socială a 
popoarelor, a continuat reprezen
tantul român.

Ca tară inrțâtoare a Declara
ției din 1965 privitoare la edu
carea tineretului in spiritul idea
lurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere intre popoare, pre
cum «i a 
Generale pi 
spiritul respectul: 
omului. România 
interesul constant 
ficarea activității 
cest domeniu de i 
și actual, a arătat 
delegatul român.

rezohztnioc Adunării 
'■iod educarea lui în 

tui drepturilor 
iși manifestă 
pentru inteofi- 
O_N.U. !n 

interes general 
in încheiere

a-

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, a deschis miercuri, in marea sală a Palatului 
Adunării Federale a R.S.F.L. lucrările celei de-a treia con
ferințe a U.C.I., la care participă aproape 3M de delegați din 
toate republicile și regiunile autonome iugoslave.

Reuniunea înaltului for de 
partid a fost convocată pentru a 
examina problemele intensificară 
activității politico-educative a or
ganizațiilor de partid și a tutu
ror comuniștilor în rindurile ti
neretului. Krsta Avramovici, 
membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I. și președinte 
al Comisiei pentru pregătirea ce
lei de-a treia conferințe a V.C.I-, 
a prezentat raportul asupra lup
tei Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia pentru orientarea socia
listă și participarea activă a ti
nerei generații la dezvoltarea so
cietății. In raport a fost făcută 
o analiză a dezbaterilor, care 
timp de patru hini au pregătit 
această conferință, subliniindu-se 
că actuala politică și activitate 
practică a Uniunii Comuniștilor 
exercită o atracție tot mai mare 
în rindnl tineretului.

Krsta Avramovici a sublimat, 
în continuarea raportului însem
nătatea dezbaterii problemelor 
intensificării educației sociaiste 
a tineretului, ca și a «ne: anga
jări mai largi mai profunde a ti
nerei generații în viața sooal-pc- 
litică a întregii țări.

Raportul a scos în evidența 
căile care conduc la rezervarea 
acestor obiective, subănmd în
tre altele necesitatea reorgaztiză- 
rii Unnnm Tineretului p a Uaa- 
uns Studenților.

De asemer.ea. raportul men
ționează propunerea per. mc pre
gătirea $i adoptarea

• PARTICIPANTH la cel 
de-al V-lea Congres al Fe
derației oamenilor muncii 
din industria petrolieră au 
condamnat companiile străi
ne care încearcă să împiedi
ce înfăptuirea programului 
guvernamental de utilizare, 
in interesul țării, a principa
lei bogății naturale a Vene- 
zuelei — petrolul. Delegații 
au relevat că, in ultimii 4 
ani. Venezuela a pierdut a- 
proximativ un milion de bo- 
hvari ca urmare a reducerii 
producției de către compa
niile străine care acționează 
in țară.

Participanții s-au pronun
țat pentru adoptarea unei 
legi de naționalizare a ți
țeiului

La lucrările Congresului 
a luat parte și președintele 
țării. Rafael Caldera.

Manifestări dedicate
aniversării Republicii

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii, la ambasada română din 
Copenhaga au fost prezentate 
filmele de scurt metraj „Ex
cursie în nordul Moldovei", 
„Anotimpul mireselor" și „Șapte 
arte". Au participat reprezen
tanți ai autorităților locale, ai 
vieții cultural-arîistice, membri 
ai corpului diplomatic.

Ziarul „Lang og Folk" a pu- 
blițat o pagină consacrată pic
turii românești, iar televiziunea 
daneză a transmis un program 
despre Delta Dunării, realizat 
de o echipă a radioteleviziuniî 
norvegiene.

Teatrul „Ion Creangă" din 
București, care a efectuat .un 
turneu in Republica Cuba in 
perioada 19 noiembrie — 5 de
cembrie, a prezentat, in pro-

ților creanismeior na ți on 
ți informații 

îice.

IRLANDA. - Exploziile unor bombe au provocat la Dublin un puternic incenc j

5 DECEMBRIE, pre- 
Republicii Islanda, 

Eldjarn, l-a primit pe 
Republicii Socia- 

Vasile Pungan,

w
• LA 

ședințele 
Kristjan 
ambasadorul 
liste România, 
in legătură cu încheierea misiu
nii sale in Islanda. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Convorbirile 
Le Duc Tho-H. Kissinger

• LA PARIS au continuat, 
miercuri convorbirile confiden
țiale dintre Le Duc Tho, consi
lier special al delegației R. D. 
Vietnam la conferința in pro
blema vietnameză, și Henry 
Kissinger, consilier special al 
președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale.

S.U.A. - Cei trei cosmonauți de la bordul navei „Apollo-17“ 
in timpul pregătirilor pentru zborul spre Lună

vinciile Oriente; Matanzas și in 
orașul Havana, spectacole cu 
piesa „Snoave cu măști".

La 2 decembrie a.c„ la Ha
vana a' avut loc un spectacol 
de gală, dedicat celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii. Ia care 
au participat oficialități și re
prezentanți ai vieții cultural- 
artistice cubaneze. membri ai 
corpului diplomatic acreditat la 
Havana, un numeros public.

Cu ocazia celei de-a 25-a ani
versări a Republicii, la Buenos 
Aires, a fost inaugurată expozi
ția cărții românești.

Deschisă sub auspiciile Minis
terului Relațiilor Externe al 
Republicii Argentina, municipa
lității orașului Buenos Aires și 
Universității Naționale, expo
ziția a fost prezentată de am
basadorul României în Argen
tina. Victor Florescu. El a vor
bit despre semnificația acestui 
act de cultură pentru relațiile 
dintre cele două țări, anunțînd 
totodată că volumele expuse 
vor fi donate Universității din 
Buenos Aires.

Secția de cultură și artă a 
Centrului de inițiative și tu
rism din Madrid, in colaborare 
cu Reprezentanța consulară și 
comercială a României din ca
pitala Spaniei, a organizat re~ 
cent o săptămînă culturală ro
mânească în saloanele Institu
tului municipal de educație.

Cu acest prilej a avut loc 
inaugurarea expoziției de foto
grafii „România pitorească" și 
prezentarea de filme documen
tare românești. De asemenea, 
prof. Joaquin Alonso de la U- 
niversitatea madrilenă a vorbit 
despre „România văzută de un 
spaniol", iar poetul Darie No- 
văceanu a ținut o conferință 
ilustrată cu diapozitive cu tema 
„România in imagini".

La această săptămînă cultu
rală românească, care s-a bu
curat de un frumos succes, au 
participat oameni de cultură, 
ziariști din Madrid, membri ai 
coloniei române și un numeros 
public.

,, APOLLO 17":

Pregătirile 
s-au încheiat

panoramic

Schimbare la 
Tegucigalpa

Plantațiile de banane și „războiul fotba
lului" sînt temele în legătură cu care Hon
durasul a apărut, deseori, în titlurile gaze
telor. Bananele reprezintă sursa nr. 1 a ex
portului. Mica republică din America cen
trală, situată intre Nicaragua, Salvador și 
Guatemala, este frecvent citată în categoria 
statelor-plantație. Hondurasul înseamnă îna
inte de orice banane. Pe cele 112 088 km p. 
trăiesc 2 673 000 locuitori și existența lor se 
leagă în mare măsură — direct sau indirect 
— de acest aromat fruct. Dar din neferi
cire, bananele Hondurasului nu sînt o bo
găție valorificată în interesul acestui popor. 
„O mare parte a producției agricole se află 
în mîinile lui «United Fruit Company»" — 
constata FRANCE PRESSE. Faimosul „U- 
nited Fruit Company" controlează produc
ția de banane și comercializarea lor. Or, a- 
ceste banane aducînd 50 la sută din exportul 
agricol (alte 13 la sută furnizează cafeaua) 
visteria Hondurasului depinde într-o mă
sură considerabilă de „United Fruit".

Mica republică a revenit în actualitate în 
această săptămînă. De astă dată, n-a mai 
fost vorba de reeditarea „războiului fotba
lului" care în 1969 a însîngerat Hondurasul 
și Salvadorul. Pasiunile fotbalistice au dege
nerat atonei pină la punctul în care cele 
două țări s-au văzut antrenate într-un răz
boi de cinci zile. Unii comentatori au afir
mat totuși, că n-ar fi fost vorba doar de 
fotbal...

In sfîrșit, Hondurasul atrage din nou a- 
tenția printr-un eveniment care, pe conti
nent aparține obișnuitului : o lovitură de 
stat. A fost o răsturnare care s-a produs ver
tiginos fără să se tragă nici măcar un singur 
foc de armă. Președintele instalat după ale
gerile din anul trecut s-a văzut înlăturat 
de către comandantul suprem al armatei. 
Generalul Oswaldo Lopez .Arellano este a- 
preciat drept „omul-forte" al țării. La 35 de 
ani. el are în urma sa nu numai o lungă ca
rieră militară, ci și una politică.

Generalul se află la a doua lovitură de 
stat pe care a inițiat-o. Prima a avut loc Ia 
3 octombrie 1963. Pe atunci era doar colo
nel și a eliminat de pe scena politică un 
președinte socotit „liberal". In 1965 Lopez 
Arellano a chemat la urne pe alegători, 
după care s-a instalat în fotoliu! preziden
țial timp de șase ani. Campania în favoarea 
lui a fost dusă de partidul național (conser
vator). Generalul ar fi dorit să-și prelungeas
că mandatul dar îl împiedicau prevederile 
constituționale. A propus de aceea partide
lor o reformă constituțională care să-i per
mită să-și continue președinția. Grupările

hon dura s

politice au refuzat să accepte o asemenea 
formulă. Arellano s-a retras predind puterea 
lui Ramon Ernesto Cruz după alegerile din 
martie 1971 care au fost socotite drept 
„cele mai calme din întreaga istorie politică 
a Hondurasului" (FRANCE PRESSE).

De la începutul anului au circulat la Te
gucigalpa zvonuri privind o lovitură de stat. 
Zvonurile s-au întețit mai ales după ce — 
cum arată FRANCE PRESSE — ..măsurile 
economice adoptate de guvernul Cruz au in
dispus cercurile de afaceri". După un an 
și jumătate de guvernare civilă Ramon Er
nesto Cruz a devenit un ex-președinte obli
gat să nu-și părăsească domiciliul. Toate 
activitățile politice și sindicale au fost in
terzise. Un amănunt : președintele înlăturat 
aparține partidului național (conservator), 
același datorită căruia generalul Arellano a 
dohindit primul mandat prezidențial.

în țară domnește calmul. Forțele armate 
au stabilit un centru de informații la sediul 
brigăzii l-a de infanterie unde sint redactate 
buletine de presă transmise apoi de postul 
de radio național. Lumea politică s-a plasat 
in rezervă. Se refuză orice comentariu.

Intr-un document oficial al noului regim 
se subliniază că „situația haotică existentă 
în țară a făcut necesară intervenția forțelor 
armate". Documentul a denunțat „eșecul 
complet" al guvernului răsturnat și a pre
cizat că generalul Lopez Arellano asumin- 
du-și conducerea statului va rămine la pu
tere „cel puțin cinci ani". Aspirația armatei 
— arată textul — este de a se realiza „o 
veritabilă unitate națională, de a dezvolta 
resursele țării, de a găsi soluții marilor pro
bleme". Printre acestea se află reforma a- 
grară. Țăranii au primit asigurări din partea 
noului guvern că revendicările lor vor fi 
satisfăcute.

Implicațiile schimbării de la Tegucigalpa 
preocupă Salvadorul ca și alte state din zonă, 
mai ales că generalul Arellano s-a opus in
tegrării economice a țărilor din America cen
trală, considerind că această integrare este 
dezavantajoasă pentru Honduras.

M. RAMURĂ

V. Gliga primit 
de Petâr Mladenov

• MIERCURI ȘEFUL DELE
GAȚIEI CULTURALE ROMA
NE care se află într-o vizită în 
Bulgaria, tovarășul Vasile Gli
ga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a fost primit 
de Petâr Mladenov, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Bul
garia.

Ion Stânescu 
în R. A. Egipt

• ION STÂNESCU, ministrul 
de interne al Republicii Socia
liste România, a sosit, marți, la 
Cairo, într-o vizită oficială. La 
aeroport, oaspetele român a 
fost întîmpinat de Mamduh Sa
lem, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al 
afacerilor interne al Republicii 
Arabe Egipt, de miniștrii ad- 
juncți ai acestuia, precum și 
de un grup de generali și ofi
țeri superiori, comandanți de 
unități specializate.

Miercuri, ministrul de interne 
român a depus o coroană de 
flori la mausoleul lui Gamal 
Abdel Nasser.

Salvador Allende 
la Moscova

• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII CHILE, Salvador Allende 
și-a încheiat vizita la Alger, pie
rind spre Moscova. In cursul 
vizitei, el a avut convorbiri cu 
președintele algerian, Houari 
Boumediene.

• LA BUDAPESTA a avut loc 
ședința Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru radiotehnicâ. la 
care au participat delegații ale 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Poloniei, României, 
Ungariei și Uniunii Șovietice, 
precum și o delegație a Iugo
slaviei.

Echipajul misiunii „A- 
poilo-17“ — Eugene Cer- 
nan, Ronald Evans și Ha
rrison Schmitt — și-a în
cheiat pregătirile în vede
rea lansării spre Lună, 
fixată, după cum s-a a- 
nunțat, pentru noaptea de 
miercuri spre joi — ora 
4,35 ora Bucureștiuluî.

Cei trei astronauți au fost su
puși unui ultim examen medical, 
fiind declarați pregătiți pentru 
zbor. Antrenamentele din ulti
mele 24 de ore au inclus repe
tarea cu ajutorul simulatoarelor 
a manevrelor de salvare în ca
zul situațiilor de urgență care 
ar putea surveni în timpul mi
siunii. Numărătoarea inversă, 
care a decurs în condiții bune 
nefiind aproape de loc afectată 
de apariția vreunor dificultăți 
neașteptate, a prevăzut astăzi di
mineață o pauză de peste nouă 
ore.

Miercuri, cu mai puțin de 20 
de ore înaintea lansării, condi
țiile meteorologice puneau unele 
probleme oficialităților N.A.S.A., 
un front de aer rece, înaintînd 
în acel moment spre zona lan
sării. Există pericolul ca înghe
țarea particulelor de apă la mare 
altitudine să genereze trăsnete 
în timpul zborului trenului spa
țial, așa cum s-a întîmplat în 
cursul misiunii „Apollo-12", din 
noiembrie 1969. Directorul lan
sării, Walter Kapryan, a decla
rat, însă, că este puțin proba
bilă hotărirea unei amînări a 
lansării din cauza condițiilor me
teorologice.

• PREȘEDINTELE MAL- 
RITANIEI, Mokhtar Oul 
Daddah, a declarat, într-un 
interviu acordat agenției 
France Presse, că hotărirea 
privind crearea unei monede 
naționale niauritane are la 
bază dorința țării sale de 
a prelua integral controlul 
asupra politicii de credit și 
de a-și asuma deplina inde
pendență economică. Această 
hotărîre, a spus șeful statu
lui mauritan, este irevocabi
lă ; ea ne privește in primul 
rind pe noi și nu este în
dreptată nici împotriva Fran
ței, nici împotriva altor țări 
prietene.

Referindu-se la eventuala 
retragere a Mauritaniei din 
„zona francului", președinte
le Daddah a subliniat : 
„Stricto sensu, crearea unei 
monede naționale de către o 
țară din „zona francului" a- 
trage după sine ieșirea din 
această zonă. Dar, dacă a- 
ceasta o dorește, noi sîntem 
pregătiți să întreținem cu ea 
relații dintre cele mai strîn- 
se, cu condiția să nu existe 
nici un dubiu asupra voinței 
noastre de independență to
tală. Noi i-am informat pe 
partenerii noștri despre a- 
ceastă hotărîre și, în stadiul 
actual, este tot ceea ce pu
tem să spunem".
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Ar fi greu de inventat situații de un comic mai absurd 
decît cele provocate de politica apartheidului. Acest comic i 
absurd implică, însă, deseori un dramatism de ample dimen
siuni. Legea sud-africană din 1967 cu privire la populație 
(ce cuprinde nu mai puțin de 108 articole și este considerată 
una din cele mai drastice legislații) afirmă că, pentru a se 
stabili dacă o persoană este albă sau nu, „trebuie să se țină i 
seama de obiceiurile, educația, vorbirea, înfățișarea si com
portarea sa". O persoană a cărei față pare (subliniem : 
pare) a fi cu o nuanță prea închisă va cîștiga mai puțin și 
va fi exclusă prin lege de la funcții de răspundere. Oricine 
este clasificat cetățean de „categoria a doua", nu se mai 
bucură de aceleași drepturi ca ceilalți. In „categoria a doua" 
nu sînt incluși numai negrii, ci toți oamenii de culoare, 
ceea ce poate însemna orice de la malayez pînă la indian 
sau sud-african de origine mixtă.

Există persoane care sînt trecute în această categorie mai 
tîrziu, și nu de la naștere. Este cazul unei fetițe de 12 ani, 
Sandra Laing, care și-a schimbat pînă acum, din punct de 
vedere juridic, de trei ori rasa — caz relatat de revista 
JEUNE AFRIQUE. Cînd s-a născut, Sandra a fost înre
gistrată ca albă, la fel ca părinții și fratele său mai mare. 
Pe măsură ce a crescut, culoarea tenului fetiței s-a închis 
și conducerea colegiului din orașul Piet Retief, bănuind-o 
că ar fi metisă, i-a interzis să mai continue cursurile la școala 
ce este destinată numai albilor. Părinții, alarmați pe bună 
dreptate, au făcut apel în fața Curții Supreme de la Pre
toria. Ei știau foarte bine ce înseamnă pentru un copil califi
cat „de culoare" să locuiască în cartierul rezervat albilor și, 
mai ales, posibilitățile limitate, extrem de limitate, pe care 
le are de a-și continua studiile. In Republica Sud Africană, 
învățămîntul elementar este obligatoriu numai pentru copiii 
albi. Pentru copiii negri obligativitatea învățămîntului este 
prevăzută numai în cazul cînd „populația băștinașă este în 
stare să pună la dispoziție fondurile necesare în acest scop, 
iar economia bantustanelor (rezervațiile destinate populației 
negre) să absoarbă un număr sporit de absolvenți ai școli
lor". Condiții care, din motive lesne de înțeles, nu pot fi 
realizate.

...In urma apelurilor și a demersurilor insistente făcute 
de famiila Laing, s-a ajuns, după un an și ceva, ca Sandra 
Laing să fie recalificată ca... albă, în urma unei decizii luate 
de Ministerul de Interne. Dar necazurile nu s-au oprit aici. 
In ciuda deciziei luate, nici o școală pentru copiii albi nu 
vrea s-o primească. A urmat încă un an de căutări și aștep
tări pînă cînd, în sfîrșit, un colegiu de fete a acceptat să o 
ia pe Sandra printre elevele sale, cu condiția ca părinții să 
nu divulge... numele colegiului.

RODICA TEPEȘ

Taifun în Fiiipine
Aproximativ 170 

și-au pierdut viața, 
te 2 000 au rămas fără adăpost, 
ca urmare a taifunului care s-a 
abătut asupra regiunilor din su
dul țării — a anunțat Crucea 
Roșie filipineză. Cele mai mari 
daune sînt semnalate în provin-, 
cia Misamis, la 760 kilometri 
sud-est de Manila.

de persoane 
iar alte pes-

• POTRIVIT DATELOR pu
blicate de Biroul de recensă- 
niînt, Statele Unite ale Americii 
aveau, la 1 octombrie 1972, o 
populație de 209 289 000 per
soane.

La J48 ani...
Unul dintre cei moi bă- 

trîni oameni din lume, Mar
celino Lopez, în vîrstă de 
148 de oni, a încetat din 
viață la Bogota, ca urmare 
a unei afecțiuni stomacale 
— relatează Prensa Latina.

Născut în 1824, din pă
rinți spanioli, Marcelino Lo
pez s-a căsătorit pentru pri
ma dată în 1846 și a avut 27 
de copii și 724 de străne
poți.

Creșterea preturilor
Potrivit datelor 

unui comunicat 
publicat de Comi
sia C.E.E. de la 
Bruxelles, în 1972, 
în țările membre 
ale comunității s-a 
înregistrat o creș
tere accentuată a 
prețurilor, pe pri
mul loc situin- 
du-se Olanda —

cu 7,4 la sută. Ur
mează, în ordine, 
Franța și Italia ■— 
cu 6,3 
R.F.G. 
sută,
— 5.9 la sută 
Belgia — 5,4 
sută. Același 
cument arată 
pe primul trimes
tru al anului 1972,

Ia sută,
6,2 la 

Luxemburg 
Și 
la 

do- 
că,
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in C.E.E.
producția 
triafă a 
șase" a crescut cu 
2,4 la sută in ra
port cu perioada 
corespunzătoare a 
anului trecut, 
în trimestrele 
și trei ritmul 
creștere a fost 
1,2 la sută.
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de 
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