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IZBÎNZILE HĂRNICIEI 
DĂRUITE PATRIEI SOCIALISTE

Din toată fara 

corespondenții „Scinteii 

tineretului" relatează:

GÎNDLL
Șl FAPTELE NOASTRE - 

REPUBLICII DRAGI
Errv-af:i.,e de la ora de mecanică-auto sânt ur
mărite cu atenție pentru că profesorul maistru 
Constantin bănică știe să le facă interesante ți 
accesibile pentru elenii din școlile orașului 

Cîmpina.

Trepte pe coloana

în fafă mea, pe masa de scris, 
alături de obișnuitul carnet de 
însemnări, se află de astă dată și 
o coloană a infinitului în minia
tură — simbol gorjean prin ex
celență -— care mi-a fost oferită 
de comitetul U.T.C. de la între
prinderea mecanică „Sadu“. 
cutii, cînd încep 
hîrtie impresiile vizitei mele 
această organizație, ochii îmi fug 
aproape fără voie către delicatul 
bibelou și treptele sale — trep
tele coloanei infinitului — devin 
pentru memoria faptelor adevă
rate puncte de reper...

★
...1945. Primul an de după 

război. Organizația de tineret din 
întreprindere pleacă la drum cu 
un efectiv de 15 membri. Sînt 
vremuri grele. A început lupta 
pentru refacerea economică, pen
tru reconstrucția tării. Aici, la 
Sadu, se adunaseră zeci de trac
toare, din Valea Jiului și din a- 
proape toată Oltenia, toate pe

A-
să aștern pe

în

file de cronică din viața 
unei organizații U.T.C.

butuci. în paralel cu activitatea 
de producție, uteciștii, alături de 
comuniști, au efectuat mii de 
ore de muncă patriotica, redînd 
agriculturii mai mult de o sută 
de tractoare. Atunci, o sută de 
tractoare însemnau pur și simplu 
pline.

1946. Organizația U.T.C. crește 
încet-încet în număr și putere. 
Tinerii din întreprindere sînt a- 
ceia care se decid să vină în a- 
jutonil minerilor, acum, în mo
mentele în care tara avea nevo
ie de eît mai mult cărbune. Sim- 
băta seara, după o săptămînă de 
lucru, de activitate productivă 
intensă, uteciștii intrau în mine
le de la Aninoasa și Livezeni. 
Intrau în șut și ieșeau diminea
ța. Ctnd plecau, minerii îi îm
brățișau, îi numeau ortaci — a- 
dică frații l°r — »i-i petreceau 
cu tradiționalul „Noroc bun I

1947. La chemarea organiza
ției, mii de tineri de pe toate me
leagurile patriei se află încadrați 
în marile șantiere naționale de 
construcții. Brigăzi de tineri de 
la întreprinderea ..Sadu“ parti
cipă la acțiunile de muncă de pe 
șantierele de la Bumbești — Li- 
vezerri. de la Agnita — Botorca, 
AP4CA -— București.

Tonia Heleșteanu. președintele 
comitetului sindical din întreprin
dere. fost secretar al organizației 
U.T.C. în acei ani, fost briga
dier la Bumbești-Livezeni, își a- 
mintește...

— Anii aceia de început — 
contribuția tinerilor noștri la re-

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a Ul-a)
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COLfCnUL DE MUN
CA AL t avn -23 AU
GUST- DIN BECIRESTI 
■ adresat • telegramă 
Cămilei alai Teatral al 
FxrtiRwlui Comuaist Ro
ma*. tmarășalaj Nicolaa 
Ceawsesca. in care sa 
s*«ne : Avem bucuria și 
satisfacția de a vă rapor
ta că la 1» decembrie a-c. 
nriaa și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe acest 
an la indicatorul pro- 
dncției marfă. Aceasta ne 
permite ca pină la sfirși- 
tal anului să punem la 
ditpeiiția economiei na
ționale. peste plan, II lo- 
mmotive Diesel-hidrauli- 
ce ie 6» ți 1S4 CP. 3 
motoare de 3Sd CP. 1 400 
echipamente de frină. 
utilaje complexe și alte 
produse insumind 105 mi
lioane lei. Aceste reali
zări reprezintă, totodată, 
depășirea angajamentu
lui asumat de colectivul 
uzinei, cu 5 milioane lei.

Pătrunși de un înalt 
spirit de răspundere față 
de sarcina realizării cin
cinalului înainte de ter
men și în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a 
Republicii. MUNCITORII. 
TEHNICIENII. INGINE
RII ȘI FUNCȚIONARII 
DE I.A UZINA DE PRE
LUCRARE A MASELOR 
PLASTICE BUZĂU. au 
îndeplinit planul la pro
ducția globală pe anul 
1972 în ziua de 13 decem
brie.

COMITETUL 
CIPAL 
P.C.R., 
Cramă 
trai al 
nist 
Nicolae 
care raportează 
nirea, in ziua de 12 de
cembrie, a planului pe 
anul 1972 la producția 
globală și marfă, produc
ția marfă-vind-ută și in 
casată și a planului de 
export.

MUNI- 
ROMAN AL 

a adresat o tele- 
Comitetului Cen- 

. Partidului Comu- 
Român, tovarășului 

Ceausescu, prin 
indepli-
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Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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• DUMNEAVOAS
TRĂ G î N D I T I, 
MUNCIȚI SI TRĂ- 
ITI CA UN TÎNĂR 
COMUNIST?

om între— Mereu... un 
oameni

— ..Ținem viața întreprin
derii in mâinile noastre'1

• MAȘINILE AGRI
COLE PROPUSE 
PENTRU CASARE 
VOR FUNCȚIONA 
ÎNCĂ DOI ANI

......_ _ __ _ ț-1 ' • - *- -1
— 793 de tractoare și ma

șini agricolă-reparate de 
uteciști

— 1 000 000 lei beneficii

CUM ORGANIZĂM

Pregătirea politică
a elevilor seraliști ?
Calculul nu este greu de fă

cut și, totuși, nu prea se știe cu 
precizie — am constatat-o ade
sea — ciți seraliști sînt într-o 
întreprindere. Se cunoaște însă 
că aceștia au o serie de pro
bleme, între care cea mai im
portantă este ..criza de timp." 
Cum insistența dă uneori roade, 
am reușit în cele din urmă să 
aflăm de la secretarii organi
zațiilor U.T.C. din trei mari în-

treprinderi bucureștene că— 
numărul celor care învață la 
seral se ridică la un coeficient 
destul de mare pentru a merita 
o atenție deosebită.

— Problema pregătirii lor po- 
litico-idgologix-e —„arăta Con
stantin Iliescu, directorul Liceu
lui ..Matei Basarab11 — este de 
fapt tot atit de importantă ca 
și aceea a elevilor de la cursu
rile de zi, chiar dacă experiența

ei vin 
obține

BÂRÂGANELE MOLDOVEI
„.Nimic și nimeni nu te plă

tește și nu te răsplătește mai 
cinstit decit pămintuL rm te am
biționează și nu-ți face promi
siuni a căror împlinire sd fie in
tr-o măsură atît de echitabil 
condiționctă de felul în core 
omul și țarina se ințe’tz în h-ngfl 
lor tovărășie spre belșug. A ti 
stăpîn pămîntului, continuă Fio- 
rin Tesaro, ingine-ul se* c. coo
perative- agricola din Oțe mi. 
județul Iași, și a-ți fi stăpîn pă- 
mintul e neîndoielnic mai mul: 
decît o meserie, elementele pri
mordiale : pămîntul. aerul și ape 
îți sînt materii prime ți fe sufi
cient pentru a fi convins profund 
de o asemenea idee. E mult prea 
simplu Și dacă vreți impropriu
V__________

rc-j

DEȘI TOTI SÎNTEM ÎN 
STARE DE LUCRURI MARI...
Vineri : Vineri înseamnă, mai 

presus de orice, fizică. Restul 
trece pe un plan secund. Și 
ziua de azi a fost pentru noi 
piatra de încercare a primului 
trimestru : am dat teză la fi
zică.

Mormanul de speranțe, așezate 
pe catedră, caietele de teză, sînt 
pentru noi biletul de liberă 
trecere spre trimestrul următor. 
Deși ușoare, nu știu pentru cîți 
dintre noi subiectele tezei vor 
readuce zimbetul siguranței de 
sine, libertatea sufletească a 
celui ce se știe despovărat de 
cea mai mare „amenințare11 a 
existenței lui. Pentru că, într- 
adevăr, pentru noi fizica are 
simbolul existenței noastre ca 
elevi, este pragul ultim și esen
țial, care o dată trecut, marchea
ză reușita noastră ca liceeni.

Celelalte materii au fost e- 
clipsate de atenția acordată fi
zicii, așa că, fiecare elev ascul
tat azi era complet pierdut. Și 
asta pentru că, dacă în perioada 
tezelor profesorii nu ne mena
jează la celelalte obiecte, pro
gramul supraîncărcat ne obligă 
să sacrificăm pe undeva din 
timpul acordat restului lecții
lor. Pentru prima oară în noul 
an școlar notele proaste au fost 
întîmpinate cu o totală indife
rență din . partea celor ce trecu
seră, foarte calmi și resemnați 
prin purgatoriul, astăzi neîn
semnat, de la chimie sau mate
matică. Doar Paul a mai găsit 
resurse de energie pentru niște 
discuții cu tovarășa profesoară 
de chimie. Motivul ? Rîdea fă

ră... motiv. Probabil, o urmare 
a tensiunii nervoase de la teză. 
Dar nu o scuză.

Sîmbătă : Cine sînt colegii 
mei ? Mă întreb uneori dacă 
cei 17 ani ai lor reprezintă nu
mai vîrsta fiziologică. Nu mi- 
am putut niciodată da un răs
puns clar. pentru că m-am 
simțit totdeauna bine în colec-

Dii? jurnalul 

unui secretar U.T.C 

de liceu

tivul acesta. Și, totuși, trăiesc 
sentimentul că personalitatea 
clasei noastre se traduce de fapt 
prin personalitatea cîtorva foar
te puțini. Restul — băieți buni 
și fete de treabă — dar aproape 
nuli ca individualități distincte.

Pentru multi dintre ei, școala 
înseamnă o luptă continuă. în 
numele unui ideal, uneori chiar 
greu de atins : nota 5. Pentru 
alții, un urcuș foarte ușor pe 
panta superficialității, un urcuș 
ce te aduce, e drept, pe niște 
culmi, șubrede însă, mult prea 
ușor de atacat, la niște înălți
mi de pe care prăbușirea este 
inevitabilă și dureroasă. Oare 
pentru cîți liceul de cultură

generală înseamnă vn::-r_. „r 
intelectual ?

Spun profesorii despre *:i '* 
sîntem o clasă imposîbi.i 
cîțiva elevi foarte tem. îiwiMf 
Intr-o masă de -r.-i :• r. j= N . 
cred! Toți sintem în siare 
lucruri mart. Mă întreb. I'-sâ. 
ciți au reușit să se trer-as-A la 
realitatea viitorului. Bnsbasră. 
Doru. Măcar el este eonstier.: de 
viitorul său. Va reziști, se ■ a 
impune în fața r.a_*.t r. 
reușita lui sport? ă. se a ex
prima ca cm prin realizările 
sale în sport. In alt do«n»r.. -. 
însă, e ca și inexistent. Exista 
însă, oricum, o regulă a com
pensației. Dar teLalți ’ M.hat 
sau George, s-au gind t vreo
dată la „ce va fi după lice t 
Evident, fiecare avem idealurile 
noastre. Cîte vor rămine vise ? 
Fiecare oră înseamnă cile o pia
tră așezată la temelia unui cas
tel al visurilor noastre, capabil 
să reziste anilor si oricăror pre
tenții tocmai prir. tăria aspira
țiilor noastre. Facem ■ ’ . ----- 
tru trăinicia planurilor noastre, 
pentru ca palatul dtrir.țel r 
rostite și neîmplinite să nu de
vină niciodată o grămadă de 
idealuri rătăcite printre frun
zele unei toamne timpurii, un 
loc de adăpost pentru iluziile 
pierdute in vidul spiritual al ra
tării in viață ?

ANDREI ZINCA 
secretar al comitetului U.T.C. 

Liceul „Dimitrie Cantemir"

(Continuare în pag. a V-a)

Fotografie de

ORESTE PLECAN

ION CHIRI 4 C

fCaati**r*r H puț. • El Iu-

dm sfera speculațiilor sterpe ri a 
filozofărilor cu surse in exaltare 
sau melancolie. Prelucrarea ele
mentelor primordiale in funcție 
de care asrcmomia e socotită de 
Florin Tesaro mod de viață e un 
adevăr, căci dacă s-a- fi prelu
crat numai pămintuL lua*eo une. 
cantități de trei mdioana două 
sute de mâi de hloz-ame numai 
din trdeae Sfrnn ar *i făcut fără 
mdotelă zrocoă sub pădurea Ge- 
crifoaufan. Ce importanță are 
cosnderare* naa ostiei d 
aderări O r^.r«o-ten*s mww

y
I- - - - - I
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VIATA CULTURALĂ 
A TlNEUCTULUi

• Controverse în muzica ușoară
• Tinerii așa cum sînt • Clubul 
ooote fi într-cdevăr al tineretului
• Pentru cine renunțăm la Bach, 

Beethoven sau Gershwin ?

SĂ DISCUTĂM DESPRE HNERETE, EDUCAJE, RĂSPUNDERI

Pasul „care te
din rînd"

Intilnim. nu rareori, formulări de genul : -a pățit cu stm- 
gul“. pășit eu dreptul", „nu ține pasul cu ceilalți-, 
.^i pierdut ritmul- etc. împrumutate dintr-o terminologie 
de specialitate, expresiile și-au extins ințelesul la ade
vărurile cele mai simple, la niște Toarte omenești consta
tări legate de viața și munca fiecăruia dintre noi. Ce sem
nificații reale dezvăluie aceste aprecieri de „poziție-, ce 
consecințe are pentru un tmăr primul pas pe drumul ma
turității ?

— Elementul hotărâtor îl con
stituie cel în cauză. In fond, el 
își stabilește poziția de plecare, 
își alege drumul pe care urmea
ză să meargă.

— Mai concret...

— Adică să mă refer la mim 
— zimbește Stelian Stoicof, in
giner proiectant la I.P.C. Galați. 
Ei bine, eu doream să vin aici 
încă din timpul facultății. La re
partiție, eram al treilea pe lista 
absolvenților și cel dinainte, foar-

scoate
te bun prieten, de altfel, țărea 
teribil de contrariat că dintre 
multele ji ispititoarele posibili
tăți dc clasare ales, tocmai Gala- 
țiuL M-am apucat să-i explic: că e 
un oraș in plină dezvoltare, că 
așezarea, terenul, stimulează prin 
dificultate. cd.„ Pe scurt, am fost 
atît de convingător, incit intrînd 
imediat după el. aflu că mi-a 
^suflat" Galațiu! ț A trebuit să 
mă zbat destul după aceea, dar 
n-am greșit alegerea și asta con
tează.

Acum, la șase ani după pri
mul pas pe drumul profesiei, in
ginerul gălățean are suficiente 
argumente cu care să-și justifice 
oportunitatea opțiunii :

SOITA SCORȚARU

(Continuare în pag. a Il-a)

de viață diferă, întrucât 
la școală nu atît pentru a 
un anumit nivel de cunoștințe, 
ci pentru o anumită formație 
comunistă, considerînd procesul 
educativ în întregul său com
plex.

Reflectînd la aceste cuvinte 
ne-am adresat mai multor elevi 
seraliști de la uzinele „Timpuri 
noi“, „Semănătoarea11 și Com
binatul de confecții și trico
taje acum, aproape de încheie
rea primului trimestru, cu. în
trebarea : La ce acțiuni de e- 
ducație politică organizate în 
cadrul școlii sau al întreprinde
rii ați participat în aceste trei 
luni ?

Răspunsul a venit de fiecare 
dată, prompt, deschis, ..amendat11 
însă de o umbră de regret : „La 
nici una11.

— Noi, elevii de la seral, — 
în ce privește acțiunile de pre
gătire politică — nu sîntem 
nici ai întreprinderii, nici ai 
școlii — mărturisea Gheorghe 
Mușat, frezor la C.C.T.B. Școala 
ne dă o anume pregătire teo- 

’ retică la orele1 de științe socia
le. Apar totuși multe documen
te ale partidului și statului nos
tru și sîntem puși în fața unor 
probleme cărora trebuie să le 
dăm răspunsuri imediate. Co
legii noștri le dezbat la între
prindere într-un cadru organi
zat iar elevii de la „zi11 de ase
menea. Eu, personal, însă, n-am 
participat la nici o asemenea 
dezbatere și îmi pare rău, pen
tru că m-ar fi interesat în mod 
deosebit.

Opinii asemănătoare am notat 
din partea tuturor acelora cu

CRISTIAN IONESCU

(Continuare In pag. a ll-a)
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ECHITATEA
de GH. VLĂDUȚESCU

< Aristotel și Epicur își centrau morala in fericire. Abelard 
C in autocunoaștere. Descartes o subordona rațiunii „pen- 
( tru a inainta cit voi putea mai muit in cunoașterea adevăru- 
C lui'. Helvetius ii fixa scopul in „fericirea generală". Kanl
< propunea un imperativ categoric în : acționează astfel incit 
C maxima voinței tale să poate servi oricind, în același timp, 
( cp principiu al legislației universale. Feuerbach visa la o mo- 
N rciâ a iubirii universale.
\ Dintotdeauna, marii moraliști au aspirat la o morală cu 
N adevărat umană și au căutat s-o propună oamenilor spre 

a ie deveni un habitus al acțiunii. Toți marii moraliști și-au 
\ proiectat morala să ajute omul în lupta sa pentru mai bine 
s mereu mai bine, pentru umanitate, mereu mai multă umani- 
*) tate.
\ Dar Aristotel gindea. totuși, ca un proprietar de sclavi, 
\ Abelard era și profesor de teologie, Descartes intră în isto- 
\ ria burgheziei, Helvetius și Kant la fel. ."
\ De fiecare dată, o morală particulară care nădăjduia la 
\ universalitate. Așa fiind, nici una nu avea cum să realizeze 
S conceptul moralei cu adevărat umane împotriva intenției 
\ moraliștilor, cu o parte a ei, morala lor era sortită să intre 
N in conflict cu etosul clasei căreia se impunea tabla de va- 
'l lori și sistemul de norme ai altei clase.
S într-o parte a ei, în acea parte pregnant particulară, mo- 
\ raia lor era o morală a inechității. „O moraiă cu adevărat 
S umană stînd deasupra antagonismelor de clasă și deasupra 

amintirii acestor antagonisme va fi posibilă abia pe o treaptă i 
a dezvoltării sociale care nu numoi că va fi lichidat anta i
gonismul de ciasă dar care ii va fi și uitat în practica vieții" i 
(Engels). (

O morală cu adevărat umană nu poate să fie, deci, decît l 
aceea care, înălțată pe un sistem uman de relații între oa- I 
meni, își face din echitate substanța și finalitatea, care nu < 
menține și nu generează, prin chiar natura ei, nici un deze1 < 
chilibru intre principiile și valorile ei și echitate. <

Pentru aceea, in sistemul moralei socialiste echitatea se < 
impune ca veritabil centru de reorientare, concept prim, < 
normă fundamentală. Este centru de reorientare pentru că < 
in natura relațiilor noastre sociale dreptatea și egalitatea, <

/ (Continuare în pag. a ll-a) <
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GlNDUL Șl FAPTELE NOASTRE
REPUBLICII DRAGI

MICROINTREPRINDERE

BAIA: DE ARAMĂ
Intr-un climat de autentici 

sirguință, noi, cei peste 550 de 
elevi ai liceului din Baia de 
Aramă, ne pregătim pentru 
muncă și viață. Despre arta cu 
care executăm broderiile artis
tice și obiectele de artizanat vă 
pot vorbi cooperatorii „Artei 
casnice" din Tismana, extrem 
de exigenți. de la care prim'm 
comenzile Școala dispune de 
numeroase utilaje : strung, po
lizor electric, mașini de cusut.

mașină de găurit electrică, voit- 
metru electronic, generator de 
semnal obținute de la V rine le 
mecanice Drobeta Tr. Severin 
și I.C.T.C.M. București- Uzina 
mecanică. școala și părinții 
ne-au asigurat cu sculele de 
care avem nevoie. Vă trimitem 
cîteva fotografii din actiritatel 
noastră.

CLUJ SEMINAR 'CURTEA DE ARGEȘ

maturitate
M-am întilnit zi

lele trecute cu ele
vii unei țcoli ge
nerale nici 
mare, nici

MEMBRII CERCULUI 
FOTO AL LICEULUI

STUDENȚESC
INAUGURAREA

Colegele din anul 'IV execută 
cusături pentru Cooperativa 
„Arta casnică" din Tismana. 
Străvechea artă a țesutului 

este și ea prezentă

încă din anul I ne strădurm «i executăm Meniri di 
bună calitate. învățăm meseni m ceea ce ne prxețte. aci 
tul cotoarelor persane n. in evrind. kscnrl la Ș-er-r Cei re 
cunosc colectivul liceului nostru rrwn « nucmatehe~eie m rr* 
lucrăm sint, in ten.ru! cel mai bun ai OKintuhn. mtcrotecțn aie 

unei rmcroinfrernnderi

IN CONTUL , GALATI

ANULUI 1973 ÎNTRECERE
e In atelierele secției de covoare orientale din Beius. apar

ținând cooperativei „Arta Crișana" Oradea, peste 150 de ti.-.e. e 
dau viață culorilor, împletind măiestria cu dragostea pentr. 
frumos. Jenica Arădău, Viorica Roșea, Florica Stei Ar.a Iile. 
Felicia Sturz, Elisabeta Bunta și altele valor:f::ă cunostmteA 
primite In arta țesutului oriental, astfel că faima crvesre.tr 
lucrate aici este cunoscută 
lia, Franța, R.F.G., Elveția, 
lei de a 25-a aniversări a 
de la Beiuș lucrează de la 
1973.

în peste 20 de țări. Intre care I’_s- 
Olanda, Canada etc. în cinstea ce- 
Republicii creatoarele de frum
1 decembrie a.c. In contul anului

F"

GHEORGHE CATARIG 
din subredacția județeană Bihor

La Tirgoviște a fost inaugurată expoziția ttaărului sculptor 
Corneliu Marinescu. Cele 40 de lucrări sînt executate In gre
sie, granodiorit, calcar, lemn, bronz, tablă, gips, ceramică, te
racotă. Din prima zi expoziția s-a bucurat de un mare număr 
de vizitatori.

Tot lă Tirgoviște pictorul Ion Crăciun prezintă in sala Clu
bului petroliștilor o suită de tablouri intitulată ..Fior: pentru 
Republică". La Casa de cultură din Vălenii de Munte, do: ti
neri plasticieni Ion Drăjneanu și Viorel Frlncu au expu* lu
crări de artă grafică într-o expoziție dedicată evenimentului 
de la 30 decembrie. _____

MIHAI VLAD

Din multitudinea de acțiuni 
ce au loc in această perioadă 
și prin care tinerii îmbogățind 
zilnic activitatea fiecărei organi
zații U.T.C., cinstesc aniversa
rea a 25 de ani de la proclama
rea Republicii, prezentăm o 
parte din județele Vîlcea. Vas
lui, Maramureș și Brașov.

VÎLCEA
• Concursul de poezie patrio

tică inițiat de Comitetul munici

pal Vîlcea al U.T.C. a ajuns la 
faza finală. urmind ea zilele 
acestea pe scena Casei de cultu
ră din localitate să fie premiate 
cele mai bune creații cu tema 
„Creștem odată cu tara".

• „Munca — măsura demnită
ții" — un simpozion organizat 
de comitetul U.T.C de la O.CJ- 
„Produse industriale".

VASLUI
• Concurs cine știe riști ei — 

„Republică — țară de glorie", 
adresat tinerilor din toate În
treprinderile orașului Birlad.

• Spectacol de cintece si poe
zie patriotică, prezentat pentru

Casa de cultură a studenților a găzduit seminarul organizat 
de Consiliul U-AJî. al Centrului universitar Cluj în cinstea 
celei de a 25-a aniversări a Republicii cu tema : „Ideea de Re- 
puNieă in gtadirea social-politică românească și înfăptuirea 
idealurilor republicane In anii socialismului". Cele 9 referate 
prezentate de studenții clujeni tratează ideea de republică în 
gîndi.-ea social-politică românească Inceplnd de la Școala Ar
deleană pină ta zilele noastre. loan Bădica din anul IV filo
zofie a prezentat referatul „Mișcarea revoluționară de la 1848 
și conceptul de republică" iar Antoniu Malkranek din anul III 
matematică referatul intitulat ..Republica socialistă și demo
crația". Alte referate s-au ocupat de problema rolului tine- 
etului ta construcția socialismului ta țara noastră, ca de pildă 
jerarea lui Alexandru Heroiu de la filozofie.
La «easisarul studențesc de la Cluj au fost invitați și stu- 

enți din centrele universitare București, Iași. Timișoara, Brașov 
i Craiova care au prezentat scurte comunicări și au partici- 
at la dtecsittile ce au avut loc pe marginea referatelor. Lu

crările prezentate, de o înaltă ținută științifică, discuțiile com
petente partale fn cadrul dezbaterilor au ilustrat interesul pe 
care stadeaQI ■ aaudfestt față de problemele politice, ade- 

ur.ea jor fermă la politica partidului.

ȘCOLII DE 
CONDUCĂTORI

AUTO

C. ION

ORA

DE ATELIER ȘCOLAR3

ION TOMESCV

INTRE TINERI

1 păstreze secrete pentru met un eier 
De «cmv c—așrinșrir smt «cwnufate ca senorrtafe p 

•ispsaidere
Foto: MIRCEA ZIS0POL 

Dus t^rrrdocția ruâețeoni Prahova

muncitoru de te Fabrica de raă- 
menți Bi'M s> Fabrica de cen- 
fecții Birlad. de către eterii B- 
ceelor pat-n«ate de tcemr În
treprinderi.

• Monta jui '..•«rar - u~■•rx».’ 
„Tie-fc etattan acum. Recxubrră 
iubită- — ta pregătire la teailt 
generală Voinesti de cri mai 
tineri lacaitorl ai caaauari — 
elevii.
• Jfaotte șt tmtete «BuM 

cu Republ— -.nutaire a ti
neretului din Murgeai eu pr-ma- 
rul comune'.

o Expozeu J-tterattsra ao- 
riaț-oo'.-.rxă destme dezvoltarea 
Românie-, ta ce. 25 de ani de 
la proclamarea Republicii*.

MARAMUREȘ
• Ua v. saccer a; tepereru- 

M. La eeubrul scalar de eon- 
«trurtii aaaunj s-a descMs sa 
ana sariiti al tineresatai eve
niment aflai «ab aernanl tapte- 
ter ded.eate de tineretul maai- 
et probi c aarrcnărti BepuMirii. 
Tineri? de aici s-au angajat ea. 
piuă la terminarea loaiimrtiei 
nauM tocai al scriu, să reati- 
reze lucrări in vatoare de î 
mtbuaue lei gria munca pairto- 
tică. îmbinind dezideratul f- 
eial al ancorării iuvâșăminsatai 
li realitatea producției eu o ac
tivitate de certă utititaxe. ute- 
eistii vor face ea școala ctitori

lor eonstraetori să fie construită 
de ei insist.

BRAȘOV
o Angajamente mobilizatoare 

ale brigăzilor de tineret.
Toate brigăzile de producție in 

care tineretul se află intr-un 
procent mai mare de M ta sută 
au fon declarate brigăzi ale ti
neretului. Aceste brigăzi si-au 
taat ineijamentu! «ă-vi dedice 
in totalitate realizările peste in
dicii planificați aniversării de ta 
3* Decembrie.

o La Făgăraș — a treia se
siune a cercurilor de creație 
științifică.

In aceste zile, ta Făgăraș se

• A fost inaugurat noul 
local al școlii de conducă
tori auto realizat în pro
porție de peste 70 la sută 
cu munca patriotică a ele
vilor. Economiile realizate 
astfel depășesc suma de 
două milioane lei. La festi
vitatea care a avut loc s-a 
subliniat că succesele obți
nute de colectivul de elevi 
ți cadre didactice reprezintă 
un omagiu adus celei de 
a 25-a aniversări a procla
mării Republicii, temeiul 
participării viitoare și mai 
însuflețite la acțiunile pa
triotice care urmăresc con
tinua dezvoltare a bazei 
tehnico - materiale a șco
lii. De asemenea, colectivul 
școlii de conducători auto 
s-a angajat ca în viitor să 
depună eforturi sporite 
pentru a da patriei cadre 
bine pregătite profesional, 
eu o înaltă conștiință so
cialistă, care să participe 
în mod activ la înfăptuirea 
programului elaborat 
Congresul al X-lea 
Conferința Națională 
partidului în vederea ridi
cării patriei noastre pe noi 
culmi ale progresului ți 
civilizației. Cu această oca
zie. Comitetul județean 
U.T.C. a înmînat unui nu
măr de 7 tineri diploma de 
onoare a Comitetului jude
țean Argeș al U.T.C

Concursul
micilor

dansatori

de 

a

V

• La casa orășenească 
de cultură s-a „țjMfășurat, 
în cinstea aniversări Re
publicii, concursuf -micilor 
dansatori și recitatori din 
școlile generale ale orașu
lui organizat de Consiliul 
orășenesc al pionierilor. 
Tot aici a avut loc faza 
zonală a concursului de 
recitări de versuri patrio
tice „Pe aripile poeziei*.

ION OANCEA

va desfășura sesiunea de co
municări „Tineretul și informa
tica-. Aceasta este a treia se
siune științifici a cercurilor de 
creație ștințifieă ale tineretului 
si este, de asemenea, dedicată 
marii sărbători.

• Un buchet de melodii pen
tru tineri: fruntași ai acestui an 
aniversar. —L'.

Un număr de opt spectacole 
ale Ansamblului de estradă 
brașovean au fost dedicate ani
versării Republicii.

TELEX

prea 
r.__ prea
centrală; o școală 
care in loc de nu
me are un număr 
format din trei ci
fre. Erau elevii u- 
nei clase a opta, 
deveniți doar de 
cîteva luni uțeciști 
și cpnstitttifi tot de 
atunci într-un co
lectiv care poartă 
cunoscuta denumi
re de organizație a 
U.T.C. Începutul de 
drum pe care îl 
presupune această 
nouă calitate în via-, 
ța lor de elevi

Surpriza, dacă 
putem numi surpri
ză ți o reacție la 
care te aștepți dar 
care îți djlpășește1 
așteptările inițiale, 
a început odată cu 
primele cuvinte ce 
mi s-au adresat. 
Plăcut surprins, us- 
cultam întrebările: 
Care sint trăsăturile 
specifice profilului 
tinerei generații ac
tuale? Cum cultivă 
organizația U-.T.C. 

■atitudinea față de 
muncă a elevilor ? 
Cum ne vom pu
tea 1 realiza idealul 
de vîâ(ă prin mun
că. ? Ce trebuie să 
facă organizația

urma să fie- marcat, U.T.C. pentru a e- 
duca în rîndul tine
rilor 
marilor 
sociale pe care le 
va prelua în viitor ? 
Cam acestea, și al
tele încă, au fost 
întrebările pe care 
acum regret că nu 
le-am notat pe loc, 
pentru a le tran
scrie aici chiar cu 
cuvintele lor, fiind
că observ că o a- 
numită rutină gaze
tărească mă silește 
să le reformulez. în 
tiparul unor propo
ziții oarecum con
sacrate.

Am răspuns și am 
încercat să răspund. 
Am apelat la scurta 
lor activitate în ca
drul organizației, în- 
demnîndu-i să-și a- 
mintească de vizite
le făcute la între
prinderea care ii 
patronează și de e- 
xemplele frumoase 
ale fruntașilor în 
muncă întîlnite aco
lo, l-am 
eu dacă 
lor sînt 
elevi cu 
sau mai 
cu note slabe ți, 
cum răspunsul nu 
putea fi decît unui 
singur,' le-am de
monstrat că ața se 
întîmplă și în so
cietate : sînt mult 
mai mulți, imensa 
țnațoritate, cei care

în intenția lăudabi
lă a profesoarei de 
românit de 6 Intîl- 

‘ "ziarist, 
se a-

ntre cu un 
de la care 
șteptau, fără îndo
ială, multe povețe 
folositoare 
activitatea 
proaspeți 
Numai că 
a trecut treptat din
colo de limitele u- 
nei ,^cțiuni“ oare
care, iar dialogul, 
puțin stingher si 
rezervat de ambele 
părți la început, s-a 
transformat pe par
curs într-o discuție 
adevărată, cu schim
buri de replici în
cărcate de idei și u- 
tile în aceeași mă
sură și pentru invi
tat.

întilnirea 
put simplu, 
prezentare 
că, ca între 
meni care, 
cînd fac cunoștință, 
îyi dau mina pen
tru a-ți transmite 
unul altuia încrede
rea. După aceea, 
pentru că deși ne 
aflam într-o 
de clasă.
In clasă se 
bănci, iar in fața 
lor o catedră ți o 
tablă, însă 
iam totuși 
simțim la o 
am abordat 
ții de-a dreptul su-

sentimentul 
răspunderi

pentru 
lor de 
utecițti. 

întilnirea

a înce- 
printr-o 
recipro- 
doi oa- 

atunci

sală
8» deți 

aflau

nu co
să ne 

lecție, 
cu to-

întrebat ți 
în clasa 

mai mulți 
note bune 

mulți cei

biectulr- trecîmC. (tt-. îșț_. îndeplinesc cu 
rect la întrebărțz. ?>* 
răspunsuri. Așat s-a 
declanșai circuitul 
comunicării deschi
se care avea să 
funcționeze irepro
șabil pînă la sfîrșit.

cinste- datoria de ti
neri comunițti ți 
doar cazuri răzlețe 
cei care fug dț 
muncă sau caută «â 
se adăpostească in 
locuri călduțe. 
Le-drri amintit de

nenumărații tineri 
pe care i-drn întîl- 
nit în țară, eroii re
portajelor mele, cei 

' carg nu consideră 
niciodată că au în
vățat sau au mun
cit destul, cei care 
sînt convinși că ter
minarea unei școli 
nu înseamnă decît 
începutul intrării în 
viață și care, după 
aceea, oriunde s-a' 
afla, nu încetează 
niciodată să învețe, 
să caute, pentru a 
nu rămîne în urma 
condiției lor umane.

Am fost îndem
nat ca, în virtutea 
unei anumite expe
riențe gazetărești, să 
le lămuresc pe cit 
posibil întrebările 
pe care și le pun la 
o vîrstă cînd nu pot 
spune că au încă o 
experiență. Dar ceea 
ce mi-a plăcut mie 
înainte de orice a 
fost însuți faptul că 
la o vîrstă ca a lor, 
cînd de obicei mai 
porți la gît cravata 
de pionier și n-ai 
renunțat încă la 
jocurile copilăriei, 
ei îți puneau ast
fel de întrebări, cu 
gravitate, cu pro
funzime. De aceea, 
dacă ei au apelat la 
experiența pe care 
mi-o presupuneau, 
am apelat și eu, la 
rîndu-mi, la matu
ritatea și seriozitatea 
lor de gîndire și 
trebuie să recunosc 
că încrederea nu 
mi-a fost înșelată, 
întrebările ni le-am 
pus împreună, unii 
altora, ți am răs
puns de fapt îm
preună la ele. A 
fost o adevărată 
lecție de maturitate 
care mi-a dat con
vingerea că acești 
copii vor crește fru
mos ji dregt,

...După mai bine 
de o oră de dis
cuție, cînd începu
sem să nud deja, 
în închipuire, zbtr- 
nîitul unei sonerii 
posibile, care ne 
putea anunța din 
clipă în clipă sfir- 
șitul lecției;, noi tot 
ne mai aflam în . 
clasă și continuăm 
să ne întrebăm* să ' 
ne răspundem. .. ■

D. MATALA

PASUL „CARE TE
A

SCOATE DIN RIND//

(Urmare din pag. I)

:are am discutat. Așa cum re- 
ese din spusele lor situația se 
>rezintă In felul următor : or
ganizația U.T.C. din care fac 
sarte nu-i cuprinde în preocu- 
>ărlle sale de pregătire ideolo
gei, nici în cadrul învățămîn- 
ului politic U.T.C., nici la alte 
ictivități speciale, organizate 
lumai pentru seraliști ; de ase
menea, în cadrul școlii, în afara 
elor cîteva minute de infor
mare politică din ora de diri- 
[enție, altceva nu li se oferă. 
)in această realitate rezultă 
onvingerea acestor tineri că 
ămîn în afara unui important 
istem de pregătire ideologică, 
ă nu sînt la curent cu actuali- 
atea politică, pe scurt, că. în 
iuda posibilității date de ni- 
elul teoretic de cunoștințe din 
e în ce mai ridicat, nu parti- 
ipă la nici una din dezbaterile 
supra rolului și locului tinere- 
ului, generației lor in viata so- 
ială a țării, în lumea "contem- 
xirană.
Interlocutorii noștri sint elevi 

a cursurile serale ale liceelor 
Matei Basarab", „Gheorghe 
iincai" și „Tudor Vladimirescu" 
- școli cunoscute pentru bu- 
ele rezultate obținute de că- 
re organizațiile U.T.C. în acti- 
itatea politlco-educatfvă. Cînd 
ste vorba de seraliști, situația 
are însă schimbată. De ce ? 
lotivele Ie aflăm în discuțiile 
urtate cu directorii celor trei 

!cee. ale căror păreri converg 
ătre concluzia că este foarte 
ificil de găsit un moment po- 
rivlt. pentru organizarea unor 
semenea acțiuni : pe de altă 
arte este greu pentru cadrele 
lidactice șă se raporteze la ex- 
leriența și activitatea cotidia-

nă a seraliștilor. într-o ase
menea suită de păreri, am 
avut prilejul să constatăm 
că cele mai frecvente mo
tive „obiective" sint lipsa spa
țiului, gruparea eterogenă pe 
profesii, ora improprie — seara 
— necunoașterea elevilor și, 
din nou, lipsa de timp. Pe lîngă 
toate acestea, cert este insă că, 
în momentul de față, în nici 
unul din cele trei licee nu e- 
xistă un cadru didactic care să

ganizlnd acțiuni de oregâtire 
politico-ideologică ta întreprin
dere, ta perioada vacanțelor 
școlăce.

Ion Chișamera. secretarul or
ganizației U.T.C. a Uzinelor 
„Timpuri noi" : în pauzele de 
masă vom încerca să dezbatem 
cu toți uteciștii documentele de 
partid și de stat care apar. Pen
tru o informare •emeînică. de 
sinteză, consider Insă că este 
nevoie de un cadru definit or

PREGĂTIREA POLITICĂ
A ELIVILOR SERALIȘTI

se ocupe — în afara lecțiilor 
propriu-zise — de activitatea 
elevilor seraliști și că, exceptind 
orele de dirighnție, profesorii nu 
mai organizează decît sporadic 
alt gen de activități educative.

Dar se caută o soluție care 
să aducă un reviriment și să 
soluționeze această problemă. 
I-am solicitat pe toți interlocu
torii să ne ofere o variantă, o 
sugestie. Notăm cîteva opinii.

Livia Petrescu, contabilă, U- 
zinele „Timpuri noi" : O solu
ție care ar fi avantajoasă pen
tru toată lumea ar trebui să 
plece de la ideea ca în timpul 
anului să nu se mai încarce pro
gramul seraliștilor. Prin urmare, 
mă gîndesc Ia o oră pe lună, or-

ganizatoric anume, într-un sis
tem de pregătire șl de un pro
pagandist bun. Aici școala ne-ar 
putea ajuta mai mult

Gabriel Tatu, muncitor, Uzi
nele de reparații și piese de 
schimb „Grivița roșie" : Se 
pot concepe două, soluții : 
fie o dată pe lună la școa
lă, la începutul orelor de 
curs cu toți seraliști! la un 
loc, în sala de festivități, fie în 
întreprindere, la sfîrșitul zilei 
de muncă, în perioada vacan
țelor școlare (soluție care ar 
prezenta avantajul unui interes 
mai mare, întrucît dezbaterile 
ar fi pe marginea unor proble
me care ne preocupă în mod 
deosebit în colectivul de muncă).

Frri. Felicia Haica, directorul 
Liceului „Gheorghe Șincai" > 
în activitatea educativă există 
probleme pe care școala nu 
pc-ate să Ie preia integrai. Ele
vii seraliști stat membri: activi 
ai unor organizații politice și 
trebuie să se integreze proble
maticii politice a organizației 
lor. Prin urmare, sint pentru 
efectuarea orelor de tavățămlnt 
politic ta perioadele de vacanță, 
sub formă de dezbateri, cu o 
ritmicitate intensificată. In 
timpul acesta i-am putea ajuta 
si noi, cadrele didactice, orga- 
nizlnd in întreprinderile unde 
avem mai mulți elevi informări 
politice, vizite și dezbateri la 
muzee, discuții la care să-și dea 
concursul, alături de propagan
diștii respectivi, și profesorii 
noștri de filozofie, economie po
litică, cei care predau socialis
mul științife sau istoria, filozo
fia și geografia. Ar fi mal util 
așa, și s-ar înscrie in complexul 
de acțiuni pe linia apropierii 
școlii de cerințele vieții, ale 
producției.

Iată numai cîteva opinii din
tre cele exprimate ca răspun
suri la întrebarea adresată ele
vilor seraliști și profesorilor 
lor. Ni se par judicioase. Tra
dusă în fapt, ideea cuprinde
rii elevilor seraliști în fluxul 
general al studierii și dezbaterii 
în timpul perioadei vacanțelor 
școlare a problemelor politico- 
ideologice celor mai importante, 
care privesc contribuția tinere
tului la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate ar 
putea constitui o posibilă soluție 
pentru ca pregătirea politico- 
ideologică a elevilor seraliști 
să nu mai fie lăsată sub sem
nul dezideratului, al bunelor 
intenții.

j 
jii
ii

i

i

(

ECHITATEA
(Urmare din pag. I)

tociobilitateo și dăruirea intră ca trăsături fără de care so
cialismul nu ar avea sens.

Nu se reduce nici la dreptate, nici la egalitate, nici nu 
este suma lor, deși s-ar părea. Echitatea presupune și drep
tatea și egalitatea - nefiind posibilă fără vreuna — dar 
soune mult mai mult, subintinzind o realitate mult moi com
plexă și accentuind axiologic mult mai pregnant.

Ea accentuează valoric și face posibilă, mai înainte, atitu
dinea complexă a individului : față de societate, față de 
omul de lingă el și față de el insuși. Omul nu este ca o 
monadă fără uși și fără ferestre ; este ființă care comunică 
multilateral, este dialog permanent și intens.

Fiecare individ este suport a numeroase relații. Dar nu 
asemenea pietrei sau copacului. Omul este, în același timp, 
interogație și răspuns, este schimb de valori.

Comunicînd, deci schimbînd valori, omul se autovalorifică și 
se autoaccentuează axiologic.

O morală a echității deschide subiectul moral ; o morală o 
inechității îl închide în propria-i subiectivitate Intr-o aseme
nea morală subiectul moral se transfigurează într-un eu-mag- 
net. Devine acaparatorul, ființă nefericită. înstrăinată în lu
cruri, pentru care lucrurile cintâresc mai mult decît oamenii.

Cită moralitate mai încape în conștiința acaparatorului ori 
în aceea a dezertorului de la misiunea lui umană ?

Echitatea este de nedespărțit de conștiința sociabilității și 
de aceea a responsabilității individuale. O realizăm (sau dim
potrivă o înfruntăm) și in cele mai mici și în cele mai mari acte 
umane. Disciplina și cinstea, devotamentul și pasiunea, ade
vărul și iubirea, responsabilitatea și dreptatea sînt toate, deo
potrivă, condiții și manifestări ale echității.

Etosul nostru este structurat de principiul echității. A-l în
călca echivalează cu nesocotirea modului socialist de a fi.

Pentru aceea echitatea, în sistemul moralei socialiste, se 
impune ca veritabil centru de reorientare, concept prim, normă 
fundamentală.
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— Fiecare proiect, oricît de 
multe ar fi existat înaintea lui, 
e un examen: avem de luptat cu 
pămintul „care nu se veae“, cu 
capcane imprevizibile. Grad ri
dicat de seismicitate, sol friabil... 
Dumneavoastră știți că o fisură 
în peretele unui bloc necesită 
investiții aproape egale cu cele 
cheltuite pentru construirea lui ? 
Sau drumurile... Îmi amintesc de 
un drumuleț pe care îl făceam 
în Vrancea, între Jitia și Dum
brăveni. Traseul urca o coastă 
cu o compoziție atît de păcătoa
să, incit ce construiam peste zi, 
se dărîma nOăptea. Mă rog, vor
ba vine, dar știu că am avut 
destulă bătaie de cap ptnă l-am 
durat ca lumea. Și cîte altele...

★
—- De 21 de ani lucrez în fa

brică. I-am învățat meseria pe 
destui tineri, pe alții nu i-am de
prins eu cu mașina, dar tot am 
putut să-i observ la muncă. De 
cînd sînt secreta- de partid, am 
avut prilejul mai mult ca înainte 
să-i văd și cum se poartă în 
afara uzinei. Un lucru mă neli
niștește cel mai taie la unii ti
neri : obosesc repede. Adică, nu-i 
vorba de oboseala obișnuită, cu 
care te alegi după o zi de muncă. 
E altceva. Uite, încep bine, se 
acomodează destul de repede, in
tră în ritm Cum s-a> zice și după. 
un an-doi, unii chiar mai devre
me, nu mai pot ține pasul. Ca 
o mașină care se defectează, așa 
și ei: încetinesc, încetinesc...

— ...pină se opresc cu totul ? 
Gheorghe Ancuța, secretarul 

organizației P.C.R. de la secția de 
hobinaj a Uzinelor „Electronica" 
rămîne o clipă pe gînduri:

— N-aș spune. Unii da, se 
opresc de tot, dai foarte puțini. 
Alții îșt regăsesc după un timp 
pasul. Dar perioada în care au 
mers afară din rînd nu trece fără 
urmări, atît pentru munca lor, 
cit și pentru ceilalți din secție. 
Ei se „descalifică". cum se zice 
in sport, iar colegii trebuie să 
tragă mai greu, ca să recupereze 
și partea lor.

— Cum se explică „surprizele" . 
astea ?

— Eu ața cred, că le slăbește 
seriozitatea. Ce-și zic ? „Ia s-o 
las mai moale, ci n-o fi foci--

Recuperez eu pină la urmă!“ 
E adevărat. Simțul cadenței, 

știința de a merge în același pas 
cu ceilalți, rămîne o problemă 
de educație. De atentă observare 
și de intervenție promptă, atunci 
cînd e cazul. Tentația unor răga
zuri hotărîte la întîmplare, gene
rate de atotliniștitoarea formulă 
„tot recuperez eu pină la urmă" 
devine, pe nesimțite, stil. De lu
cru și chiar de gîndire. Departe 
de a fi o formulă izolată, ea se 
constată însă, uneori, la nivel de 
echipă și chiar de colectiv : pri
mele luni ne mai odihnim, iar 
spre sfîrșitul anului „tragem 
tare" și recuperăm I In asemenea 
cazuri, tinerii o preiau și o adop
tă ca atare. Iar exemplificarea se 
cuvine s-o facem chiar din secția 
despre care ne vorbea Gheorghe 
Ancuța. Am stat de vorbă cu una 
dintre tinerele acuzate de această 
lipsă de ritm. Ortansa Dopici 
nu-și făcuse planul două luni la 
rînd și existau temeri că nici în 
d. treia nu va fi la înălțime:

— Nu numai eu nu mi-am 
făcut planul — ne-a spus — ci 
toată secția. Asta pentru că 
n-am avut materiale: condensa
tori, rezistențe. In schimb am 
avut TEL berechet (inițialele 
ascund o formulă, aparent plină 
de haz: TFL, înseamnă pentru 
tinerii electronițti, timp fără lu
cru. Dar orice firmă de zîmbet 
îngheață pe buze, dacă calculăm 
oricît de sumar consecințele pe 
care acest „oaspete" nedorit le 
lasă la fiecare banc de lucru).

Iar în asemenea cazuri neres- 
pectaiea cadenței nu mai e impu
tabilă tinerilor, ci celor care con
trolează și decid asupra muncii 
lor. Chiar dacă parametrii pla
nificați sîht acoperiți sau depă
șiți pînă la urmă, lucrul 
în asalt rămîne la fel de 
periculos. Nu numai pe pla
nul producției, deși și aceasta e 
afectată- suficient. Dar, pentru 
cei 200 de tineri din secție — 
ca să ne menținem în limitele e- 
xemplului de mai sus—„sugestia" 
unui asemenea stil, contaminant 
prin natura și chiar prin „speci
ficul" lui nu mai trebuie comen
tată. De la aritmia „impusă" pînă 
la cea adoptată dit> proprie ini- 
țlfJ'nă nu e decît un pas. Unul 
dintre acei pași care „te scot diă 

—■ rînd".
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MEREU... UN OM 
ÎNTRE OAMENI

S
obru și politi
cos, medicul sto
matolog Mihai

Mitucă trece pe 
ulițele satului în
soțit de privi

rile respectuoase ale con
sătenilor săi. Răgazul con
cediului petrecut la țară m-a 
ținut aproape zilnic în preaj
ma acestui tinăr de care ul
timii ani mă despărțiseră. 
„Matematicianul" de altă 
dată este acum în deptină 
maturitate profesională, a- 
proape obsedat de meseria sa 
de demn ucenic și urmaș al 
lui Esculap. Dar preocupări- 

*■ le profesionale, oricît ar fi 
de antrenante, se împart în 
aceeași măsură cu cele de 
interes obștesc. Iată-l parti- 
cipînd, în calitatea sa de pre
ședinte al comitetului sindi
cal comunal, la dezbaterile 
grupelor, interesat de fiecare 
problemă ridicată, gata să 
ofere o sugestie oportună, ca 
mai apoi, să susțină o prele
gere tematică în cadrul cursu
lui de medicină de pe lingă 
Universitatea populară, sau 
avansînd, nu lipsite de inte
res, idei în ce privește siste
matizarea comunei, organiza
rea vieții culturale, populari
zarea și păstrarea unor tra
diții și monumente artistice 
ale zonei respective.

Ai crede că acest om este 
făcut să alerge tot timpul în
tre cabinetul său fi consiliul 
popular ca un curier fără o- 
dihnă. Dar tînărul medic Mi
hai Mitucă, din comuna 
Domnești-Argeș, nu este ni
ciodată obosit. Nu este o fi
gură de stil ci însăși o măr
turisire personală.

pe-lotut-deenrr s»n. 
Mi tone apucat i
arată

— Nu te poate oster : re
plică dinsul, o treabă ficrt'i 
cu pasiune.

— Doar n-o si-mt tpu-^z 
că nutriți o panune ețtlă 
pentru tot ce întreprindeți - 
Poate mai mult pent-u pr'e- 
sie...

— Cînd te-ai întors la mat
că, nu te poți grndi asma 
la tine. Pentru că, zsc eu, a 
fi un bun profesionist, b> «- 
cest context, este, intr-o oa
recare măsură, o cr.erriune 
mai personală, aș zice, ca 
oarecare doză de egoirm. Dr 
cind o colectivitate care te 
cunoaște foarte bine, pentm 
că ea te-a crescut, are sen
timentul că-t aparții intrata- 
tul, nu poți rămine naawa 
bun profesionist m inte-enl 
ei, ci, mai ales, un canărat 
membru al ei, să ginderii « 
ea. să te supui acelorași re
guli sociale. Vedeți durnnea- 
ccasriă. aici ta cabinetul jto- 
matologic oamenu nu căi ■»- 
mai să-și repare sănătate*. 
Mai stăm fi de corbi! Im* 
povestesc o mulțime de tn- 
cruri, de necazuri, de fiă- 
mîntări. Ajung să aflu ap'ts-

noaieir-ă *
— Mă aaaat dbiMMC. «ar

„Ținem viața întreprinderii 
în mîinile noastre"

ca at ima*. șnm dtăee
obk. fl.uavar». anat a a oaaf

Sk aa ta auarra
tâ. ic ■ gr -eaai-i acse

și să constate dacă nu-i așa.
— Vrei să concretizezi ?
— Concretul se află chiar 

a Ia tot pasul. Datorită nouă 
tBatwa a intrat in parametrii 
proiectați cu mult Înainte de 
piansl fixat, iar calitatea pro- 
fcseite j atins cotele necesare

- ‘ ----- - ■re plan
ai t?t datorită nouă și tot 

5e 'ermen. E puțin ? Nu 
e 7C:. Cum am ajuns aici ? 
• - - - - z- - noas
tre. speroiu-ne exigențele la 

ri organizind echi
pe de -T-a; .’.orare pentru fe
tei* ri trase ptttir.tel in urmă. 
Tot «ic as aminti faptul că 
=ar«-tarea filatoarelor lucrăm 
la el mcCte Părți de ring de
ed er-ie ștab-Lte prin normă_ 
Toate anea le-am botărit tn 
sn~i»ți'*« ocKanizâtia U.T.C. 
N - aes haar sprintul, noi le-am

s. 3- *-am dezbătut. Cine 
aldu s-o f. fi rut, dacă ținem 
coc: eă so. entem 95 Za sută—

Deci slntem dinamice ? Sintem.
— Aici, se vede că da. Dar 

tn afara întreprinderii ?
— Cam... da.
— De ce „cam“ ’
— Păi... în afară nu se prea 

ține seama de punctul nostru 
de vedere. Oricît de corectă ai 
fi pe stradă, tot se mai găsesc 
indivizi dispuși să te acosteze 
indecent. Dacă iei atitudine îm
potriva huliganismului, respec
tivii trec și la represalii. Ora
șul nostru e mic, e imposibil 
să nu-i întilnești din nou... 
Mi-ar place să văd în toți băie
ții niște tovarăși adevărați. cu 
o conduită morală ireproșabi
lă, alături de care să te simți 
bine, tn largul tău, chiar dacă 
ești tînără și drăguță. Ce e de 
făcut pentru a ajunge aici ? Eu 
cred că ar trebui să pornim de 
la respectul pentru propria per
soană. dar un respect perma
nent. nu din cel ocazional, de
magogic. de paradă. întîlnit a- 
desea prin unele luări de cuvînt 
în ședințe...

— Dacă nu mă înșel, ai venit 
la Slobozia tocmai din comuna 
Fulga de Jos, județul Prahova. 
Acolo tot așa se prezenta situa
ția ?

— Nu chiar așa, dar nici aco
lo cum ar trebui. La Fulga bă
ieții au cercul lor. iar fetele ai
doma. Ca in majoritatea sate
lor. de altfel. Dar cite nu s-ar 
putea realiza și acolo dacă „tra
diția” asta ar fi dată la o parte !

DRAGOMIR HOROMNEA

(Urmare din pag. D

facerea parcului de tractoare 
pentru agricultură, munca patrio
tică în mine, participarea la ma
rile șantiere naționale ale tinere
tului — au constituit pentru or
ganizația noastră tot atîtea lecții 
oe conștiință muncitorească, de 
formare a spiritului robust revo
luționar. Așa s-a întîmplat — 
n-am să uit cit voi trăi ziua a- 
ceea — ca, la 30 decembrie 
1947. cînd unul dintre comuniștii 
din întreprindere. Manolache se 
numea, a anunțat proclamarea 
Republicii, noi. organizația de ti
neret, ne puteam considera an
gajați deja în primele rinduri ale 
luptei pentru construirea socia
lismului, alături de toți tinerii 
României în frunte cu comuniștii 
ei. Atunci, în acel sfîrșit de an 
1947 s-a născut sufletul viu, ar
dent al organizației U.T.C. din 
întreprindere.

1949. Organizația numără deja 
peste 150 de membri. Dacă îi 
cauți pe acești tineri îi găsești 
ori la mașini ori pe șantierul de 
construcții al noilor blocuri mun
citorești din Sadu.

1953. Ca un semn de încrede
re, organizației U.T.C. de la în
treprinderea „Sadu" îi revine 
sarcina să primească și să salute 
în mod sărbătoresc toate dele
gațiile care intrau în țară prin 
Valea Jiului și care se îndreptau 
către București, la cel de-al 
III-lea Festival Mondial al tine
retului.

1955. Din mîinile îndemînatice 
ale muncitorilor întreprinderii 
iese primul acordeon românesc, 
în prima sîmbătă a lunii aprilie, 
uteciștii, cei peste 700, au dan
sat la bal pe muzica oferită de 
acest acordeon. Tot cu el în 
frunte, tinerii mergeau pe șan
tierul complexului de deservire 
sau la campaniile de împăduriri.

1960. Martie. Primul frigider 
românesc cu absorbție coboară 
alb și nou de pe banda rulantă a 
întreprinderii mecanice din Sadu. 
Am văzut acest frigider (numărul 
1, seria 0). Funcționează și a- 
cum.

1969. în luna iulie au fost săr
bătorite cele trei decenii de via
ță ale întreprinderii. Organizația 
de tineret, ajunsă la un efectiv 
de peste 900 de membri, este 
apreciată în mod deosebit pen-

MAȘINILE AGRICOLE PROPUSE PENTRU CASARE VOR FUNCȚIONA ÎNCĂ DOI ANI
Relatări despre preluarea de 

către tineri a tractoarelor propuse 
pentru casare, în scopul folosirii 
lor încă 1—2 ani sint tot mai 
frecvente. In județul Bihor, nu
mărul tractoarelor retrase de la 
casare pentru, a fi repuse în stare 
de funcționare și pe care s-au 
angajat să le ia in primire ti
nerii este _ de 188. Adăugind la 
ele ți mașinile agricole (în total 
605) suma economiilor realizate 
la investiții se ridică la peste 30 
milioane lei. Dar economiei bă
nești de la investiții i se adaugă 
cel puțin încă 30 000 lei venit 
net realizabil intr-un an pentru 
fiecare tractor. Toate astea sint, 
fără îndoială, rezultatul preocu
părilor organizațiilor U.T.C. dar, 
în același timp și al receptivității 
de care dau dovadă conducerile 
organelor și unităților agricole 
în colaborarea pe plan politic fi 
profesional. Ne-am convins o 
dată în plus de acest lucru și la 
S.M.A. Gliiorac. Primită cu un 
deosebit interes de către condu
cerea stațiunii, inițiativa organi
zației U.T.C. de a lua în primire 
pentru exploatare, prin membrii 
ei, tractoarele pi opuse pentru 
casare a devenit o acțiune co
mună. „Repararea și apoi exploa
tarea celor 27 tractoare U-27 
complet amortizate este aparent 
o treabă strict profesională, ne 
vorbea inginerul Călin Bădules- 
cu. director al stațiunii. Faci o 
repartizare a sarcinilor pe linie de 
producție — ar putea argumenta 
careva — și oamenii le execută 
pentru că trebuie să le execute. 
Intr-o asemenea situație însă, ca

DE TRACTOARE Șl
MAȘINI AGRICOLE

VOR FI REPARATE DE UTECIȘTI
cea despre care discutăm, end 
omul știe chr-.dt legfa.il «Mă aă 
treacă de pe o mașmt teri-e rii 
una nouă întrebarea erre 
tragere de inimă r* eze^.-r el 
acest ordin? Nu rtrmca, fț 
el la un moment dat. fez-'i 
sarcină e batirul unu: shrectre 
care crea să se afirme pe «■•- 
ca noastră ? Cu «rest r
ment nu creau să spm ci atme^- 
nii noștri nu înțeleg să rarra,-r^ă 
sarcinilor de pmc-.cț-.e. RezvJts- 
tele de pină acum le dovedesc 
destul de bine atașementvl feți 
de meseria ce o pnctici, trtțe e- 
gerea rostului lor de necomza- 
tori. Dar, cind factorul țc trie 
acționează dinamte, ciad oame
nii dezbat mai tatii ,«*■ cum a 
dezbătut orgar-.zatia U T.C„- o 
asemenea problemă pentru a-i 
înțelege mai bine -.srid ei vrm 
prisma politicii er-'TC'-.-.-e dertd- 
țurată la nivelul țării. V'-tria 
este cu totul alta. De acum -u 
mai acționează ca omul cxre se 
uită doar la manna F
lui. ci ca omul in ealcce de e.e- 
ment social fi nu
urmarea este cd rerul'atre de-a 
au ji început să se contureze. O

te~. rgcena «om« anee cei aaa șrwx 
c-3>*n>mr* N» raaf mneiru A* 

i ar «sisaeă « '.ic-r ăr-rx

r* r-_

rtnr

Avantajele
economice

X- CI

x riecirei piese dă garanția că și 
ze -b-,—nare se cor comporta ire- 

Foto: ȘTEFAN WEISS

1 000 000 LEI
BENEFICII

peste un milion lei.
— Dar la aceasta se mai a- 

deng* alt ciștig, care e cel mai 
•-ZT-portant — ne spune mecani
cul Victor Mihalache. secretarul 
organizației U.T.C. Prin punerea 
in practică a acestei inițiative 
„:ens»e va crește spiritul de dis
ciplină. dragostea fată de ma
șini si de aici obligația de per
fecționare eontinuă a priceperii 
Si măiestriei profesionale. De 
altfel, arunci cind am discutat 
in organizații atest angajament 
al nostru de aici am pornit și pe 
asemenea obligații am accentuat 
cel mai mult Vrem ca lucrul cu 
aceste tractoare să fie o adevă
rată școală pentru uteciști, mo
rală și profesională. Am folosit 
și vom folosi exemplul lui 
Gheorghe Curpăn pentru că el, 
într-un fel, a devansat cu mult 
această inițiativă. Vom organiza 
schimburi de experiență între 
secții, vom urmări îndeaproape 
și vom ajuta la repararea te
meinică a acestor tractoare pre
cum și a celorlalte mașini agri
cole a căror durată de funcțio
nare vrem s-o prelungim. Am 
stabilit, de asemenea, să se facă 
un control riguros al modului în 
care își vor întreține zilnic ma
șinile uteciștii pentru a preîn-

timpina din timp eventualele 
abateri și pentru a ajuta pe cei 
care se acomodează mai greu 
cu disciplina și conștiinciozita
tea in producție. în aplicarea a- 
cestor măsuri pe care le între
prindem, vom solicita. sprijinul 
organizației de partid,.al meca
nizatorilor cu multă experiență. 
Conducerea stațiunii a îmbrăți
șat cu multă căldură intențiile 
noastre promitîndu-ne tot spri
jinul necesar și posibil.

Am stat de vorbă cu majori
tatea semnatarilor inițiativei 
privind prelungirea vieții 
tractoarelor și mașinilor agricole 
„îmbătrînite", cu loan Achelări- 
ței de la secția Văleni, cu Aurel 
Eva și Ion Postăvaru de la sec
ția Gherăiești, cu Cosma Ro- 
mică și Augustin Mihăieș de la 
Botești, cu inginerul stagiar 
Ion Moțiu. Cele spuse de secre
tarul U.T.C. nu erau doar argu
mente pur teoretice, ci expri
mări ale hotărîrii și convingerii 
acestor tineri că vor face totul 
din suflet, cu gîndul că prin pu
terile lor, pun și ei umărul la 
strădania întregii țări de a pro
pulsa economia noastră mai de
vreme și mai substanțial pe 
drumul dezvoltării impetuoase.

OCTAVIAN MILEA

tru munca ei exemplară, pentru 
importantul aport al ei la obți
nerea tuturor succeselor de pro
ducție.

Grigore Beuran, secretarul de 
partid al întreprinderii, fost se
cretar de organizație U.T.C., 
spunea, în completare :

— Producția întreprinderii 
noastre nu s-a situat niciodată, 
de la război încoace, sub plan. 
Și, cred, multe din bunele rezul
tate obținute se datoresc clima
tului de fermă disciplină mun
citoreasca existent în colectivul 
nostru. Tinerii — forța noastră 
de aur și de viitor — au avut 
întotdeauna ce învăța — ca 
muncitori, ca oameni, ca membri 
ai organizației de tineret — și 
numai lucruri bune. Dovezi ? 
Ceea ce ați notat pînă acum și 
încă multe altele : orășelul mun
citoresc își datorează existența și 
frumusețea sa în mare parte a- 
cestor tineri; stadionul din Sadu 
— tinerii l-au ridicat; pădurile 
de brazi de pe dealurile încon
jurătoare. tot tinerii le-au sădit. 
Avem băieți frumoși și buni.

19,0. Aprecierile secretarului 
de partid sînt întărite de fap
tele de eroism ale tinerilor, în pe
rioada 10—20 iunie. Să dăm cu- 
vîntul acesor fapte : rîul Sadu, 
care trece prin curtea întreprin
derii are, în timpuri normale 
un debit minim, aproape insig
nifiant. In ziua de 10 iunie s-a 
transformat pur și simplu într-un 
balaur. Toate secțiile au fost 
inundate, unele dintre ele fiind 
complet distruse. S-au de
clanșat — în acele nopți și zile — 
energii uluitoare. Trei zile după 
trecerea viiturii, primele ateliere 
erau deia încadrate *n procesul 
de producție, iar după încă o 
săotămînă. întreprinderea noastră 
arăta ca înainte. Apa fusese în
vinsă de focul sufletesc al unor 
oameni botărîți. Și acum, tine
rii...

Toate acestea se întîmplau la 
mai puțin de trei luni după ce 
muncitorii aplaudaseră cu bucu
rie Producerea frigiderului 
1000 000.

1972. Stau de vorbă cu repre
zentantul celor mai bine de o 
mie de uteciști din întreprinde
re, rectificatorul Dumitru Arme- 
gioiu.

— Două sînt bucuriile pe care 
as vrea să le amintesc, bucurii 
ale organizației de tineret din 
întreprindere : 1. Cu ocazia ani
versării semicentenarului U.T.C. 
am primit Drapelul jubiliar al 
Comitetului Centra] al U.T.C. — 
după multe alte diplome primite 
în timp de la organizația de ti
neret de la nivel central și teri
torial. 2. Din raidurile tinerilor 
care au făcut parte din organi
zația noastră, mu’ți sînt aceia 
?ar?„au a,uns personalități de 
înaltă valoare și răspundere : ac
tiviști, profesori universitari, in
ventatori...

Comandamentele de azi ale 
muncii de organizație sînt, în 
principal, de asemenea două :

— ridicarea produeti- 
vității și economia de metal — și 
integrarea mai puternică, mâi 
aecis.ă ji mai eficientă a organi
zației în viața de zi cu zi a ti
nerilor, rezolvarea complexă a 
problemelor lor.

— Noi, majoritatea locuim 
aici, în colonie Avem cămine 
muncitorești, blocuri cu aparta
mente pentru cei căsătoriți. Toa
tă activitatea noastră se desfă
șoară, nu glumesc, în familie. De 
altfel, mă invită Dumitru Arme- 
gioiu, veniți la revelionul nos
tru și vă veți convinge singur. 

1973...
★

Stă mărturie acestor rînduri 
minuscula coloană a infinitului. 
Treptele ei, proiecția spirituală a 
sensului uman descins aici, pe 
meleaguri gorjene, vîrsta atît de 
frumoasă a organizației U.T.C. de 
la Întreprinderea mecanică 
„Sadu" certifică un viitor pre
vizibil : tinerii de aici, Ia fel ca 
toți colegii lor de generație de 
pe teritoriul Republicii, s-au în
scris cu litere de aur în marea 
coloană revoluționară a celor 
care edifică zi cu zi, clipă de 
clipă viitorul. Comunismul.

„SINTEM HOTĂRlȚI SÂ PRELUNGIM DURATA
DE FUNCȚIONARE A TRACTOARELOR 

SI MAȘINILOR AGRICOLE"» »

Preluînd inițiativa tinerilor mecanizatori din județul Olt. Con
siliul tineret sătesc din cadrul Comitetului județean Tulcea al 
U.T.C. a organizat dezbateri vii în toate secțiile de mecanizare, 
însumate, angajamentele prevăd ca 35 de tractoare U. 27, 109 plu

guri, 125 grape stelate, 31 grape eu discuri, 85 semănători SL-29, 
23 combine siloz, printr-o îngrijire atentă din partea tinerilor 
să-și prelungească durata de funcționare cu încă doi ani rea- 
lizind o economie de peste un milion lei. In acest sens, la S.M.A 
Ceamurlia de Jos s-a luat inițiativa organizării unui calcul — 
cu participarea întregului colectiv — asupra tractoarelor și 
mașinilor agricole ce urmau să fie casate și s-a ajuns la con
cluzia că acestea pot asigura obținerea unui venit de 200 006 
lei — dublu in comparație cu cheltuielile pentru reparații. 
Se adaugă o economie la bugetul statului de 263 000 lei, in- 
semnînd investiția pentru dotarea secției cu utilaje noi. Printre 
tinerii acestei secții se numără și Ardeleanu Nicolae și Fulga 
Gheorghe care șe angajează să realizeze un beneficiu de 18—19 
roii lei pe tractor într-un timp de un an de zile. Acest anga
jament este însoțit de o serie de măsuri organizatorice pe care 
organizația U.T.C le stabilește cu ajutorul conducerii S.M.A.- 
ului, măsuri care să conducă la organizarea mai eficientă a 
instruirii profesionale, a creșterii răspunderii fiecărui tinăr din 
atelierul mecanic pentru executarea lucrărilor de bună calitate, 
intărirea disciplinei în producție, lichidarea învoirilor și absen
telor nemotivate.

FLOREA RADU
Președintele Consiliului tineret sătesc, 
Comitetul județean Tulcea al U.T.C.

(Urmare dna pag. D 

pe locuri fruntașe adtm re- 
dei, porumbuhri fi șrnăa. Der 
firi îndoială fi o ussporienfi mo
rală de necontestat fs ia cazai 
Oțelenilor cu atît mei maA cu 
cit cu numai patru ani ia nai 
încrederea coopentonior ia pu
terea de răsplată e pimixtuhn 
fi-n propriile lor puteri era pe 
punctul de a fi epuszcti.

Area, desigur, «i cmze subiec
tive o astfel de descurmare; 
slaba organizare t«i prințul rirtd. 
Dar neîncrederea locuitorilor in 
pămintul pe care se născuseră 
stătea la bază. _Nu putem face 
mai nimic pe chichilăunle noas
tre", spuneau aproape în fiecare 
toamnă oamenii, p-ți petreceau o 
iarnă în concluzia că trebuie si 
plece să lucreze un pămint mai 
rodnic, pe Bărăgan prin pârfile 
Brăilei. Primăvara oamenii ple
cau, cooperativa fiind pusă in 
fața unor situații și mai dificile. 
Acestea au fi fost motivele pen
tru care tînărul comunist Florin 
Tesaro a fost trimis la Oțeleni.

Și chiar dacă pămintul câteoda
tă nu mai avea decît tăria care 
face ca din oalele de lut apa 
băută să pară mai cu gust, încre
derea că totul ar putea să fie

mrnn adtKan «Kd ia crtwrea

** — cert-fi pstaem. acolo griul 

col doar poraasb fi doar bostani 
se semdsmse pa fesul hn Bogdan. 
Andrzele de sol ssurutxme cures 
fxecu pe aaa' ia început si 
creadă ci dm cauză d-i tinăr m- 
gmeml mm face iaci jucării ca

■ rictă pămintului îngrășăminte 
reădtate din putrezirea deșeuri- 
’ - ie fabricație ale Fabricii de 
zehăr. E un aspect, minor în 
:-.-cnță, pe Ungă măsurile ime
diate de rotație a culturilor și de 
■~: e-e a apei în sol dar în an- 
samc-.u! hotărîrii adoptate rămine 
o expresie prin care totul capătă 
tăria agreabilă a unei atmosfere 
in cure lucrurile trebuie să se

tivul nu ne aparține, secția Oțe
leni a S.M.A. Strunga a fost mo
torul redresării economice. Cei 
douăzeci și cinci de tractoriști, 
toți tineri din sat, școlarizați din 
rîndurile membrilor cooperatori, 
au înțeles așa cum se cuvine ce
rințele care se formulau și au ur
mat cu multă voință tradiția care 
se stabilise deja în sat prin exem
plul dat o viață întreagă de bă-

ria comunei. Bărăganul cu pro
ducții atît de mult ispititoare 
parcă ar fi fost adus aici la Oțe
leni căci pe tarlalele Tendeleu și 
Maximești s-au obținut în fine 10 
tone la hectar. La fel, s-a între
cut pe sine, griul sem’ânat la 
Zmău, Dealul Viei, Todirică și 
Podul Zăvoriței, producția reali
zată peste plan ridieîndu-se la 
cifra de 200 000 de kilograme și

BÂRÂGANELE
glod" ; conținutul eprubetelor in 
care fața pămintului își arăta pu
terea in același timp cu suferin
țele a fost chiar după prima re
coltă socotit de cea mai mare 
parte a cooperatorilor leacul 
ogoarelor. Concluzia era cu totul 
evidentă. Se impunea luat în 
seamă echilibrul între elementele 
primordiale fi, acceptindu-se că 
însuși el, pămintul e o uzină, se 
dovedeau indispensabile materii 
prime, tn acest sens nici un mij
loc de transport care avea de 
transportat ceva la Roman, sfe
clă sau porumb, nu se întorcea 
la Oțeleni fără a aduce drept

petreacă în mod judicios. Măsura 
inginerului șef a fost încă din 
prima clipă socotită un început 
de închidere a tuturoi canalelor 
risipei.

— Apa, nu înțelegeți, apa !... 
Mi-o risipiți dacă aici chiar pe 
terenurile cu pantă dulce urați cu 
brazde trase de la deal la vale 
spusese tractoriștilor, odată, fă- 
cindu-se înțeles ca de obicei fără 
prea multă vorbă. Și tractoriștii 
au realizat imaginea în trepte 
capabilă să-mpieaice alunecarea 
apei pe care inginerul ținea atît 
de mult s-o știe existentă acolo 
sub pămint. Dealtfel, și califica-

trînul Pericică, azi, după trei
zeci de ani de tract orie ieșit la 
pensie de pe tractor. Matei a lui 
Petru Pericică a depășit dealtfel 
consecvent norma de două ori și 
nici ceilalți băieți din secție nu-s 
mai prejos. In urma apelului făcut 
de secretarul general al partidu
lui cu ocazia Zilei recoltei, primii 
care s-au angajat să însămînțeze 
cu griu cele 100 de ha prevăzute 
suplimentar ei au fost. Așa au 
procedat dealtfel întotdeauna 
cînd a fost vorba de... nașterea 
recoltelor. Și iată că anul acesta 
s-a obținut cea mai mare pro
ducție de porumb din toată isto-

la fel sfecla, cantitatea de aproa
pe 500 de tone obținută peste 
prevederi fiind, de asemenea, un 
argument convingător pentru efi
cienta cu care s-au prelucrat aici 
la Oțeleni elementele primor
diale.

Și au fost muncite fără îndo
ială ogoarele și apa și cerul la 
un loc mai ales anul acesta cînd 
nourii Ceahlăului care de obicei 
se-agață dezlănțuindu-și ploile 
aici pe Culmea Gavrilanului s-au 
dovedit de-o nedorită bogăție. 
Tentru felul cum și-au înțeles 
menirea brigada tinărului tehni
cian Mihai Mihalișcă de la fer

ma. a doua vegetală Hindrești și 
brigada lui Amarandei Adam 
Tetru de la ferma vegetaiă
Oțeleni s-ar cuveni fără îndoia
la, pagini de roman, nu cronica 
amănunțită a celor ce s-au petre
cut contează însă. Ar putea fi 

d^gUr mult nwi bine de 
Florin Tesaro și de la fel de ti- 
narul inginer Adrian Talabă des- 
^■Cf-e’ wpectîndu-i propria-i 
dorința, nu am notat pînă-n fi
nalul acesta nici un rind. Con
tează recoltele, se înțelege; fe
lul in care ca organizator spe
cialist tmarul inginer șef a dirijat 
CU har Șl cu știință semănarea, 
cultivarea și recoltarea lor. Dar 
mai ales, în cazul Oțelenilor 
contează recultivarea încrederii 
'2 tdranilor cooperatori;
recolta din care provine bucuria 
ce alina inginerului Florin Tesa- 
'acd?.ul jamiUa afb>tă în toți 
acești ani la aproape 100 de km 
depărtare. Și trebuie să recunoaș- 

de ^s re- 
anului acesta și perfor- 

manțele realizate sînt o garanție 
de necontestat că nu în multă 
vreme cei care pleacă către Bă
răgan, căutătorii Bărăganului, vor 
fi convinși că Bărăganul se află-n 
satul lor natal.

legfa.il
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CONTROVERSE IN
MUZICA UȘOARĂ

DRAGAN SI SERGIU IONESCU

Muzica ușoară este un gen consacrat și are implicații pro
funde in conștiința noastră, atit prin accesibilitate și cantabi
litate cit, mai ales, prin valoarea ce pe bună dreptate și-o re
vendică.

Supraviețuirea unor structuri muzicale străvechi in folclorul 
diferitelor popoare ne poate permite să reconstituim cu exac
titate geneza cit și spectaculoasa evoluție a acestui gen mu
zical atit de îndrăgit și în același timp controversat. I se atri
buie virtuți transformatoare, terapeutice, precum și funcții es
tetice complexe, ce pot explica — dacă nu în totalitatea ei, mă
car în parte — natura fenomenului muzical a genului.

Calitățile estetice ale sunetului emis de vocea omenească au 
fost întotdeauna orientate de către aspirații sociale sau indi
viduale, fapt ce explică asocierea dintre muzică și textele care 
trebuie s-o expliciteze.

Inrîurirea pe care o are asupra maselor largi de ascultători 
este dintre cele mai puternice, prin simplitatea și căldura 
exprimării. Inrîurirea pe care o are mai ales asupra tineretu
lui nu poate să scape atenției.

De natură intelectuală și psihologică, influența muzicii ușoa
re este un bun dobîndit și preluat ca atare de către toate vir- 
stele. Se spune că tinerii sînt cei mai pasionați amatori de mu
zică ușoară, că... tot ce e nou și apare din rațiuni mai mult 
sau ruai puțin comerciale le este adresat in mod deliberat. O 
fi, dar numai în măsura în care tematica abordată vizează pro
bleme ce preocupă tineretul. Există și opinii mai puțin atente 
cu influența muzicii asupra tineretului. Cit privește „fatala lip
să de experiență", de pildă, la care se referă autorul lucrării 
„Tele Recording XX". afirmînd că tinerii nu ajung să vadă, 
chipurile, „valori mai ascunse, primul venit și prima culoare 
fiind la fel de importante pentru ei ca și prețul dragostei adinei, 
pe care nu o pot cîntări decît la altă «virstă" (p. 32), să ne fie 
cu iertare, dar nu putem fi de acord. Tinerii de azi nu numai 
că nu acceptă tot ce li se oferă, dar fac o riguroasă selecție 
a valorilor și contribuie activ, conștient la producția bunuri
lor materiale si spirituale. în virtutea supremei încrederi in 
viață. O dovadă a maturității tineretului de azi este încrederea 
ce i se acordă, participarea lui activă la rezolvarea proble
melor majore ce frămîntă lumea contemporană. Referindu-mă 
la tinerii din țara noastră. în contextul realităților vieții eco
nomice. sociale, politice si culturale, trebuie să adaug respon
sabilitatea evidențiată de presa de tineret cu care participă la 
traducerea în viață a mărețului program elaborat de P.C.R. 
Oare mai poate fi pusă la îndoială puterea de discernămînt a 
unei astfel de generații ? Este suficient să precizez doar că din 
sutele de formații muzicale (instrumentale sau vocal-instrumen- 
talei s-au afirmat cu adevărat, doar citeva. cunoscute si arhicu
noscute acestea, incit e de prisos să le mai numesc. Nu vreau 
decît să aduc In prim plan un

blicui este cel care acceptă sau nu 
tivă, repertoriul ei. Or, să nu uităm 
public marea majoritate o formează 
o muzică a lor, in spiritul generației din care fac parte, res- 
pingind în același timp, fără menajamente, facilul și desuetul. 
Trebuie să avem o muzică ușoară angajată, care să reflecte 
limbajul ei propriu, realitățile noastre socialiste, preocupări
le și aspirațiile tinerei generații cit și ale întregului popor ; o 
muzică ușoară melodioasă, dar în același timp modernă, prin 
structura armonică, ritmică și melodică, prin tematica abor
dată. Cunoscută fiind aria largă de răspindire a muzicii ușoa
re. curentele pozitive mai mult sau mai puțin durabile trebuie 
asimilate in funcție de specificul societății în care trăim, ca
nalizate în direcția educării maselor de ascultători, muzica u- 
șoară transformindu-se astfel intr-un mijloc de propagandă, in 
cel mai bun sens al cuvîntului. Respingerea în bloc a fenome
nului de permanentă innoire și transformare la care este supu
să muzica ușoară se datorează, firește, neaderenței unor crea
tori la formulele novatoare cit și, pe de altă parte, speculării 
unor exemple neconcludente, pentru a demonstra, necondițio
nat nocivitatea „curentelor venite dinafară" Dar tangoul, val
sul, rumba, cha-cha-ul si altele, nu au venit tot „dinafară" ? 
Sincer să fiu nu văd legătura obiectivă dintre aceste stiluri sta
tornicite si folclor. Toate la un loc n-au avut o viață mai lun
gă decît twist-ul, shake-ul, rhytnmaud bluesul, folk-ul, în sen
sul de dominare absolută a unei perioade. Că ele au devenit 
clasice — faptul se datorează tocmai receptivității generațiilor 
care erau ieri tinere.

în consecință, nu văd in ce ar consta nocivitatea, de pildă, 
a folk-ulul și adaptării Iui (sau a altor curente) la tradiția mu
zicii noastre ușoare cind, practic, melodii ca „Banii", „Cintec 
pentru securitatea europeană" de Mircea Florian ating proble
me majore ce preocupă azi tineretul nostru. Nu este totul să 
scrii despre și pentru tineri, ci cum scrii, să fii dominat de o 
inaltă conștiință profesională, să dovedești o profundă cunoaș
tere a problemelor ce frămîntă tineretul de azi.

Iată de ce Laurențiu Profeta, Alexandru Mandi, George Gri- 
goriu și alții, cam puțini din păcate, sînt preferați. Iată cum 
se explică marele succes al lui Laurențiu Profeta, cu al său 
„Infern sau Paradis", cît și larga popularitate a Iui „Negru Vo
dă" de Nicolae Covaci.

Iată, in concluzie, de ce elementul tradițional, hotărîtor, în 
muzica noastră ușoară ar avea de ciștigat de pe urma convie
țuirii cu noile mijloace de expresie.

Și pentru a oferi cititorilor mai multe puncte de vedere, 
ne-am adresat unor personalități reprezentative ale muzicii u- 
soare sau care vin in contact cu ea : Aurel Giroveanu, Lauren
țiu Profeta, Dida Drăgan și regizorul Sergiu Ionescu.

Tinerii
âSd

cum
•••

— Acceptați Ideea că muzica 
ușoară este un subiect contro
versat 7 stimate Aurel Giro- 
veanu.

— Din răspunsul la această 
întrebare exclud opiniile unora 
care pun la îndoială contribu
ția acestui gen atit de popular 
și generos cu toate vîrstele la 
educația omului. Desigur că 
este controversată și trebuie să 
fie, dar in interiorul ei dife
rite curente melodice, ritmice, 
armonice, forme, formații, luate 
la un Ioc stimulează, nasc cu
rente de opinii.

— Cred că, dacă opiniile la 
care vă referiți există, ele s-ar 
datora în general, lipsei de pre
gătire In materie a celor vizați.

— Din păcate. Ia noi apar nu
meroase articole despre muzi
ca ușoară, în care auzim ..nlîn- 
sete false" pentru „nedreptatea" 
care s-ar face tinerelor talente 
amatoare de către Uniunea 
Compozitorilor, adică de către 
profesioniștii pronriu-ziși, cre- 
îndu-se astfel o falsă imagine a 
realității.

— Dacă am înțeles bine, prin 
crearea unei „false imagini a 
realității" dumneavoastră defi
niți acuzațiile pe care le consi
derați neîntemeiate, cu privire 
la stimularea morală a tinere
lor talente. Personal, consider 
că nu este încă momentul să 
mă pronunț asupra acestui 
punct de vedere, dar vreau să 
precizez că, după cum bine știți, 
nu întotdeauna profesionistul a 
dat dovadă și de profesionalism, 
ceea ce l-a putut face vulnera
bil în fața cronicarului. Cit 
privește promovarea tinerelor 
talente, vă rog să faceți unele 
precizări.

— Nu cunosc tineri valoroși 
care să nu fi fost încurajați de 
noi, profesioniștii, sau de insti
tuțiile de cultură și difuzare. 
După afirmare, majoritatea de
vin, la cerere, membri ai Uniu
nii Compozitorilor.

— Una dintre cele mai impor
tante obligații profesionale ale 
creatorului este aceea de a fi 
„la zi" cu tot ce este nou și no
vator. Apar formule ritmico- 
melodice care, evident, impun 
o nouă formă de tratare muzi
cală a 
precum și 
pective. Care vă este părerea în 
acest sens ?

— Sint împotriva formulelor 
ritmico-melodice repetate la in
finit, care imită tot ce se aude 
pe alte meleaguri și pledez pen
tru o contribuție profund crea
toare, originală la prestigiul 
muzicii noastre ușoare.

— De acord cu dumneavoas
tră. Ați subliniat oarecum as
pectul negativ cît și pe ce] po
zitiv al „noului" și de aceea îmi 
voi permite să dau citeva e- 
xemple concrete : „Infern sau 
Paradis", „Replici" (Lauren
țiu Profeta), „Nunta", „Te 
întreb pe tine, Soare", „Pa
paruda" (Nicolae Covaci) din 
repertoriul formației „Phoe
nix", „Iarna pe uliță", „Ce 
te legeni...", „Nani, nani" (Den
tes) etc. dovedind o îmbinare 

ritmico- 
melodice 

că,

utA , „jai 
te legeni...', ■_
tes) etc. dovedind o 
fericită a formulelor 
armonice cu liniile __  .
deosebit de inspirate. Asa 
știindu-vă adeptul melodiei...

— Da, este tocmai ceea ce vo
iam să spun, că sint un adept 
al melodiei bogate, inspirate. 
Dar cine să aprecieze acest lu
cru învățat de noi de la un Ion 
Vasilescu și alții ? Cronicarii 
muzicali cu diplome de ingineri, 
medici, arhitecți ?

— Vă rog să-mi 
care este, după părerea 
neavoastrâ, raportul 
dintre muzica ușoară româneas
că și nivelul actual al muzicii 
ușoare internaționale, și dacă a- 
cest raport ne este favorabil.

— Deși este vorba de succese 
izolate, ne bucură faptul că 
ele vizează marea majoritate a 
compozitorilor noștri, Neputind 
intra însă în „concertul" mon
dial de difuzare, nu ne-am pu
tut spune cuvintul cu toată tă
ria. Așteptăm acel mare iubitor 
al muzicii noastre ușoare 
el editor, impresar, casă 
discuri, care să ne înscrie 
circuitul mondial -și atunci veți

vedea că melodia românească de 
muzică ușoară înseamnă la fel 
de mult sub raport valoric, ca 
și folclorul nostru, de pildă. 
După părerea mea, acest raport 
ne este favorabil prin origina
litatea melodică in primul rînd, 
prin structura armonică și rit
mică, prin mesaj.

— Stimate Laurențiu Profeta, 
acceptați ideea câ muzica ușoa
ră este unul din subiectele 
foarte controversate la ora ac
tuală ?

L. P. t Fără îndoială că exis
tă multe păreri contradictorii, 
însăși această discuție o dove
dește. Și ca orice fenomen care 
interesează, este discutată și 
implicit controversată.

P. M.: Cum priviți aceste 
controverse ?

L. P. : Ele sînt binevenite, 
mai ales atunci cind reprezintă 
păreri ale unor oameni autori
zați și de bună credință, cazuri 
mai rare din păcate. Mă refer 
la majoritatea „cronicarilor de 
specialitate" fără ... speciali
tate.

P. M.: Ce părere ați avea 
despre o eventuală discuție des
chisă, cu privire la principale
le probleme care privesc muzi
ca ușoară ?

L. P. : Chiar aveam de gînd 
să vă propun o astfel de discu
ție Necesitatea circulației dife
ritelor păreri spuse sub formă 
de dialog, precum și a unei dis
cuții deschise se impune azi in 
mod obiectiv. De aceea nu pot 
fi de acord cu cei care monolo
ghează creînd false probleme.

P. M.: Dacă am înțeles bine 
vreți să spuneți că acuzațiile 
ce se aduc Uniunii Compozito
rilor, de a nu primi In rînduri- 
le sale tineri talentați și de a 
nu promova o muzică mai „la 
zi“ sînt false ?

L. P. : Da. Sint false. Pentru 
că nu cunosc tînăr care, confir- 
mîndu-și valoarea, să nu fi fost 
primit în rindurile noastre.

P. M. :Imi permit să vă soli
cit răspunsul asupra unei pro
bleme ce vizează direct evoluția 
muzicii ușoare românești. Se 
știe că în muzica ușoară circu
lă (și nu întimplător folosesc 
acest termen) o mare diversi
tate de stiluri și curente a că
ror arie de răspindire și 
vitate sînt în funcție de 
nostru 
priviți 
tare și 
stiluri, 
muzicii

L. P

te melodii au o linie melodică 
modernă conformă cu exigențe
le actuale ale publicului de 
toate vlrstele, ceea ce mă face, 
printre altele, să am mari re
zerve cu privire Ia preferințele 
părinților noștri de a asculta 
romanțe Mai mult chiar, tmi 
întăresc convingerea că atunci 
cind este vorba de o muzică u- 
șoară de calitate preferințele 
exclud orice limită de 
Si nimeni nu mă poate con 
ee că părinții noștri ar fi pre
ferat acum eîțiva ani o roman
ță. fie ea cit de celebră _I>rii- 
lah"-el lui Tem Jtuoeu. efnd 
se știe foarte bine că admirato
rii acestui șuper-star întrunesc 
categorii de virstă între cinci 
si o sută de ani. (Exemplele ar 
putea continua ..

în continuare ne-am adresat 
apreciatei interprete de muzică 
ușoară Dida Drăgan parti cloan
ță la mai multe competiții in
ternaționale unde a reo re rentat 
cu cinste MUZICA UȘOARA 
ROMANEASCA

La timpul respectiv nu s-au 
scris prea multe desnre imoor- 
tanța ce o are nentru noi fap
tul că Dida Drăgan este ..co
proprietară" a cupei mondiale 
obținută la festivalul de muzi
că ușoară de Ia Knoche — Bel
gia ediția 1972.

P. M.: Dida Drăgan, 
putea să-mi spui despre 
fruntarea 
cu scena 
lă ?

D. D.: 
simte pe 
mai bine 
asta pentru că uneori 
riul de peste hotare ne apreci
ază mai mult muzica decit noi 
înșine. Eu nu sînt decît un mo
dest mesager a ceea ce se chea
mă. dacă vrei, rn-rreâ ușoară 
-‘mâ-oascâ. allturi d» A-.da 
Câk-găreanu. Miheeîa Minai. 
Maraa-eta Plslar-x Auretiun 
Andreesru si alții, dar trebaie 
sa-ti mărtunsesc eâ safir mnlt 
etnd sintem criticați ae ne
drept $tii toarta bir.e la ee mă 
refer.

P. M.: Aș vrea să te întreb 
enm reacționezi ca interpretă 
la diversitatea de stiluri în m_>- 
ziea ușoară.

D. D. : Sigur eâ Idea! ar fi să 
pot aborda simultan, eu tistr-ir.- 
țâ. mai multe stiluri. Cred însă 
că acest lucru este imporiM! si 
nu cunosc vreun tnterpret. f:» 
el genial, care să fi sjmss la o 
astfel de performanță asa !-?'! 
interpretarea să fie la un nivel 
superior 
parte

p. m. :

posibilitățile de abordare a mai 
multor stiluri simultan și la cel 
mai înalt nivel, ci pur șl simplu 
la influența pe care o exercită 
aceste’ stiluri și curente asupra 
evoluției genului.

D. D. : Firește, că din aceas
tă multitudine de stiluri la care 
te referi nu 
valori durabile sau, I 
caz, este foarte greu, 
rerea mea să afirmi 
ceput că ai de-a face 
sau nonvalori, fără a 
treacă în prealabil timpul ne
cesar cristalizării acestor noi 
forme de expresie ale limbaju
lui muzical.

P. M. : Deci ești împotriva 
acceptării imediate a noului ?

D. D.: Da și nu... Da, pentru 
că acceptarea imediată a nou
lui nu ne duce întotdeauna la 
rezultatele scontate, dar ori
cum nu avem nimic de pier
dut. Nu, pentru că toți cei care 
nu reușesc să se adapteze nou
lui, să țină pasul cu timpul, să 
aducă o contribuție la procesul 
de evoluție a genului, în loc 
să-si recunoască incapacitatea, 
invocă diverse motive, 
că nu tot ce e nou e șl

Iată ce ne spune cu 
la tematica în muzica 

televiziune

toate reprezintă 
tn orice 

după pă- 
de la în- 
cu valori 

i lăsa să

regizorul de 
giu Ionescu :

s. i.: — mi 
tualul stadiu
muzici! ușoare tematica devine 
una din cele mai importante 
probleme. Si asta eu atît mai 
mult-cu cît muzica ușoară tre
buie să fie un mijloc de edu
care a tineretului.

P. M. — Dincolo de caracterul 
e? de d’vertisment muzica u- 
s~arâ trebuie să spună ceva. Să 
afbs țm tresaj.

VL — M»< —z't -Mur. me«aM 
ei treîxrie să a;u-gi la un număr 
rft m»! mare de nament

P. M.: — C» na’fâtl trebuie 
«< ț-d»p'-"-»a«-î d-jnâ oârere» 
d-ta’e un ne—tm na n*-
sa:n! s*u s* «'«ml scontat?

S. I. • — Sâ fie modern, tm 
!!n!e —•'■xî'-â. servit '-npe-ahi! 
d- ‘-stiH lftwar. si fia aeceid- 
ML mrvȘnt <5 fi» aetua'
—=- -a*- e’— — •»•» s»»e eo»»- 
»-•— «re V.a- fi «xr’es ca C»- 
«*—«M-! are«*» -»’;tâti e*—rtii! 
c5 *• d:—tre -»'» —al n-d-*1!* 
si t-z-mai d» areea en—sîd*r 
câ roîui creatorului este deter
minant

longe- 
gradu) 

Cum 
adap- 
noilor 

al

de receptivitate, 
posibilitățile de 
de asimilare a 

In contextul actual 
noastre ușoare ?

: Esențial este să alegem 
ceea ce este mai valoros din 
fiecare curent sau stil, pentru 
că nu apartenența de stil ga
rantează valoarea.

P. M. : Tată confirmarea unul 
adevăr indubitabil intr-un sin
gur răspuns, adevăr la care 
trebuie să reflecteze în egală 
măsură atit cei care luptă cu 
adevărat pentru o muzică ușoa- 
nă actuală și viabilă, ca și cei 
care n-au reușit încă să ne con
vingă de receptivitatea lor la 
permanentele înnoiri ale genu
lui.

L. P. : Diferitele părți ale pu
blicului au dreptul să ceară 
ceea ce le place, dar șl părin
ții lor au dreptul să asculte ro- 
manțe

N-aș vrea să închei pri
ma parte a acestei discu
ții înainte de a vă spune că 
aș găsi foarte interesantă o so
ciologie a gustului făcută, bi
neînțeles, de oameni care să-1 
a-ibă.

P. M. : O astfel de testare ar 
clarifica multe aspecte ale ca
racterului educativ al muzicii 
ușoare și sînt convins că ar fi 
cea mai bună ocazie să 
damnăm nonvalorile 
nînd deopotrivă amatorilor 
profesioniștilor

L. P. : Am certitudinea 
gusturile tineretului nu sînt 
lit de generale cum s-ar crede 
și o testare științifică în acest 
sens, care să vină de la cerce
tător spre ascultător ar dovedi 
că preferințele tineretului nu 
sînt exclusive și că alături de 
melodiile formațiilor Phoenix, 
Roșu ți Negru, plac Ia fel de 
mult „Merit eu", „Te-ai schim
bat" sau „Amurgul".

P. M. i Fără îndoială că aces- '

Dorim ca această discuție despre muzica 
tră ușoară romanească si problemei» ei să fie 
doar un început Nu credem că mai este nevoie 
să argumentăm In direcția importanței pe rare 
o are muzica ușoară pentru tineretul de pretu
tindeni. Se emit adesea opinii disprețuitoare 
despre ea. uitindu-se că marii muzicieni n-au 
disprețuit-o decit atunci cind cobora la nivel 
comercial si că influeoța ei este o realitate de 
care trebuie să ținem seama. Sint cunoscute 
manifestațiile de simpatie pe care tinerii adu
nați in grupuri mari le-au făcut și I» fac unor 
cîntăreți celebri Muzica ușoară este un feno
men de masă de a cărui importanță orice om 
realist trebuie să ia act. Ea are capacitatea de 
a influența mentalitatea auditoriului și de a 
educa sensibilitatea tineretului. Nu intimplător 
în ultimii ani s-a acordat o importanță cres
cinds efnrtului de a asigura muzicii ușoare ro
mânești un nivel competitiv internațional, iar 
citeva din succesele obținute tint cunoscute tu-

turer Iubitorilor ei. Mai sînt insă de remediat 
suficiente lacune in orcanîzarea sistemului in
tern de promovare si difuzare a ei- Problemele 
nu sini puține : ele sînt itit de conținut și artă 
muzicală, cit și de organizare efectivă sau de 
diferență de mentalități Propunem atenției citi
torilor noștri, fie ei tineri ori virstnici ascultă
tori fie ei tinen sau rlruwiri interpret! ori 
compozitori de țoale rlrstele o suită de discuții 
in jurul muzicii ușoare românești, ca fenomen 
de Iartă audiență. Ziarul nostru e interesat de 
selectam prin concursuri * celor mai promi
țătoare voci, de promovarea constantă a unor 
interpret! de talent, de intrarea Intr-un circuit 
de Iartă audiență a celor mai bune compoziții, 
de o bună ortsnizare si funcționare a concursu
rilor de muzică ușoară, in sfirsit de aducerea in 
fața publicului românesc si străin a celor mai 
autentice voci muzicale românești ale speciei. 
Discuția este deschisă atit pentru specialiști cit 
ți pentru amatori.

Primul drum, la Clubul tine
retului. Clubul nostru, ne-a spus 
Ivan Dobra, directorul clubului 
tineretului din Oradea, îmbină ac
tivitatea cultural-educativă cu 
cea artistică și distractivă, îneer- 
cînd să răspundă cît mai amplu și 
mai direct cerințelor tineretului. 
Dorim ca acest club să fie un ca
dru familiar, loc de destindere 
dar și de studiu, centru de artă 
și for de dezbateri asupra pro
blemelor importante care preocu
pă pe uteciști. Structurate pe ci
cluri tematice — „Dialog cu ti
nerețea", „Eroi ai zilelor noastre", 
„Socialismul și tinerețea", „Și ei 
au fost tineri" etc. — s-au orga
nizat acțiuni interesante în ca
drul cărora au fost invitați to
varăși din conducerea de partid, 
vechi ilegaliști, muncitori frun
tași. personalități ale vieții cul
turale. O manifestare care «e 
'-'ucurâ în mod deosebit de a- 
deztunea membrilor Clubului 
este „cadran politic" realizat cu 
sprijinul cabinetului de partid și 
al ziarului local. Temele sînt sta
bilite în funcție de întrebările 
formulate de participants răs- 
punzîndu-se astfel cu exactitate 
acelor probleme care preocupă 
în mod deosebit pe tineri. Succe
se lăudabile se înscriu și în ac
tivitatea artistică. Ansamblul fol
cloric „Vilioara" care activează 
în cadrul clubului este cunoscut 
și apreciat atit în Oradea cît și 
în comunele județului Bihor, 
unde întreprinde numeroase tur
nee. Cei 60 de membri ai for
mației, tineri muncitori orădeni, 
vizitează în fiecare duminică 
două sau trei localități, acordînd 
o atentie deosebită satelor care 
nu an fost încă electrificate, unde 
spectacolele lor suplinesc emisiu
nile radiofonice și de televiziu
ne. Ansamblu) a reușit să cîști" 
se adeziunea publicului, la 
Chibnl tineretului se primesc nu
meroase scrisori de mulțumire 
din comunele și orașele vizitate, 
spectacolele lor sînt tot mai mult 
solicitate. Anul trecut, tineri oră
deni au avut bucuria de a re
prezenta cîntecnl și dansul nostru 
popular în cadrul unui festival 
internațional dedicat păcii și prie
teniei. care a avut loc în R F. a 
Germaniei. Aplauzele primite 
aici au însemnat un omagiu sin
cer pentru frumusețea folclorului 
românesc și în egală măsură pen- - 
tiu calitatea interpretării, pentru

profesionalismul dovedit de 
nerii artiști amatori.

în cadrul clubului activează și 
un ansamblu de estradă cuprin- 
zînd o formație de dans modem, 
orchestră de muzică ușoară „Rit
mic 71 “, soliști vocali, un grup 
de actori amatori, interpret ai 
momentelor umoristice. Textele 
și regia spectacolelor sînt asigu
rate de directorul Ivan Dobra, 
un colaborator permanent al co
lectivului. Anul trecut, la su
gestiile tinerilor, s-a constituit 
brigada „Fulger" care, folosind 
forma concentrată a săgeții umo
ristice, sancționează cu maximă 
promptitudine unele aspecte din 
viața cotidiană a orașului. Inspi
rate din realitatea imediată, vi- 
zînd probleme cunoscute și apro
piate de interesul publicului, a- 
ceste momente satirice sînt foar
te apreciate, brigada „Fulgerul" 
a devenit un oaspete așteptat și 
bine primit in cadrul serilor de 
dans sau tn spectacolele de 
estradă. De dată relativ recentă 
este însăși înființarea „Clubului 
tineretului", formație alcătuită 
din 80 de membri, apărută ca ur
mare a unor manifestări organi
zate de U.T.C. — „Ziua cîntecu
lui de masă". Clubul tineretului 
a avut și un colectiv teatral care, 
în urmă cu.un, an. a obținut lo
cul II pe județ cu piesa lui Ion 
Băieșu „Vinovatul" (realizată în 
cinstea semicentenarului U.T.C.). 
Tinînd seama de dificultățile de 
a cuceri un premiu se deduce 
în mod firesc interes și aplicație 
pentru teatru ; desființarea a- 
cestei formații apare, tocmai de 
aceea, inoportună. Intenția (ex
primată de conducerea clubului 
de a reface formația teatrală o 
considerăm o promisiune care 
se cere onorată.

Apreciind activitatea de la 
Clubul tineretului din Oradea 
trebuie totuși să facem o obser
vație doar la prima vedere de 
ordin secundar : impresionează 
neplăcut lipsa de personalitate a 
localului în care funcționează 
clubul Se poate apela eventual 
la ajutorul unor tineri artiști 
plastici, și ei oaspeți ai Clubului 
s-ar putea crea o ambiantă mai 
intimă, un cadru atrăgător, mai 
adecvat pentru bogata și intere
santa activitate care se desfășoa
ră aici.

Intr-unui din romanele 
(„Neastîmpăr") Raymond 
guet remarca sentențios că 
foarte tînăr este „rebel la 
rință". E adevărat. Dar de-aici 
nu trebuie să tragem concluzia 
că individul aflat la respectiva 
treaptă biologică nu o întîlnește 
niciodată, o evită cu abilitate, o 
intimidează cu răzvrătirea lui. 
Aparența este infirmată nu nu
mai de operele literaturii clasice, 
de bildungsromanele lui Goethe 
și Thomas Manri sau de cărțile 
romantice semnate de Dickens și 
Hugo (de multe on, volumele a- 
celor epoci au constituit un prost 
exemplu în acest sens), dar și de 
realizările artei noastre de azi.

Tmi amintesc de unele emisiuni 
radiofonice în care tinerii (și nu 
numai ei) erau prezentați ori fără 
nici o pată, imaculați, gîndin- 
du-se toată ziua la examene și 
depășirea planului, oii, dimpo
trivă, ca niște chiulangii, niște 
superficiali ori imorali. în funcție 
de ceea ce-și propunea emisiu
nea. Adică, mă refer la procesul 
„copierii" și redării realității, la 
raportul existență cotidiană-exis- 
tență radiofonică. La felul în care 
autorul scenariului-radio, re
porterul, intervievatorul, reușeau 
să se apropie de obiectul emisiu
nii lor sau la modul tn care îl 
apropiau de comoditatea gîndirii 
lor, de necesitățile planului te
matic.

Ei bine, în ultima vreme se 
pare că tînărul, ca personaj radio
fonic, a căpătat un plus de com
plexitate, de viabilitate, veridici
tate. Modul în care este abordat 
ne convinge mai mult de sponta
neitatea respectivului dialog, de 
comunicarea perfectă. Foarte rar

sale 
Radi- 
omul 
sufe-

CRONICA

Cluburlle pentru tineret tre
buie să acorde mai multă aten
ție sectorului muzical, această 
activitate avind o importanță 
deosebită In educația estetică a 
tinerilor Să analizăm, deci, mă
car sumar, această activitate din 
unele cluburi bucureștene pen
tru a trage citeva concluzii.

La Ateneul Tineretului, direc
torul clubului. Petre Adrian, 
referindu-se la gama activități
lor realizate in cadrul acestui 
lăcaș de cultură, ne face cu no— 
cute acțiunile specifice : iniție
rea tinerilof prin audiții muzi
cale, cicluri muzicale cu pro
gram de lungă durată ca 
„De la Ateneul Român la Ate
neul Tineretului", sau „Preludiul 
afirmării". Formația de muzică 
ușoară a acestui club, 
neurn", cu toate că 
săi fac parte din 
sectoare de muncă, 
tuiesc. în cadrul clubului, un 
tot artistic. Ateneul, prin va
loroasa lui formație de mu
zică ușoară, poate fi o punte 
de lansare pentru tineri inter- 
preți. De pildă, a fost o surpriză 
agreabilă pentru public inter
pretarea vocală a Doinei Cons- 
tantinescu. elevă la Liceul 
„George Coșbuc" care se pare 
că este în „ucenicie" la forma
ția clubului. Metodistul Romeo 
‘săndulescti a testat intere
sele muzicale ale tinerilor, prin 
chestionare-test Împărțite unui 
număr marc de tineri. Opiniile 
lor constituie baza viitoarelor 
programe ale clubului Ateneul 
Tineretului.

Casa de cultură a studenților.
Pe lîngă alte formații 

activitate fluctuantă am 
să descoperim aici una 
constantă cit și izbutită : 
mafia feminină „Catena — 
33". Din grupul celor cinci, două

sînt studente, celelalte se stră
duiesc să fie._ Dar independent 
de aceasta, trebuie să recunoaș
tem că formația feminină se 
prezintă la un nivel promițător. 
O contribuție in plus Ia realiza
rea diversității programului său 
o aduce și colaboratorul forma
ției, șansonetistu! Geo Moldovan. 
Să urmărim însă natura reperto
riului t „Noi plecăm de la re
pertoriul formațiilor pop și 
folk, dar avem tn vedere și o

serie de compoziții proprii" ne-a 
asigurat conducătoarea grupului 
Catena, Anca Vijan. Concerte
le viitoare ale aceste formații 
vor face, intre altele, și dovada 
proporției dintre aceste două 
preocupări.

Iată-ne în vizită la Universi- 
tas. Un club frumos, spațios, bine 
organizat, cu o gamă variată de 
activități distractive, 
tineret, în fiecare seară, 
aripă a clubului, o sală 
invită la dans. Aici cîntă 
de formații printre care 
dern-Club" sau „Solaris" 
ar trebui să albă mai 
grijă tn ceea ce privește finețea 
in Interpretare • nu execuția 
zgomotoasă impune succesul !

pentru 
Intr-o 

intimă 
o seric 

..Mo
ca re 

multă

Ar mai fi de asemene» de dorit 
ca repertoriul acestor două for
mații să cuprindă ceva mai 
nw'.te cintece românești.

Săptăminal sau bîsăptâmîna) 
studenții pot asculta si dansa 
muzică imprimată pe discuri și 
benzi puse la dispoziție de 

iti-

Directorul clubului, Gabriel 
Chelaru. in colaborare cu com
pozitorul Nora Demetriad. In
tenționează să organizeze un 
„Concurs anual d» creație mu
zicală pentru amatori" : piesele 
ce se vor prezenta în concurs 
vor fi lucrate și Interpretate de 
formațiile și soliștii clubului.

Am mai întilnit o formație în 
club ai cărei membri cred că 
„tot ce zboară se mânincă". Trei 
tineri cu trei chitare și o bate-

rată, despre realizarea unei 
nuanțe artistice izbutite, a unei 
adevărate expreaii . ’ artistice ? 
Există asemenea 
pentru calitatea 
ceasta gamă de 
terminată de 
nesatisfăcătoare

diversă care va feri de perico
lul schematismului.

O clădire cu un nume semni
ficativ și atractivi Modern Club. 
Aici se mai înttlnesc afișe gen i 
„Nou I la Modern Club cîntă din 
nou pentru dumneavoastră for
mația „Entuziaștii". Membrii 
cîntau însă în momentul respec
tiv in Iugoslavia I

Cum își desfășoară activitatea 
clubul în serile de dans ? Am 
aflat de la directorul clubului că 
pentru aceste seri a fost solici
tată formația „Meridian" care 
ridică pretenții materiale foarte 
ridicate. După opinia noastră ei 
ar trebui să acorde o grijă mai 
mare în ce privește calitatea și 
apoi să ridice pretenții.

rie își Închipuie că au descope
rit universul muzical. Ceea ce 
e foarte departe de realitate... 
Bineînțeles, orice aptitudine tre
buie încurajată, plăcerea de a 
face muzică, de a 
semenea, Tnsă nu 
poate cînta într-o

★
Ținînd cont de cele arătate 

mai sus, să încercăm să dăm o 
explicație stării de lucruri din 
cadrul formațiilor cluburilor 
care pretind că fac muzică. Să 
ne întrebăm : oare ce tace tn 
timpul său liber pentru muzi-ă 
un membru al unei formații din 
cadrul unui club al tineretului 1 
Ce știe el despre un acordaj 
perfect, despre o intonație cu-

preocupări 
execuției ? A- 
întrebări e de- 
calitatea ln"5 

a activității 
muzicale din unele cluburi. Alt 
aspect. Putem afirma că reper
toriul formațiilor din cadrul 
cluburilor pentru 
rezumă majoritar Ia 

.străină. Abuzul de Interpretare 
vocală în alte limbi, mai întot
deauna necunoscute de solisHl 
vocali, rămîne de neînțeles, de
cît doar dacă ne punem 
blema arhidiscutată a 
muzicii noastre ușoare, 
văr slabe, lipsite de 
real etc. Deocamdată, 
unele din formațiile auzite re
cent în cluburile vizitate, exe
cutarea unor piese românești nu 
este decit o îndatorire formală.. 
„Compozitorii profesioniști con
sacrat! nu sînt alătur) de noi 
Ce putem face ?“ Th bună parte 
o asemenea afirmație este din 
păcate justificată.

Uniunea Compozitorilor a de
clarat însă următoarele : „Ori- 
cind sintem dispuși să tratăm 
să colaborăm pentru realizarea 
unei arte valoroase dar nicio 
dată n-o să fim de acord cu ur 
chitarist pletos care urmărește 
un succes dubios. Acceptăm 
să-i dăm uitării pe Bach, Havdr 
Mozart, Beethoven, Cealkovski. 
Gershwin etc., etc., tn schimhul 
cui ?" Această poziție este în- 
tr-adevăr cea mai hună. Dar si
tuația rpuzleil ușoare românești 
nu depinde, credem, de „un chi
tarist pletos care urmărește un 
succes dubios".I

CEZAR MARINOVICI

mi-a mai fost dat să aud un re
dactor (sau colaborator) întrebînd 
o elevă „ce note ai la școală ?“ 
sau pe un strungar „obiectul a« 
cesta din mina dumitale este un 
jurub Săptămîna trecută »m 
ascultat — în cadrul emisiunii 
Ateneu — cîtiva elevi ți studenti, 
recenH 
„Nicolae ______ _
poeziile. M-am gîndit Ta poetul 
apus înainte de vrenie. Ta desti
nul său, la poeziile lui—M-am 
gîndit la acei tineri răsăriri îna
inte o'e vreme, la fericirea provo
cată de posesia diplomelor' de 
laureati ai concursului sucevean, 
la modul tn care ei continuă tra
diția unei vîrste p'oefife.’ La 
timpul care, vorba lui Borges, 
păniie castelele și îmbogățește 
versurile.

Cp cîtiva oameni la fel de in
teresant! și cuceritori ne-a făcut 
cunoștință și Grigore Iljsei dumi- - 
nică la ora 17,30 in cadrul emi
siunii Azi, în flomânia, — o 
„carte radiofonică de reportai" 
pe care am „răsfoit-o”, eu plă
cere, unde ne-a fost prezentat 
lașul — de data aceasta ca „oraș 
al polimerilor". Remarcam în 
cronica trecută o altă emisiune 
despre Iași, în care ni se prezen
ta altă față a bătrînului oraș 
moldovenesc. Si este foarte bine 
că fiecare nouă ediție radiofoni
că o completează în moa' util pe 
cea anterioară, aprofimdînd su
biectul, prezentîndu-ni-1 în poli
valența sa. Acesta ar trebui să 
fie întotdeauna, de altfel, țelul 
lor.

Dar, apropo de multilaterali
tatea unghiurilor creatoare din 
care trebuie abordat fenomenul 
tinereții cred că ar fi necesar să 
mă opresc și asupra montării 
piesei lui D.R. Popescu Acești 
îngeri triști (transmisă miercuri 
seara), realizată cu concursul 
Teatrului din Tg. Mureș, excelen
tul colectiv care a lansat textul 
și pe scenele dramatice. Vreau 
să spun că îngerii triști este un 
poem despre tineri triști care aij 
aspirațiile unor îngeri, dar nu au 
posibilitățile acestora. O dramă 
cu doi oameni (Ion și Silvia) 
care au cunoscut suferința mai 
devreme decît era ea așteptată, 
doi tineri care caută cu tenaci
tate fericirea, știu că ea există, 
știu că li se cuvine după toată 
lupta lor în gol. Ion, în final, 
pleacă nimbat de candoare să gă
sească o fată îmbrăcată în mi
reasă care-I • așteaptă undeva ci
tind basme, iar Silvia se retrage 
tn grădina cu fiori iluzorie din 
care s-a născut, murmurind suav 
„a fost odată”... In ciuda tristeții 
piesei, eu continui să cred în 
optimismul eroilor ei, în suava 
lor aptitudine : frumusețea...
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Adunarea activului U. T. C. din
Armata Republicii Socialiste România

în zilele de 12 și 13 decem
brie a.c. s-au desfășurat, in 
aula Academiei militare, lucră
rile adunării activului U.T.C. 
din Armata Republicii Socialis
te România. Au participat ge
neral de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul Apărării Naționale, 
Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistrul pentru problemele tine
retului, general-câlonel Ion Co- 
man, adjunct al ministrului A- 
pă,rării Naționale și secretar al 
Consiliului politic superior, ad
junct! ai ministrului, coman
danți de armate și arme, de 
mari unități, activiști de par
tid, membri și activiști ai or
ganizațiilor U.T.C. din unități 
și instituții militare de învățâ- 
mînt.

Adunarea a analizat aspecte
le principale ale muncii orga
nizațiilor U.T.C. din unitățile și 
instituțiile militare, modul in 
care trebuie să muncească pen
tru a-șl aduce o contribuție 
sporită la înfăptuirea sarcini
lor ce revin armatei potrivit do
cumentelor Congresului al X- 
lea al P.C.R. șl Conferinței Na
ționale a partidului, pentru În
deplinirea la un înalt nivel ca
litativ a planului pregătirii de 
luptă și politice.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul general de ar
mată Ion Ioniță.

Intr-o atmosferă entuziastă 
particlpanții la lucrările adu
nării activului U.T.C. pe ar
mată au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCl, 
în care se spune : „înțelegind 
că, în lumina sarcinilor trasate 
de partid, sporește rolul arma
tei ca școală de educație pa
triotică și ostășească, sub con
ducerea organelor de partid. 
vom pune în valoare întreaga 
noastră pasiune revoluționară, 
cutezanța șt responsabilitatea 
pentru a ridica Pe o treaptă 
superioară activitatea complexă 
de educație comunistă a tineri

lor veni ți să-și facă datoria față 
de țară. Ne angajăm solemn in 
fața conducerii partidului, a 
dumneavoastră, tovarășe coman
dant suprem, că vom consacra 
și de acum maiote tot ce avem 

mai bun. neprecupețindu-ne la 
nevoie nici singele. nici viața, 
îndeplinirii misiunii sacre ce ni 
*-a încredința:, de a străjui cu 
vigilență și fermitate pămintul 
strămoșesc. libertatea, indepen
dența w suveranitatea 
rauza socialismului și 
misiune care constituie 
existenței și a muncii 
a tuturor militarilor.

patriei, 
a păcii, 
rațiunea 
noastre. 

. a între
gului tineret înfrățit ia marea 

ilic a Raanamei socialiste'

azr.ic

cu

La Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România a 
avut loc, miercuri 
solemnitatea conferirii de ordi
ne și medalii ale Republicii So
cialiste România unor cadre 
didactice și salariați de ia In
stitutul de Educație Fizică și 
Sport din București, pentru 
merite deosebite In mancă,
prilejul aniversării a 50 de ani 
de la înființarea LE.FA.

Distincțiile 
de tovarășul 
cepreședinte 
Stat.

O.N.U. t

Mier

‘ CRONICA
U. T. C

Miercuri a părăsit Capi
tala îndreptîndu-se spre 
Praga, delegația U.A.S.R., 
formată din tovarășii Doca 
Gheorghe, secretar al Con
siliului U.A.S.R., Bontaș Va- 
sile, președintele Consiliului 
U.A.S. din 'Universitatea 
București, și Iacob loan, pre
ședintele Consiliului U.A.S. 
din Institutul Agronomic 
Iași, care urmează să efec
tueze o vizită în R. S. Ce
hoslovacă. La plecare, pe Ae
roportul internațional Bucu. 
rești-Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășul Io
nescu Sorin, secretar al 
Consiliului U.A.S.R., Bîrliba 
Dan Mihai, reprezentant 
permanent al U.A.S.R. la U- 
niunea Internațională a Stu. 
denților, de activiști 
Comitetului Executiv 
U.A.S.R.

ai 
al

★
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre Havana, o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist și Uniunii A- 
sociațiilor Studențești din 
România formată din tova
rășii Nicolae Siegfried Lip- 
schner, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., prim secretar 
al Comitetului județean Ca- 
raș-Severin al U.T.C., Dumi
tru Ciupercescu, președinte al 
Consiliului U.A.S. din Cen
trul Universitar Cluj și Mi- 
haela Angelescu-Rădulescu. 
studentă a Facultății de 
limbi romanice clasice și o- 
rientale, care la invitația U- 
niunii Tinerilor Comuniști 
din Cuba va efectua o vizită 
în această țară.

La plecare, pe aeroportul 
București—Otopeni, delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Francisc Torock, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C. și 
ai Consiliului U.A.S.R.

★
Ieri s-a înapoiat in Capi- 

*tală, venind de la Nicosia, 
tovarășul Gabor Cseke, mem
bru supleant al Biroului Co
mitetului Central ai Uniunii 
Tineretului Comunist, care a 
participat la lucrările celui 
de al VI-lea Congres al Or
ganizației Tineretului Demo
crat Unit (E.D.O.N.), din 
Cipru.

La sosire, pe aeroportul 
internațional București—Oto
peni erau de față tovarășii 
Florea Diaconescu, membru 
al Biroului C.C. al U. T. C., 
activiști ai C.C. al U.T.C.

COMPETIȚII ÎN
• La Sibiu, 

„Cupa 30 Decembrie" 
a reunit peste 1 000 

de tineri
Competițiile de masă organi

zate in cinstea aniversării Re
publicii continuă să rețină a- 
tenția iubitorilor de sport. In 
mai multe localități din țară au 
loc, in această perioadă, intere
sante întreceri sportive.

La Sibiu, peste 1 000 de tineri 
sportivi au luat startul Intr-o 
competiție de mare amploare 
dotată cu trofeul „Cupa 30 De
cembrie". întrecerile se desfă
șoară in două etape, pe asocia
ții sportive și finala pe muni
cipiul Sibiu, avînd în program 
jocuri de handbal, volei, fotbal, 
concursuri de șah, tenis de ma
să și popice. Un frumos succes 
cunoaște turneul de volei, la 
care s-au Înscris 18 echipe fe
minine și masculine, dintre care 
se remarcă : „Libertatea",
„Steaua roșie" și „7 Noiem
brie". La tenis de masă parti
cipă 28 de echipe, iar la 
s-a 
un 
36.

?ah 
înregistrat, de asemenea, 
număr mare de formații :

• Concurs de notație 
la Brăila

Inaugurat anul trecut, bazinul 
acoperit din Brăila cunoaște o

au fost luminate 
Emil Bodr.aras. vi

al Consiliului de

Politic al Pai
Democrat c;-. Guineea, minis
trul domeniului interne și secu
ritate. care a făcut o vizită in 
țara noastră.

în

★ delegații

cursul ziiei de 
fost îr.minat ordi-

Tot 
miercuri, a 
nul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I. acade
micianului profesor Eugen Bâ- 
dărău, pentru îndelungată si 
rodnică activitate științifică ri 
didactică, cu prilejul imp: mirii 
vtrstei de 85 de ani.

Consiliul de Stat a adoptat 
decretele cu privire la aderarea 
Republicii Socialiste România 
la Fondul Monetar Internațio
nal și la Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvol-

(Urmare din pag. I)

Mi-au trecut prin minte, așa, 
toate astea, glndindu-mâ la 
tovarășa profesoară de română, 
care, abia stăplnindu-și explo
zia nervilor, acuza de incultură 
elevi ce-și copiau problemele la 
fizică, discutau ' . _ ,
mlncau, sau rideau aiurea, 
timp ce Duiliu Zamfirescu 
chinuia să-și amintească

despre sport, 
in 
se 

dacă 
intr-adevăr Sașa este „mamă de 
copii orfani", după cum spunea 
unul dintre noi; la tovarășa 
profesoară de matematică, un 
om cu sufletul mal cald decît 
blîndețea mugurilor de primă
vară care, exasperată de veșnica 
gălăgie din 
gindesc că 
onorabil la 
afară de la 
băieții care 
cundă invidia in spatele ujior 
glume proaste la adresa Rodi- 
căi, care adusese printre noi o 
tăcere de templu, pentru cit 
timp fusese ascultată la analiză 
matematică.

Și cu toate astea sîntem o 
clasă de amici și prieteni. Dar 
oare asta să fie prietenia ?

Duminică : Azi am descoperit 
o nouă Anca. O adolescentă 
drăguță, mult diferită de eleva 
in uniformă pe care o văd în 
fiecare zi la școală, agitîndu-se 
pentru orice, tremurînd la cu
tare sau cutare oră, bucurin- 
du-se că a scăpat fără absență, 
cind a chiulit la biologie, trium
fătoare după zecele de la mate- " " - . . revol_ 

de 
să
P* 

cînd

clasă (și cind 
doar 6—7 fac 
matematică !) a 
oră pe capete ; 
încercau să-și 

invidia în spatele i

mă 
față 
dat

Ia
as-

matică, sau ocupîndu-și 
tată locul în colțul sălii 
sport, unde fusese trimisă 
reflecteze asupra efectelor 
care le are vocea ei atunci 
vorbește cu tovarășul profesor 
de la mai puțin de 3 metri.

Și am îndrăznit atunci, ad- 
mirlnd niște ochi frumoși, par
că altfel reflectați in străluci
rea rochiei de seară a Ancăi, să 
fug cu gîndul 
lume indefinibilă, dincolo 
Fantezia, Realizabilă, 
indu-mi o clasă 
moși, eliberați de 
niformei urlte pe

undeva. Intr-o 
de 

Inchipu- 
de ochi fru- 
monotonia u- 
care o avem.

■■ii

-s-t

actualitatea

Miercuri dimineață, 
de oameni ai muncii și 
Sin Capitală au depus coroane 
de flori la placa rcr.emorativă 
din Piața fostului Teatru Națio
nal, In semn de .-mag-: adus e- 
roilor proletariatului care, la 13 
Decembrie 1918, s-au ridicat îm
potriva exploatării si asupririi 
capitaliste, pentru o viață mai 
bună și progres social.

ii ~»r-ie

Eram cu toți la teatru și cineva 
In spate, probabil un tovarăș 
profesor, m-a adus imediat cu 
picioarele pe pămlnt: ..De ce 
n-au venit elevii In uniforme 
la teatru ?" TreBuia ?

Luni : „La nici o 
sînt întfmpinată ca 
această 
cea mai
E vorba de cîțiva elevi, pe ca- 
re-i pot numi și care imprimă 
o atmosferă imposibilă. Va veni 
o zi pentru cei ce nu vor să În
țeleagă nevoia unei altfel de 
comportări, cind vor regreta. 
Gîndițl-vă mai mult la ceea ce 
faceți. Totdeauna Intr-un colec
tiv, elementele ce-i stau în cale 
se elimină". Sînt cuvintele to-

clasă 
la voi,

nu 
i, de

atmosferă lipsită de 
elementară disciplină.

varășei profesoare de istorie, 
secretara organizației de bază 
din liceu. A fost tăcere atunci. 
Probabil că unii și-au închipuit 
imediat viitorul notelor lor, iar 
alții trebuie sâ fi închinat 
Iii un gir.d ‘ 
rit figurile 
dau seama 
țeleseseră i 
profesoare, 
cuzați de 
soarta 
față de cei

>co-
,duios*. Le-am urma
și m-a durut să-mi 
că foarte puțini In- 
cuvintele tovarășei 
Eram, de fapt, a- 
dezinteres față de 

de ne:>âsare 
iri de care pe

trecem o treime din timpul 
nostru. Curios, am fo«t totdea
una convins că sintem un co
lectiv unit, că formăm o fami
lie, aflată sub aripa uneori o- 
crotitoare. alteori necruțătoare, 
a dirigintelui nostru, un profe
sor de vreo 35 de ani. cu suflet 
de adolescent. Probabil că toc-

noastră.

V

activitate intensă. Numeroși ti
neri și elevi participă ia con
cursurile organizate pe plan lo
cal. Pe această linie se situea
ză și competiția de natație des
fășurată în cinstea aniversării 
Republicii, la care au partici
pat 50 de concurenți. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut 
elevii Viorica Neacșu, Mihaela 
Eremia, Domnița Munteanu, Că
tălin Lozneanu. Gabriel Tudo- 
rică, Florin Mustață, Eduard 
Negoiță.

• întreceri de tenis 
în Capitală 

Sezonul de tenis pe acest an 
se încheie cu o interesantă com
petiție dedicată celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii. Timp 
de șapte zile, mai mulți jucă
tori si jucătoare din Capitali 

„Cu-
tori și jucătoare din 
se vor întrece in cadrul 
pei 30 Decembrie" la tenis. Con
cursurile au loc în sala de 
sport din Calea Plevnei, intre 
17 și 23 decembrie.

d»

SPORT
DE MASĂ

• O nouă sală de sport 
la Călărași

Peste puțin timp se va da în 
folosință noua sală de sport din 
municipiul Călărași (județul 
Ialomița), Este vorba de o sală 
spațioasă, bine utilată, care va 
găzdui jocuri de handbal, volei, 
baschet, concursuri de gimn’as- 
tică, lupte și box. Recepția să
lii se va face la 15 decembrie. 
Aici urmează să se desfășoare 
„Cupa orașelor" la handbal, e- 
diția 1973. care va reuni 17 e- 
chipe feminine din țară.

• Echipele din Urziceni 
pe primele locuri

Sala de sport a Școlii nr. 69 
din Capitală a găzduit o intere
santă competiție de volei dedi
cată aniversării Republicii, la 
care au concurat mai multe 
formații feminine și masculine 
din județul Ilfov. Printre pro
tagoniste s-au numărat echipele 
Voința Giurgiu, Filatura Olte
nița, Știința Brănești, Unirea 
Bolintin Vale și Voința Urzi
ceni. Jocurile decisive au pri
lejuit dispute dîrze, remarcîn- 
du-se voleibaliștii de la Urzi
ceni și Giurgiu, care au ajuns 
în finală. Trofeul a revenit 
echipei Voința Urziceni. Turne
ul feminin a fost cîștigat de e- 
chipa Liceului Urziceni, condu
să de prof. Aurel Stejăranu.

M. LERESCV

mai această coeziune, pe undeva 
greșit realizată, ne-a făcut să 
nu deschidem prea mult ochii, 
atunci cind Voi l-a ..complimen
tat" pe Cristi cu cîțiva pumni 
mai mult decît zdraveni, ne în
deamnă să rîdem politicos la 
enervantele bufonerii ale unora, 
ne permite să-l tolerăm pe 
Mihnea. care, deși chiulește 
cum poate la practică, se bate 
cu pumnii în piept că-i cel mai 
harnic și, în consecință, i se cu
vine cea mai mare notă. Sin- 
tem uniți, dar numai la rău, 
deși unii dintre noi spun că la 
bine.

S-au plîns unii de măsurile 
drastice adoptate de tovarășul

• ••

diriginte împotriva celor cu 
note mici sau împotriva chiu
langiilor, asa că am hotărlt să 
fim noi clasa, organizația, pri
mii care să ne discutăm „gre- 
șiții". Numai de n-am rămine 
cu propunerea.- Cred că pentru 
noi a lua atitudine e un act de 
curaj. îl 'facem oare ?

Azi am avut adunăre generală 
U.T.C. Am discutat despre ide
aluri, despre viitor, despre ce 
înseamnă organizația U.T.C. 
pentru noi. și despre ce vom 
însemr.a noi peste timp. Cred cu 
convingere că de nivelul poli
tic si profesional al uteciștilor 
de acum depinde evoluția, pro
gresul pe care noi, tinerii II 
dorim. Rămine insă să depășim 
odată 
relor 
fapte.

și odată stadiul amețitoa- 
vorbe șl să trecem la 

Luna trecută, In adunare

FOTBAL

9
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DACII 
COVASNA

Au fost descoperite, in ju
dețul Covasna, mărturii con
crete privind cultura mate
rială a dacilor pe aceste me
leaguri ! In urma cercetări
lor, a fost scoasă la iveală o 
așezare dacică cu numeroase 
locuințe, cu vetre făcute din 
piatră, precum și o serie de 
unelte dia fier. In mod deo
sebit. se remarcă descoperi
rea unui tipar din gresie, 
care a servit, probabil. la 
turnarea unor bijuterii, ates- 
tiod astfel cunoașterea ace
stui meșteșug de către Stră
moșii noștri. Cercetări simi
lare au fost întreprinse și de 
către specialiștii Muzeului 
din St. Găeorgbe. care au 
descoperit o nouă așezare a- 
parținînd culturii „Cris*. 
Urmele descoperite ca acest 
prilej atestă legăturile aces
tei culturi ea cea a „Cera- 
BKii lîaiare".

Scud

P-3
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C. Bacău sauRapid — S.
cursa cu obstacole în etapa XV

Desen de : M. OPROIU

în meci retur pentru opti
mile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.", ieri la Milano, e- 
chipa Internazionale a re
purtat victoria cu scorul de 
1—0 (1—0) in fața formației 
fiortugheze Vitoria Setubal. 
nvingători in primul joc cu 

2—0, fotbaliștii portughezi 
s-au calificat pentru sfertu
rile de finală. La Belgrad, 
echipa iugoslavă Steaua Ro
șie a dispus cu 1—0 (0—0) de 
Tottenham Hotspur. Cîști- 
gînd primul joc cu 2—0 e- 
chipa engleză s-a calificat 
în continuare. Pentru „sfer
turi" s-a calificat și echipa 
iugoslavă O.F.K. Belgrad, 
învingătoare cu 3—1 (0—1), 
în deplasare, in fața echipei 
Beroe Stara Zagora (Bulga
ria).

tronica", Ioc în care studenții 
ultimilor ani execută — sub di
recta îndrumare a specialiștilor 
din uzină — aparatură de înal
tă precizie, necesară industriei 
românești.

— Te numești Nicu Blujdea, 
ai 24 de ani. Lucrezi undeva ?

— Nu prea—
— De mult ?
— Doi ani!
— îți place halul in care a- 

râți ?
— Nu.
— Pe banii cui pierzi vre

mea ?
— Pe-ai tatii.
— Ciți ani are?
— Aproape 70. Muncește 

paznic la o întreprindere.
— Dar ție nu-ți pasă !
— Ba da. îmi vine greu 

iau bară de la el.
Si N. B. ne-a promis solemn 

că va renunța Ia modul de v 
țâ parazitar pe care-1 duce, 
se va angaja, ii 
ceașcă cinstit 
cere. în scurt
asupra ca: 
rifica dacă Iși

ului

ca

sâ

ia
că 

■ sfîrșit, să mun- 
lntr-o întreprin- 
timp vom reveni 
sâu. pentru a ve- 
respectă ar.gaja-
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au luat cuvin tul 8. Azi au fost 
15. Luna trecută m-au ajutat 3 
In munca mea de secretar. Azi 
știu că am ciștigat încă 7.

Marți : Au venit tezele Ia fi
zică. Apele s-au limpezit. SIr.t 
vreo 20 de probabili corijenți. 
Imperturbabil, tovarășul pro
fesor Tănase a citit notele. îm
părțind în dreapta și-n stînga 
dreptatea sa. cind 
cind zdrobitoare, 
împărțit caietele, cu 
calm cu care ne explică exer
cițiul iar noi le-am primit cu 
aceeași resemnare cu care-1 ur
mărim rezolvlnd „chiar lejer" 
o problemă cu care noi ne-am 
înnodat mintea o săptămlnă în
treagă. Nu, la fizică, nu e lipsa 
de interes pentru cultură, pe ca
re o simt manifestată la ro
mână sau engleză, nu e aversiu
nea față de calculele matema
tice și nici măcar nu sînt doiu- 
rlle date la sport pe te miri 
ce. Nu, la fizică nu ți se răs
punde ; „Părerea matale mă in
teresează mai puțin, sau chiar 
de loc :“ ca la educație fizică, 
dar nici nu ești împins de la 
spate cu „Hai. mamă dragă !. 
ca la matematică. La fizică ești 
lăsat să te descurci la 
mai cu posibilitățile 
noi nu avem metodă 
țâre, muițumindu-ne 
„am înțeles", pe cînd 
profesor ne întreabă 
diat“ ? -

Miercuri : Din ce în ce mai 
incredibil. Și azi am avut de 
lucru la practică, cred că o să 
sflrșim prin a ne obișnui să lu
crăm. așa cum ne obișnuisem 
sa stăm cind nil ni se da nimic 
de făcut Oare cînd o să. putem 
spune același lucru și desore 
tovarășul coordonator tehnic ? 
„Eu sint director aici, asa că 
numai eu hotărăsc : iți convine 
— bine, nu —.liceul nu e obli
gatoriu". Cînd o să ne familia
rizăm cu blamările p» care ni 
le aduce, cu tonul ridicat, care 
se adresează tovarășilor profe
sori maiștrii ? Poate că atunci, 
odată cu noi, va putea spune și 
dumnealui : „ce elevi minunați !“

salvatoare, 
Apoi, ne-a 

același

tablă nu- 
tale. Si 
de invă- 

cu un 
tovarășul 
„ai stu-

Astăzi — ultima etapă și se 
lasă cortina. închidem ochii, re
memorăm, calculăm. Un sezon 
cam sărac în rezultate de ră
sunet pe plan internațional, în 
derbiuri de pomină și surprize 
de proporții pe plan intern. 
După cum prea puține stele au 
strălucit și s-au impus. De ce ? 
Cîteva explicații s-au oferit la 
conferința de presă de miercuri 
seară de la Federație : acest 
campionat a debutat printr-un 
slab potențial fizic manifestat 
Ia toate echipele. S-a mai spus 
că antrenorii nu lucrează ști
ințific, nu fac pregătire indi
vidualizată. S-a mai arătat că 
tot din cauza rutinei în pregă
tire tinerii fotbaliști, deși se 
află la vîrsta acumulărilor, sînt 
tratați, la echipe, ca persona
lități formate, deși este bine 
știut că ei ar trebui să benefi
cieze de o pregătire specifică, 
specializată pentru că e nevoie 
să se perfecționeze pe toate 
planurile : fizic, tehnic, tactic. 
Ei trebuie să exerseze, să repe
te la infinit o lovitură, un pro
cedeu, să-și cizeleze stilul, 
mai spus că în 
mele promovate 
selecția, nu-s de 
unea e așa ca să 
această direcție.

Mai sînt — zicem noi — și 
altele. Proiectele, ca întotdea
una, sînt mărețe, promițătoare. 
La anul va fi mai bine. Multe 
turnee, multe întîlniri interna
ționale, la nivel de reprezenta
tive și la nivel de club. Două 
echipe de tineret, pină la 23 de 
ani și pină la 21 de ani. O re
considerare a politicii privind 
centrele de copii și juniori. Se 
promite o întoarcere cu fața

S-a 
națională nu- 
nu justifică 

calibru ; acți- 
fie ceva și in

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
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Colectivul în 
acțiune

Cazul tinărulul 
nescu devenise, 
vreme în urmă, deosebit de 
grav. N. I. ajunsese să fure 
bani și lucruri din casă, își 
petrecea vremea in companii 
dintre cele mai puțin ono
rante etc. Părinții s-au gîn- 
dit atunci să ceară sprijinul 
organizației U.T.C. din care 
fiul lor făcea parte, ca elev- 
ucenic la Școala profesională 
T.C.I. Pitești. Mama sa a 
stat de vorbă cu secretarul 
organizației U.T.C., Marin 
Petea. Și, cu o promptitudi
ne ce o onorează, organiza
ția, colectivul întră în acțiu
ne ! (Trebuie remarcat fap
tul că. in școală, năravurile 
tînărului Nicolae Ionescu nu 
erau cunoscute).

Este convocată, 
o adunare U.T.C. 
iau, apoi, o serie

Nicolae Io- 
cu puțină

această perspectivă se va 
materializa in cel mai scurt 
timp. Pină atunci, calde 
licitări '.

După numai 
cîteva ore...

fe

doi
so- 
Hi-

I

I
I
I

I

mai intii, 
fulger. Se 
de măsuri 

concrete, imediate. Trec cir
ca 3 săptămini.

—Spicuim cîteva rînduri 
diu scrisoarea adresată, zile
le trecute, de către tatăl ti- 
nărului. organizației U.T.C. : 
„Mulțumesc colegilor băiatu
lui meu, organizației U.T.C., 
fiindcă m-ati ajutat. Observ 
cu emoție faptul că, de la o 
zi la alta, comportarea fiu
lui meu se îmbunătățește. Vă 
rog să aveți grijă de el in 
continuare : vreau să devină 
un muncitor destoinic si 
om cinstit. Sînt sigur că, 
sprijinul dumneavoastră, 
cest lucru se va realiza".

Și noi sîntem convinși

un 
cu 
a-

că

Ora 4,00 dimineața. Cei 
soți se aflau undeva pe 
sea. in dreptul comunei 
nova. Trebuiau să ajungă 
neapărat in acea dimineață 
la Turnu Severin, pentru a 
merge la serviciu. Așteptau 
deci o ocazie.

După un interval de aștep
tare un autocamion oprește 
lingă cei doi.

— Poftiți, urcați — rosteș
te politicos tinărul aflat 
volan — și eu am drum 
Turnu Severin.

Tînăra urcă în cabină, 
momentul in care soțul 
cesteia se pregătea să pună, 
la rindul său, piciorul pe 
scara autocamionului, aces
ta demarează vijelios.

...După jumătate de ceas, 
tînăra este abandonată un
deva pe cîmp, la marginea 
soselei. Organele de miliție 
încep imediat cercetările. 
După cîteva ceasuri numai, 
autorul acestei fapte sub
umane este identificat în 
persoana lui Octavian Căbă- 
țoiu, șofer ia întreprinderea 
de mecanizare a transportu
rilor forestiere din Turnu 
Severin. Sintein siguri că 
sancțiunea ce-i va fi admi
nistrată va „răsplăti" cu 
toată severitatea faptele co
mise.

Rubrica realizată de ANDREI BÂRSAN

toată la aceste pepiniere de ta
lente și o mai mare grijă de 
ele exact la vîrsta de tranziție 
(17—18 ani) unde, se pare că 
s-au pierdut, au dispărut foar
te multe. Vor fi stimulate — cu 
bani — cluburile și asociațiile 
mai puțin puternice și cu fai
mă, (vezi Metalul T*..... —*■'
dar care au promovat 
Frumoasă idee. Era cazul, 
prevăd o serie de acțiuni

București), 
valori. 

Se 
de

Stațiile noastre de radio 
vor transmite astăzi pe pro
gramul I, cu începere de la 
ora 13,55, aspecte de la me
ciurile ultimei etape a turu
lui campionatului republican 
de fotbal. Pe stadionul ~ 
publicii din Capitală, 
14.00, Rapid-Sport Club 
cău. De la aceeași oră, 
stadionul din Șoseaua Ștefan 
cel Mare, Dinamo-Farul.

Re- 
ora 
Ba- 

pe

reciclare a antrenorilor, medi
cilor și arbitrilor. Și aici 
simte acut nevoia 
cunoștințelor și 
îndatoririlor. Dar 
digresiunea ...

După ultimul fluier, deci, bă
ieții vor intra într-o scurtă va
canță, apoi se vor reîntîlni la 
Sinaia, Predeal, Poiana Brașov. 
Alții, cei din loturi, vor pleca 
în țări mai calde ... Tineretul 
în Grecia, tricolorii în Spania, 
tineretul sub 21 ani, în Italia. 
Totul pentru ca, la primăvară, 
s-o luăm de la capăt. Dar pină 
atunci să revedem, împreună, 
etapa. Ultima. Azi.

Ciudată configurație are cla
samentul. Locul unul — Steaua

se 
îmbogățirii 

resublinierea 
să părăsim

la 
la

în
a- I

I
I

I
I
I

— este despărțit de locul șapte
— Jiul — de 2 puncte. Apoi un 
pluton de 6 echipe au 13 puncte. 
După care urmează subsolul : 
„U“ Cluj — 12, C.S.M. Reșița
— 10, Sportul studențesc — 8. 
Petrolul, întîlnește acasă, pe 
A.S.A. și nu va scăpa ocazia să 
atace primele locuri ; de-ase- 
menea, C.F.R. Cluj, care întîl
nește pe Univ. Craiova — dar 
numai în cazul în care studen
ții vor uita specialitatea lor în 
meciurile în deplasare ; Rapi
dul va avea în S.C. Bacău un 
adversar redutabil și intențiile 
lui de a sălta puțin în clasa
ment, după forma pe care au 
arătat-o duminică băcăoanii, e 
greu de presupus că vor reuși ; 
Dinamo primește vizita Unui 
adversar, Farul, care de fieca
re dată s-a dovedit foarte inco
mod ; Steaua, la Brașov, nu 
credem să-și poată apăra foto
liul de lider, după ce ofensiva 
se dovedește atît de ineficace 
în ultima vreme și după victo
riile care au stîrnit discuții ; 
in deplasare, la Petroșani, 
Sportul studențesc, practic, nu 
poate emite pretenții, după 
cum nici argeșenii, fără Do- 
brin (invitat în Spania de Re
al Madrid pentru sărbătorirea 
lui Gento) nu pot spera la Re
șița prea mult ; un meci echi
librat se anunță cel de la A- 
rad, dintre U.T.A. și „U“ Cluj. 
Istoria întîlnirilor celor două 
formații ne arată că nu odată 
favorita Fortunei a fost echipa 
în deplasare.

Timpul e bun, terenurile la 
fel ; totul e ca jucătorii să ne 
facă să așteptăm vacanța fot
balistică cu un gust plăcut.

șapte

V. CABULEA

BARIERA : rulează 
rele 9,30; 12,15; 15; 
Modern (orele 8.45; 
18,30; 21).
. SECERA VÎNTUL
rulează la Gloria (orele 8,45;
13,30; 16; 18,30; 20,45). Tomis (orele 
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18,15; 20.45),
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20.45), Grivlța (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20.30).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Lumina i orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,15; 20,30). Glulești fe
rele 10; 15.30; 18; 20,15).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Favorit 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

MAREA EVADARE : rulează la 
Sala Palatului (ora 18,30) Bucu
rești (orele 9: 12,45; 16,30; 20). 
Scala (orele 9.30; 13; 16,45; 20,15).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT IN 
AUSTRALIA : rulează la Capitel 
(orele 9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
29.45).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA t 
rulează la Timpun Noi (orele 
9—20.15 In continuare).

MICUL OM MARE : rulează la 
Festival (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21), Feroviar (orele 9; 11,45; 
14.30: 17.45: 20.30), Melodia (orele 
9; 11.45; 15,15; 18; 20,45)

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA : rulează la Doina 
.(orele 11.15; 13,45; 16; 18,15; 20.30) 
— la ora 9,45 Program de desene 
animate pentru copii.

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

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Dacia (orele 9; 11,15; 13 30; 16; 
18.15; 20.30), Arta (orele 15,30; 18; 
20.15).

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 13.30; 21). Aurora (orele 
8.45: 11; 13,15; 15.45; 18; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Progresul (orele 10; 15; 
17.45 : 20.15).

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18;
».I5).

SFTNTA TEREZA SI DIAVOLII : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18: 
a.15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Bucegl (orele 15.45; 18; 20.15); 
Drumul Sării (orele 16: 18: 20).

ÎN TRECERE PRtN MOSCOVA : 
rulează la Lira 
20.15).

VACANTĂ LA 
la Volga (orele 
15.45; 18.15: 20.45).
11.15: 13.30: 15.45; _ _____ ,.

DRUM ÎN PENUMBRA : rulea
ză la Viitorul (orele 16: 18: 20).

MARTIN IN AL NOULEA CER I 
rulează la Vitan (orele 16. 18: 20).

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST: 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45; 20), Flacăra (orele 15.30; 13; 
20.15).

DAURIA : rulează la Laromet 
(orele 15.30; 19).

O FLOARE SI DOI GRĂDINARI: 
rulează la Cotrocenl (orele 10; 
15.30: 19).

FUGA E SĂNĂTOASA : rulează 
la Pacea (orele 15,45: 18 : 20),
Popular (orele 15.30; 18; 20.15).

TORA ! TORA ! TORA 1 : rujea
ză la Cringași (orele 15,30: 19).

ELIBERAREA LUI L.B. JONES ! 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18: 20,15).

DACA E MARTI. E BELGIA : 
rulează la ' ' -----
20.15).

MANIA 
la Munca

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

la Patria (o- 
17,45; 20,30),
11; 13,30; 16;

SĂLBATIC : 
ti;

(orele 15,30: 13;

ROMA : rulează 
9: 11,15: 13,30;
Miorița (orele 9; 
13: 20.30).

Rahova (orele 15,30; 18:

GRANDORII : rulează 
(orele 16: 18; 20).

TREN DIN

JOI, 14 DECEMBRIE 1972

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30; Teatrul de Ooeretă : MY 
FAIR LADY — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : DULCEA PASARE A 
TINEREȚII — ora Ș0; (Sala Stu
dio) ; TRAVESTI — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : D-ALE CAR- 
NAVALULUI — ora 20: (Sala Stu
dio) : VALENTIN ȘI VALENTINA
— ora 20: Teatrul „C.I. Nottara" 
(Sala Magheru) : STANA — ora 
19.30; Teatrul de Comedie : PRE
ȘUL — ora 20; Teatrul Giulești : 
GILCF.VILE DIN GHIOGGIA — 
ora 19.30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : UN ȘIRAG DE PERLE — 
ora 19.30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : ARICIUL AL
BASTRU — ora 17; (Sala Acade
miei) : DE CE Ș FURAT ZMEUL 
MINGEA — ora 15; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : HANUL PIRAȚILOR
— ora 19.30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE 
CUVÎNTUL — ora 19,30: (Sala Vic
toria) : TRĂSNITUL MEU DRAG
— ora 19.30; Circul București : 
SPECTACOL INTERNAȚIONAL 
MOSCOVA. ULAN-BATOR. PRA
GA. BUCUREȘTI — oră 19 30.

JOI. 14 DECEMBRIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
România in lume. 9,35 O viața 
pentru o idee : Constantin Leva- 
ditti. 10,00 Curs de limba rusă. 
10,30 Micii meșteri mari. 10,50 „Mi
liardul 5". 11,30 Telecinemateca :
„Cineva acolo sus mă iubește". 
13,05 Telejurnal. 13.20 Rezumatul 
filmat al emisiunii spațiale ,,A- 
pollo 17". Activitatea astronauților 
pe suprafața Lunii.

14,00 Fotbal : Steagul Roșu — 
Steaua. Transmisiune directă de la 
Brașov. 16,00—17,00 Teleșcoală. Bio
logie. Biocenoza alpină. Filozofie 
și socialism științific. 17.30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Emisiune in limba maghiară. 18,30 
La volan. 18,50 Revista literară 
TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. în cinstea aniversării Re
publicii — Cronica marii întreceri. 
20,00 Comentariu la 40 de steme — 
Județul Sălaj. 20.20 Cinștire țării. 
Emisiune de cintece patriotice. 
20,40 Pagini de umor : Aventuri in 
epoca de piatră. 21,30 Tinerii des
pre ei înșiși. 22,15 Interpretul săp- 
tămînii : Florica Ungur. 22,30 „24
de ore". 23,00 Baschet masculin : 
Steaua — Racing Ford Anvers — 
meci retur în „Cupa Cupelor".

PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17.40 Telerama. 
18,10 Voci tinere. 18,40 Film serial 
pentru tineret : „Pierduți în spa
țiu". 19,30 Telejurnal. 20.00 Concert 
simfonic al Orchestrei de cameră 
a Filarmonicii din Cluj. 21,45 în 
direct... Dispecerul energetic na
țional. 22.15 Teatru scurt : „în vîn- 
tul de primăvară" de Letiția Papu.



de peste hotare
Lucrările sesiunii O. N. U

Pentru întărirea
securității internaționale

Principalul comitet al Adunării 
încheiat marți seara dezbaterile asupra 
bind in prealabil rezoluția elaborată de ________ , ,____ ___
și România, privind „transpunerea în viață a Declarației asupra 
întăririi securității internaționale".

Generale a 
ordinii sale 
18 de state.

În preajma semicentenarului U.R.S.S.

Luînd notă cu satisfacție de 
faptul că evoluția unor tendințe 
încurajatoare și îmbunătățirea 
relațiilor dintre state pe plan 
bilateral, regional și multilate
ral contribuie la întărirea secu
rității internaționale, rezoluția 
exprimă, în același timp, pro
funda îngrijorare față de Persis
tența conflictelor armate și altor 
situații periculoase din diverse 
zone ale lumii care solicită 
atenția urgentă a comunității 
internaționale in scopul intăririi 
securității lumii.

în document se recunoaște ca 
abordarea coordonată în confor
mitate cu Declarația asupra in
tăririi securității internaționale, 
a problemelor strîns legate de 
securitatea lumii, dezarmarea 
și dezvoltarea, inclusiv concep
tul securității economice colec
tive — ar duce la identificarea 
mai precisă a domeniilor in 
care s-ar putea realiza pro
grese.

Rezoluția reafirmă în mod 
solemn principiile și prevederile 
conținute în Declarația asupra 
întăririi securității internațio
nale și apelul ei urgent adresat 
tuturor statelor de a transpune 
în viață, fără nici o aminare, 
toate prevederile declarației.

Totodată, exprimă speranța 
că actualele tendințe favorabile 
din cadrul relațiilor bilaterale, 
regionale și internaționale, in
clusiv spre crearea de zone de 
pace și cooperare in anumite 
regiuni ale lumii, vor continua 
și că aceste eforturi vor fi in
tensificate, facilitind astfel în
tărirea securității internaționale, 
în conformitate cu scopurile și 
principiile Cartei.

în document se cere 
statelor să ia măsuri 
eliminarea conflictelor 
care amenință pacea și 
tatea internațională, 
colonialismului, rasismului și 
dominației străine, precum și a 
altor situații presante din dife
rite zone ale lumii, care împie
dică popoarele să-și exercite 
dreptul la autodeterminare și 
independență. De asemenea, se 
reafirmă că orice presiuni în
dreptate împotriva oricărui stat 
pentru a-1 împiedica să-și exer
cite în mod liber drepturile 
sale suverane de a dispune de 
propriile resurse naturale, con
stituie o violare 
principiilor 
popoarelor și neintervenției 
așa cum se 
care, in cazul continuării lor. pot 
constitui o amenințare la adresa 
Păcii și securității interna
ționale.

în încheierea rezoluției, se 
subliniază convingerea că abor
darea coordonată a problemelor 
legate de Întărirea securității 
lumii, intre care dezarmarea, 
menținerea păcii. întărirea ro
lului Organizației Națiunilor 
Unite, ar spori in mare măsură 
eficacitatea diplomatică și poli
tică a Națiunilor Unite, inclusiv 
activitatea Adunării Generale, 
facilitind astfel adoptarea de 
acțiuni spre întărirea securității 
internaționale. Secretarului ge
neral al O.N.U. i se cere să în
tocmească un raport asupra 
transpunerii în viață a preve
derilor Declarației pe care să-1 
prezinte viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale.

Supusă votului, rezoluția a 
fost adoptată de Comitetul pen
tru problemele politice și de 
securitate ci» 94 de voturi pen
tru, 2 contra (Portugalia și Re-

publica Sud-Africană) 
abțineri.

tuturor 
pentru 
armate 
securi- 

eradicarea 
rasismului

flagrantă a 
autodeterminării

arată în Cartă

Reuniunea 
de la Helsinki

Miercuri, participanții la lu
crările reuniunii multilaterale 
consacrate pregătirii conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, care se desfășoară 
în prezent la Helsinki, au luat 
în dezbatere un proiect de pro
gram prezentat de delegația 
iugoslavă, privitor la desfășura
rea lucrărilor reuniunii. Proiec
tul este axat în principal. pe 
problemele de conținut ale vii
toarei conferințe pentru securi
tate și cooperare în Europa, 
inclusiv modul de organizare a 
acesteia.

Congresul 
P. C. Francez

• Miercuri dimineața a înce
put la Palatul Sporturilor din 
Saint-Ouen municipalitate din 
apropierea Parisului, cel de-al 
XX-Iea Congres Național al 
Partidului Comunist Francez. 
La lucrări participă aproxima
tiv 1 300 delegați — muncitori, 
agricultori, intelectuali, sțu- 
denți — precum și numeroși in
vitați. De asemenea, în sala 
Congresului sînt prezente de
legații ale unor partide comu
niste și muncitorești frățești.

Delegația Partidului Comu
nist Român este condusă de to
varășul Vlrgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.

Convorbire 
Le Duc Tho — 
Henry Kissinger

• La 13 decembrie. Le Duc 
Tho. consilierul special al con
ducătorului delegației R.D. Viet
nam la tratativele de la Paris

★
• INCHEINDU-ȘI dezbaterile 

asupra problemei terorismului 
internațional, Comitetul juri
dic al Adunării Generale a a- 
doptat cu 76 de voturi, 34 con
tra și 16 abțineri, un proiect de 
rezoluție elaborat de un grup de 
14 state în care se exprimă 
profunda îngrijorare în legătură 
cu sporirea actelor de violență 
și terorism cărora le cad vic
time persoane nevinovate și se 
cere statelor să-și îndrepte a- 
tenția asupra găsirii unor solu
ții juste problemelor genera
toare de astfel de acte de vio
lență.

Rezoluția reafirmă dreptul 
inalienabil al tuturor popoarelor 
la autodeterminare și eliberare 
de sub jugul colonial și al ori
căror altor forme de dominație 
străină și confirmă legitimitatea 
luptei lor, în special a mișcări
lor de eliberare națională.

★
• ADUNAREA GENERALA 

A O.N.U. A ALES ROMANIA, 
13 alte state membre ale orga
nizației și Republica Federală 
a Germaniei, ÎN CONSILIUL 
ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR 
UNITE PENTRU DEZVOLTA
RE INDUSTRIALA (O.N.U.D.I.), 
pe o perioadă de trei ani — 
începînd cu 1 ianuarie 1973.

Consiliul O.N.U.D.I., care 
reînnoiește parțial, periodic, este 
format din 45 de state, și are 
ca sarcină principală elaborarea 
de programe de cooperare in
ternațională prin intermediul 
O.N.U. in domeniul dezvoltării 
industriale.

O.N.U. și-a 
de zi. apro- 
printre care

GARARTîS

se

J|l||
1 fc-:

FRANȚA. - Peste 15 000 de muncitori, cadre didactice și studenți au 
tatea La Courneuve împotriva șomajului, cerind garantarea

demonstrat, recent, în locali' 
Io curilor de muncă

Manifestări în cinstea
aniversarii Republicii

Initiative și acțiuni 
comsomoliste

Oaspeți la sediul Comitetului Central al 
Comsomolului, gazetari din mai multe țări 
am avut ocazia să aflăm preocupările di
verse ale tineretului sovietic și ale organiza
ției sale în anul sărbătoririi unei jumătăți de 
secol de la constituirea U.R.S.S.

Purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație de 
protest in legătură cu bom
bardamentele efectuate la 11 
decembrie de avioane ame
ricane, inclusiv aparate B-52. 
asupra provinciilor Quang 
Binh, Thanh Hoa. Nghe An 
și asupra zonei Vinh Long, 
în declarație se cere Admi
nistrației americane înceta
rea imediată a bombarda
mentelor, minării și blocadei 
porturilor și a tuturor ce
lorlalte acte care încalcă su
veranitatea și securitatea 
R.D. Vietnam.

LA KOLN a avut loc reuniu
nea „Cercului România" din ca
drul Comitetului cest-german 
pentru promovarea relațiilor eco
nomice cu țările socialiste. Intil- 
nirea. organizată î.-x colaborare cu 
Ambasada României tn R. F. a
Germaniei. a reunit numeroși re
prezentanți ai firmelor industriale 
și comerciale, precum și ai bănci
lor rest-germane. Reuniunea a e- 
vidențtat noi posibilități de dez-

Universitatea Națiunilor Unite
Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat cu 101 voturi, 7 contra 

și 4 abțineri, o rezoluție privind crearea unei universități inter
naționale care să poarte numele de „Universitatea Națiunilor 
Unite".

Potrivit rezoluției, Universitatea va fi formată dintr-un sis
tem de instituții academice, coordonate de un organism cen
tral și nu va avea statutul unei organizații interguvernamen- 
tale. Ea iși va dedica activitatea cercetărilor in domenii de 
acțiune imediată în scopul găsirii de soluții problemelor dez
voltării economice și bunăstării popoarelor. Cheltuielile de func
ționare a Universității O.N.U. se prevăd a fi acoperite din 
contribuțiile voluntare ale statelor. Pentru formularea progra
melor sale. Universitatea, se subliniază in încheierea rezoluției, 
va menține o cooperare strinsă cu U.N.E.S.C.O. și Institutul Na
țiunilor Unite pentru instruire și cercetări (U.N.I.T.A.R.).

Pe agendă
Namibia

te-Situația din Namibia, viitorul acestui 
ritoriu pe care colonialiștii l-au denumit 
Africa de sud-cest, au constituit subiectul 
discuțiilor ce s-au purtat recent în Consi
liul de Securitate. Dezbaterile s-au axat pe 
marginea raportului prezentat de secretarul 
general al O.N.U. asupra primelor contacte 
ale reprezentantului său special pentru Na 
mibia, ambasadorul elvețian Alfred Escher, 
cu autoritățile Republicii Sud-Africane în 
legătură cu precizarea poziției acestora fată 
de principiile autodeterminării și indepen
denței poporului namibian. retragerea din 
Namibia a administrației ilegale sud-afri- 
cane. recunoașterea de către R.S.A. a uni
tății teritoriale a Namibiei, organizarea de 
alegeri libere în acest teritoriu, libertatea 
cuvîntului namibienilor și respectarea drep
turilor lor de întrunire și organizare, eli
berarea detinuților politici. lichidarea 
..bantustanelor" (care un sînt decît niște 
lagăre de concentrare), abolirea politicii de 
apartheid.

Dar. așa cum sublinia in cuvîntul său 
Peter Muehihange, secretar pentru aface
rile externe al Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). acestor 
probleme guvernanții sud-africani au re
fuzat din nou să le dea răspunsuri clare, 
continuînd să sfideze dreptul poporului na
mibian la autodeterminare și independență. 
După cum se știe, acest drept a fost recu
noscut încă din 1966 de Adunarea Generală 
a O.N.U. și de atunci problema namibiană

cu privire la Vietnam, a avut 
o nouă convorbire confidențială 
cu Henry Kissinger, consilierul 
președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale.

Președintele noului 
Bundestag

• Miercuri, a avut loc la 
Bonn, ședința de constituire a 
celui de al 7-lea Bundestag 
vest-german, avînd ca principal 
punct al ordinei de zi alegerea 
președintelui și vicepreședinți
lor acestui înalt for legislativ. 
La propunerea lui Herbert Weh
ner, președintele fracțiunii par
lamentare social-democrate. in 
funcția de președinte a fost 
aleasă, cu o mare majoritate. 
Annemarie Renger, deputată din 
partea P.S.D., partid care, in 
urma alegerilor de la 19 noiem
brie, dispune în noul parlament 
de cea mai puternică fracțiune.

• întrunit la cererea secreta
rului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, Consiliul de Securi
tate a hotărît prelungirea pen
tru încă 6 luni a mandatului de 
staționare a forțelor O.N.U. în 
Cipru, „în speranța că pînă la

• Președintele Indiei. Ta
rabagiii tentata Giri. insoțit 
de ministrul comerțului ex
terior. L. N. Mishra, și de 
alte oficialități indiene, a 
vizitat, miercuri, standul ro
mânesc din cadrul Tirgului 
internațional „Asia-W“ de la 
Delhi. Oaspeții au fost pri
miți de însărcinatul eu afa
ceri a.i. A. Gheorghe. de di
rectorul standului si 
Agenției economice 
din Delhi.

Președintele V. V. 
celelalte oficialități 
an manifestat interes față de 
exponatele prezentate de țara 
noastră și au felicitat condu
cerea pavilionului pentru 
modul in care acesta este 
organizat.

I

de șeful 
române

Giri și 
indiene

voltare a relațiilor economice din
tre cele două țări.

★
LA PALATUL CULTURII 

DI.V TIRANA, a avut loc un 
spectacol de gală prezentat de 
Ansamblul de -cintece și dansuri 
populare „Doina Gorjului". Au 
fost de față Thoma Deliana, 
membru supleant al Biroului Po
litic al G.C. al PALA., ministrul 
invățămintului și culturii, Resi 
Alalile, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte persoane ofi
ciale. oameni de cultură și artă, 
precum și un numeros public.

★
• LV ORAȘUL FINLANDEZ 

MEENLINNA, a fost deschisă, 
sub auspiciile filialei Asociației 
de prietenie Finlanda—România 
și municipalității orașului, expo
ziția de fotografii „București — 
capitala României".

Primarul orașului, Leo Kohtala 
a evocat, cu acest prilej, evolu
ția ascendentă pe multiple pla
nuri a relațiilor româno-finlande- 
ze. Au fost prezenți președintele 
Asociației de prietenie Finlan- 
da-România, Vilho Siivola, mem
bri ai ambasadei române.

Despre cele mai semnificative 
inițiative și realizări privind 
participarea tineretului ia în
făptuirea sarcinilor economice 
ne-a vorbit O. VISOKOS, șeful 
secției Tineret muncitoresc a 
C.C. al U.T.C.L.

— Actualmente — a precizat 
pentru început interlocutorul 
nostru — în industrie, construc
ții și transporturi, in comerț și 
în sfera serviciilor lucrează 
peste 24 milioane de tineri, 
muncitori, colhoznici, specia
liști și funcționari. Numărul oa
menilor de știință, al ingineri
lor și tehnicienilor care acti
vează în rindurile Comsomolu
lui este de circa un milion. E- 
vident, aceasta reprezintă o pu
ternică forță creatoare, și este 
suficient să avem în vedere 
doar acest argument pentru a 
înțelege rolul deosebit ce revi
ne organizațiilor noastre, Com
somolului, în marea operă con
structivă a popoarelor sovietice 
angajate cu toate energiile în 
înfăptuirea celui de-al iX-lea 
cincinal, în transpunerea în 
viață a programului elaborat 
de Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S.

Principala sarcină, implicit 
angajamentul de onoare al fie
cărei organizații comsomoliste 
este, în acest context, partici
parea activă la dezvoltarea miș
cării patriotice de masă ce se 
desfășoară sub lozinca „Cinci
nalului — muncă pasionată, 
măiestrie și căutări novatoare" 
Formele participării la această 
mișcare sint din cele mai di
verse dar scopul unul singur ; 
lupta pentru îndeplinirea îna
inte de termen a planului.

Dintre numeroasele inițiative 
comsomoliste care s-au eviden
țiat in acest prim an al noului 
cincinal, aș menționa în primul 
rînd pe cele care vizează creș
terea productivității muncii. La 
Leningrad, comsomoliștii desfă
șoară întrecerea sub lozinca 
„Sarcinile pe cinci zile — rea
lizate în patru", în regiunea 
Krasnoiarsk s-a generalizat 
chemarea „De la fiecare — cea 
mai înaltă productivitate a 
muncii" ș.a. Acționind potrivit 
sarcinilor puse de partid Pri
vind organizarea intrecerii so
cialiste, o preocupare de căpe
tenie a organizațiilor de Com- 
somol a fost aceea de a lega 
strîns asemenea inițiative de 
direcțiile principale ale politi
cii economice, de-a spori preo
cuparea și contribuția tinerilor 
nu numai in vederea realizării

indicilor cantitativi, ci și pen
tru creșterea calității produc
ției, spre economisirea mijloa
celor și materialelor, spre ridi
carea productivității. Este de 
remarcat că prin stimularea ini
țiativei în muncă, prin punerea 
in valoare a tuturor rezervelor, 
tinerii muncitori din Moscova, 
Leningrad, din Ucraina, Bielo- 
rusia, Kazalistan și din alte re
publici și regiuni, au hotărît ca 
în cinstea celei de-a 50-a ani
versări a constituirii U.R.S.S. 
sâ îndeplinească sarcinile anua
le de producție pină la 25 de
cembrie. O inițiativă de larg 
răsunet, extinsă in mai toate 
republicile, s-a născut in regiu
nea Kemerovsk și constă in or
ganizarea unor schimburi de o- 
noare consomoliste în toate u- 
nitățile productive. De aseme
nea, s-au constituit în aceeași 
regiune peste 22 de brigăzi de 
tineret și care se află într-o 
vie întrecere cu colective si
milare din alte regiuni. Pot fi 
menționate, între altele, pentru 
rezultatele deosebite cu care au 
răspuns chemării pornite din 
Kemerovsk, tinerii oțelari de la 
cuptorul Siemens Martin nr. 1 
al Uzinei din Zaporojstali, bri
gada de tineri mineri din Voro- 
șilovgrad etc.

Acțiuni similare, antrenant 
milioane de tineri în sporirea 
eforturilor creatoare, a contri
buției la realizarea sarcinilor 
de dezvoltare economică se des
fășoară și in celelalte sectoare, 
în industria ușoară, alimentară, 
în sfera serviciilor, domenii in 
care, intr-un singur an s-au an
gajat, la chemarea Comsomo
lului, peste 256 000 de tineri și 
tinere.

Detalii ample ne-a oferit in
terlocutorul cu privire la Pre
zența tinerilor în creația teh- 
nico-științifică.

— Peste 8,3 milioane de ti
neri, ne-a spus șeful secției Ti
neret muncitor, sînt antrenați 
în această activitate. Formele 
la care apelează organizațiile 
noastre sint dintre cele mai di
ferite. Numai în întreprinde
rile din Moscova, de pildă, ac
ționează mai mult de trei mii 
de detașamente, brigăzi com
plexe și grupe de creație tehni- 
co-științifică. O mare râspindire 
cunosc birourile de construcție 
obștească, școlile tinerilor rațio- 
nalizatori, colaborarea creatoa
re a tinerilor specialiști cu ino
vatorii din producție. La tre
cerea in revistă a realizărilor 
în acest domeniu — acțiune de

anvergură dedicată semicente
narului U.R.S.S. — participă 
doar din întreprinderile mos
covite aproape 350 000 de tineri 
inovatori și inventatori. Contri
buția lor este pregnant ilustra
tă de cele circa 1100 aparate, 
dispozitive, linii tehnologice 
prezentate în expoziția unio
nală. Peste 40 la sută din ele 
au primit certificatul de autor 
și sint introduse deja în Pro
ducție.

Amintind de Expoziția cen
trală a creației tehnico-șțiințifi. 
ce a tinerelului, deschisă in 
luna septembrie și care. va 
funcționa pină la 31 decembrie, 
trebuie să spun că ea încunu
nează, ca punct final, o trecere 
în revistă ce s-a concretizat in 
organizarea a peste 50 000 de 
expoziții cu asemenea tematică 
in întreprinderi, orașe, în toate 
republicile sovietice. Preocu
parea Comsomolului pentru a- 
tragerea in număr tot mai mare 
a tinerilor la creația tehnico- 
științifică, pentru stimularea 
participării lor la înfăptuirea 
progresului tehnic și științific 
se reliefează de asemenea în 
crearea pentru elevi a peste 
600 000 de stații ale tinerilor 
tehnicieni, a 1200 de cluburi 
tehnice în întreprinderi și al
tele. în acest an C.C. al Com
somolului in colaborare cu di
ferite ministere a inițiat o se
rie de seminalii științifico-teh-g 
nice și școli ale experienței îna
intate. O asemenea școală a în
sușirii experienței a fost orga
nizată, nu de mult, la un com
binat metalurgic siberian. Au 
participat peste 40 de tineri 
metalurgiști și unul din rezulta
tele deosebite ale acțiunii a fost 
stabilirea unor noi performanțe 
in elaborarea oțelului în con- 
vertizoare.

O altă formă, interesantă și 
eficientă, de ridicare a pregă
tirii profesionale, științifice și 
tehnice, o reprezintă concursu
rile de măiestrie profesională. 
Intrate în tradiție, concursurile 
pe meserii, inițiate de C.C. al 
Comsomolului împreună cu mi
nisterele economice, au căpătat 
in acest an o mare extindere, 
atit ea număr de tineri cuprinși 
in întrecere, cit și ca număr de 
profesii și sectoare. Integrată 
festivalului unional al tinere
tului, faza finală a acestor 
concursuri profesionale va avea 
loc în mai anul viitor.

Am transcris aici cîteva as
pecte pe care ni le-a relevat 
discuția purtată la C.C. al Com
somolului, din amplul tabolu 
ilustrînd, prin acțiuni și reali
zări dintre cele mai prestigioa
se, hotărîrea comsomoliștilor și 
a tuturor tinerilor de a-și spori 
tot mai mult contribuția la pro
gresul material și spiritual al 
popoarelor sovietice, cinstind 
astfel sărbătoarea semicentena
rului U.R.S.S. cu fapte demne 
de energia și elanul viratei lor.

NICOLAE ARSENIE

s-a aflat fără întrerupere pe ordinea de 
zi a Națiunilor Unite. In urmă cu un an 
(iunie 1971), Curtea Internațională de Jus
tiție de la Haga stipula intr-o rezoluție că 
„prezența Republicii Sud-Africane în Na
mibia este ilegală și că R.S.A. este obligată 
să-și evacueze administrația pentru a pune 
capăt ocupării acestui teritoriu". In acest 
an. Consiliul de Securitate. întrunit în so 
siune extraordinară la Addis Abeba, pre
cum și Conferința internațională pentru 
Namibia de la Bruxelles au reafirmat ca
racterul legitim al luptei poporului nami
bian.

Problema apartheidului, practicile odioase 
ale rasismului ridicate de regimul de la 
Pretoria la rangul de politică de stat, au 
constituit și subiectul raportului dezbătut 
în Comitetul politic special al Adunării Ge
nerale a O.N.U. în luna octombrie a.c. Ma
sivul document de 126 de pagini calific» 
așa-zisa „dezvoltare separată a grupurilor 
rasiale" drept o violare flagrantă a celor
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mai elementare drepturi ale omului, o a- 
menințare directă la adresa păcii și securi
tății continentului african și dezvăluia cu 
îngrijorare că populația albă, care repre
zintă doar 14 la sută din totalul locuitori
lor, deține 70 la sută din pămînturi și be
neficiază de 74 la sută din venitul național 
al țării. Acțiunile de protest ale populației 
de culoare sint reprimate cu cruzime, iar 
numărul lagărelor de concentrare, așa-nu- 
mitele „Bantustane", construite pe pămin- 
turile aride din interiorul zonelor segre
gate, sporesc continuu.

Persistența acestei situații, recrudescen
ța politicii de discriminare rasială au de
terminat Consiliul de Securitate să adopte 
o rezoluție care cere secretarului general 
al O.N.U., KUrt Waldheim, să-și continue 
eforturile pentru a obține respectarea de 
către Africa de Sud a principiilor autode
terminării și independenței poporului na 
mibian. Totodată se reafirmă poziția de 
principiu a O.N.U. in această problemă, 
interzicînd scindarea teritoriului Namibiei 
de către Africa de Sud și se subliniază do
rința majorității covîrșitoare a poporului 
namibian de abolire imediată a politicii de 
separare a băștinașilor in „bantustane" șt 
retragerea neîntîrziată a administrației sud- 
africane din Namibia.

Poziția de sprijin a țării noastre față de 
cauza dreaptă a poporului din Namibia a 
fost afirmată cu consecvență. România so
cialistă susținind cu vigoare orice acțiuni 
care se înscriu pe linia condamnării poli
ticii de apartheid a oricăror forme de asu
prire rasistă, colonială.

„Consecventă acestei politici, — sublima 
tovarășul Nicolae Ceaoșescu în mesajul a- 
dresat Conferinței de la Bruxelles — 
România socialistă acordă și va acorda și 
in viitor întregul său sprijin — politic, di
plomatic, moral și material — poporului 
namibian. celorlalte popoare africane care 
se mai află sub jugul colonial, apreciind că 
aceasta constituie o parte integrantă a lup
tei antiimperialiste, pentru progres și pace 
în lumea întreagă".

Misiunea 
„Apollo-17“

• Descoperiri de o importanță deosebită • 
„Excursie" pe Lună de 7 ore și jumătate • Mic 

incident — remediat
Cea de-a doua misiune pe suprafața Lunii a astronauților 

Eugene Cernan și Harrison Schmitt a început miercuri dimi
neața la ora 1 și 28 minute (ora Bucureștiului). '

7 ore și jumătate, interval în 
care a fost străbătută o distan
ță de 19,6 kilometri, astronauții 
Cernan și Schmitt au încheiat 
cea de-a doua ieșire a lor pe 
Lună. După represurizarea mo
dulului „Challenger", unde a 
intervenit un mic incident — 
remediat, însă, la timp — de
terminat de creșterea presiunii 
oxigenului, astronauții au în
ceput, la ■ ora 13 și 18 minute 
(ora Bucureștiului) programul 
de odihnă de opt ere.

La puțin . timp după această 
oră (la 16 și 17 minute, ora Bu
cureștiului) ’pilotul cabinei de 
comandă ..America", Ronald 
Evans, a fest trezit de centrul 
de la Houston, pentru a relua 
programul de cercetări științi
fice. Tn acel moment, principala 
capsulă a navei spațiale „Apol- 
lo-17“ efectua cea de-a 34-a re
voluție circ’imlunarâ, pe o or
bită eliptică avînd parametrii 
de 96 și 185 kilometri.

Intîrzierea datorată de resta
bilirea presiunii normale în in
teriorul modulului lunar, care, 
potrivit unor păreri, ar fi putut 
fi dereglată și de către eșanti- 
oanele- de roci lunare, prea în
călzite, introduse ..în modul, a 
fost r'eportată corespunzător, cei 
doi astronauți fiind treziți la 
ora 20 și 32 minute.

Modificarea programului, prin 
această Intîrziere de aproxima
tiv ■ o oră și jumătate, Se va 
menține și în, ce'privește inau
gurarea, celei de-a treia ieșiri1 
pe Lună, aceasta fiind anunțată 
pentru joi dimineața, ora 0 si 
33 minute (ora Bucureștiului). 
Perioada de exippyare â Sele- 
nei nu. v.a fi,, totuși, redusă, iar 
rezerva de timp inclusă în pro
gram va permite ca și decolarea 
modulului „Challenger" de pe 
Lună să se producă la ora pre
văzută, respectiv vineri dimi
neața, ora 0 și 56 minute (ora 
Bucureștiului).

In cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Houston, 
.șeful echipei de control, Pater 
Frank, â declarat că, dat fiind 
interesul deosebit stîrnit de ca
racterul neobișnuit al rocilor 
recoltate încraterul „Shorty", 
responsabilii programului Apol
lo examinează posibilitatea re
venirii celor doi .astronauți în 
acest lot, îrt cad«il celei de a 
treia ieșiri pe Lună. De aseme
nea, sînt. așteptate descoperiri 
importante pe craterul Van 
Serg, rezervat acestei ultime 
explorări selenare.

intilnirea 
de la Panmunjon

La Panmunjon a avut loc 
o nouă reuniune a secretari
lor celor două părți din ca
drul Comisiei Militare de 
Armistițiu din Coreea. Cu a- 
cest prilej, reprezentantul 
R.P.D. Coreene a protestat 
împotriva acțiunilor forțelor 
americane, care continuă să 
introducă personal comba
tant, vehicule militare și ar
mament automat în zona de
militarizată fapt care contri
buie la menținerea încordării 
în această regiune. EI a cerut 
ca autoritățile militare ame
ricane să adopte neîntîrziat 
măsuri în vederea încetării 
acestor acte și pentru a evi
ta repetarea lor în viitor.

Cei doi astronauți s-au depla
sat cu ajutorul „jeep“-uluj lu
nar la o distanță de 6;4 kilome
tri de locul aselenizării. Pe .tra
seu, Cernan și Schmitt s-au oprit 
de mai multe ori pentru a recolta 
mostre de sol lunar și pentru a 
plasa, din loc în loc, mici canti
tăți de exploziv ce urmează a 
fi detonate după încheierea mi
siunii lor selenare. După cum se 
Speră la Houston, este probabil 
ca vechimea rocilor culese să 
depășească 4,5 miliarde .ani, a- 
preeiindu-se că. acestea vor per
mite descoperiri de o importanță 
cu totul deosebită pentru studie
rea solului lunar.

După o „excursie" de aproape
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sfirșitul acestei perioade se va 
ajunge la o soluție care să per
mită o substanțială reducere a 
numărului celor peste 3 OM de 
militari ai trupelor O.N.U.

înfăptuirea acordului 
de la Simla

• Un purtător de cuvînt 
al Ministerului de Externe de 
la Delhi a anunțat că trupele 
indiene și pakistaneze au în
ceput, miercuri, să se retragă din 
unele zone ale teritoriilor ocu
pate de cele două părți în cursul

conflictului armat de la sfirșitul 
anului trecut — transmite a- 
genția Associated Press. „Retra
gerile, a declarat purtătorul de 
cuvînt. au început în anumite 
zone și sînt în curs aranja
mente pentru înfăptuirea acestei 
operațiuni în toate sectoarele**, 

înfăptuirea acestei clauze a 
acordului indo-pakistanez de la 
Simlak semnat in luna iunie a.c., 
începe după consensul celor 
două părți privind delimitarea 
completă a liniei de control în 
Jammu și Cașmir, survenit săp- 
tămina trecută, după patru luni 
de negocieri intre reprezentan
ții armatelor indiană și pa
kistaneză.

• Regele Baudouin a primit 
miercuri pe Edmond Leburton, 
copreședinte al Partidului Socia
list. căruia i-a cerut să formeze 
noul guvern belgian. Leburton 
a solicitat o perioadă de gindi- 
re înainte de a da un răspuns 
suveranului. Această nouă ten
tativă de soluționare a crizei 
guvernamentale belgiene, intra
tă în a patra săptămînă. survi
ne după eșecul misiunii de ne
gociator asumată de Joseph 
de Saeger, actualul ministru al 
lucrărilor publice.

Seminar împotriva 
stupefiantelor

• Premierul, libanez, Saeb 
Salam, a inaugurat, la Beirut, 
seminarul pentru protecția îm
potriva drogurilor și narcoti
celor, organizat de către Biro
ul arab internațional pentru 
problemele substanțelor stupe
fiante.

• La Institutul pedagogie 
„V. I. Lenin" din Moscova a 
avut loc o adunare festivă 
consacrată împlinirii a 90 de 
ani de la nașterea arheolo
gului și istoricului român 
Vasile Pîrvan.

Manifestarea. Ia care au 
participat numeroși studenți, 
profesori universitari și asis
tenți. a fost deschisă de rec
torul institutului, P. A. Ka- 
șutin. Despre viața și opera 
eminentului savant român a 
prezentat o amplă expunere 
prof, doctor în istorie T. V. 
Blavatskaia. de la Institutul 
de istorie al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. Vedere a podului intercontinental care va lega Europa de Asia, 

proiectat să fie terminat in anul 1973
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