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9răspunderi
i'.a casei de cultură din 
j a devenit neincăpătoare. 
»gî prieteni, tovarăși de 
-.că. părinți — ciîeva sute de 
ri și vârstnici răspunseseră 

orășenesc 
la sârbă- 
implinind 
intrat în

invitației comitetului
T.C. de a lua parte 
rirea celor care 
rsta de 18 ani au 
ndul cetățenilor majori ai ță- 
i. Gestul e de o semnificație 

profundă, reflectind umanismul 
societății noastre, grija și răs
punderea față de cei ce repre
zintă viitorul. încrederea pe 
care o acordă tinerei generații. 
De fapt sărbătoarea majoratului 
durează de la începutul lunii 
decembrie. In acest răstimp in 
cadrul organizațiilor U.T.C. din 
scol-, 
s-au 
ti uni

(A

întreprinderi și instituții 
desfășurat numeroase ac- 
cultural-educative desti- 
tinerilor care împlinesc 

i de 18 ani — întâlniri cu 
riviști de partid și de stat, 
locvii. simpozioane. întruniri 
stive și altele. Adunarea de 
minică a marcat încheierea 
estui lung și captivant șir de 
inifestări. momentul cel mai 
cărcat de semnificații. E greu 

de spus ce i-a mișcat mai mult

Sîntem mereu preocupați, ne 
spunea tovarășul Oprea Fereștea- 
nu, secretarul comitetului U.T.C. 
de la Uzina „Unirea", de pro
blema economiilor. Uzina noastră 
și-a planificat să realizeze în a- 
cest an economii la metal de 19 
tone și au fost realizate pînă a- 
cuma mai bine de 30 tone. Ti
nerii din organizația U.T.C. au 
hotărît să lucreze în afara ore.nr 
de program pentru a realiza a.te 
venituri suplimentare. Pînă acum 
am lucrat în două duminici cite 
6 ore ceea ce ne-a adus econo
mii de 150 000 lei. Am stabilit că 
în acest an ’vom mai efectua ast
fel de ore de muncă în afara 
programului, într-o duminică,. și 
ne-am gînâ'it chiar să generalizăm 
această experiență în sensul că ne 
vom planifica cel puțin două du
minici pe semestru în care noi, 
uteciștii, să venim în uzină ca în 
zilele obișnuite de muncă.

Există și alte surse de econo
mii la care uteciștii de la 
„Unirea" s-au gîndit să apeleze. 
Tînîrul inginer Viorel Socaciu, 
membru al Biroului organizației 
pe întreprindere, ne-a oferit cî- 
teva calcule. La atelierul meca
nic, de exemplu, lucrează 300 de 
strungari care folosesc lunar cîte

ION CÎMPEAN

(Continuare în pag,, a ll-a)
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pe participanții la festivitate. 
Felicitările, buchetele de flori 
pe care membrii comitetului o- 
rășer.esc al U.T.C. le-au pregătit 
și le-au înminat tinerilor care 
au trecut pragul majoratului, 
caldele îndemnuri rostite de cei 
vârstnici. A fost, intr-adevăr, 
unul din momentele care nu pot 
fi uitate de cei ce l-au trăit 
pentru că el a pus din plin în 
valoare dragostea cu care este 
înconjurată tinăra generație. 
Xici unul din tinerii prezenți în 
sala Casei de cultură nu putea 
uita cuvintele emoționante ce 
le-au fost adresate de către 
Dionisie Heljoni. prim-secretar 
al Comitetului județean Alba al 
U.T.C. și Dumitru Luca. prima
rul orașului Blaj, care au înfă
țișat episoade din lupta plină de 
sacrificii a tinerilor 
împotriva regimului 
moșieresc, activitatea 
a oamenilor muncii de pe aces
te meleaguri pentru triumful 
ideilor socialismului, pentru 
construcția unei patrii prospere, 
eforturile remarcabile dăruite 
obiectivului pe care și l-a pro
pus cu ardoare intreaga țară : 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen. „Vîrsta de 18 ani, a 
subliniat tovarășul Dionisie 
Heljoni e virsta marilor răspun
deri sociale, momentul cind tre
buie să preluăm ștafeta și să o 
ducem mai departe-*. Cei doi 
verbitori au prezentat apoi, pe 
larg, drepturile și obligațiile ce 
revin tinerilor majori, normele 
morale care trebuie sâ-i călău
zească in activitatea de viitori 
comuniști.

în numele celor sărbătoriți a 
luat cuvintul elevul loan Petraș 
Arbore de la liceul „lacob Mu- 
reșanu". Exprimînd emoțiile și 
sentimentele de recunoștință pe 
care le trăiesc colegii săi de ge
nerație. satisfacția de a partici
pa la o astfel de sărbătoare, 
loan Petraș a arătat că tinerii 
sînt conștienți de marile răs
punderi ce le revin, sînt hotă- 
riți să-și pună întreaga lor e- 
nergie și participare în slujba 
partidului și patriei. Și toc
mai pentru că sărbătoarea 
majoratului are loc într-un ast
fel de moment. loan Petraș a 
simțit necesitatea să-și exterio
rizeze sentimentele intr-un vi
brant poem închinat generației 
sale pe care l-a prezentat celor 
de față. Subliniindu-se legătura 
indisolubilă între cele două e- 
venimente, sărbătoarea tinerilor 
care au trecut pragul majoratu
lui și împlinirea unui sfert de 
veac de existență a Republicii, Ia 
casa. de cultură din Blaj s-a 
desfășurat in continuare un 
festival al poeziei patriotice și 
revoluționare intitulat „Eroii 
neamului".

tinerilor care

comuniști 
burghezo- 
neobositâ

Uteciștii din secția O.S.M. II a Combinatului 
Siderurgic Hunedoara, luind cunoștință de che
marea organizației de tineret din secția oțelă- 
rie a Combinatului Siderurgic Reșița și analizind 
in spirit de inaltă responsabilitate activitatea 
desfășurată de către organele și organizațiile 
noastre, aportul adus de tineret la transpunerea 
in practică a sarcinilor ce revin colectivului 
nostru din Hotăririle adoptate de Congresul al 
X-lea, Conferința Națională a partidului și Ple
nara C C. al P.C.R. din 21—22 decembrie 1572, 
a hotărit să răspundă chemării lansate de că
tre tineretul resițean. Sub conducerea organi
zației de partid și cu ajutorul conducerii sec
ției s-au stabilit:

LANSATE DE TINERII OȚELARI REȘIȚENI

Cuptorul 1 de la secția O.S.M. îl

• Preluarea de către o 
de tinerel a conducerii ; 
virii cuptorului nuntai 
secția O.S.M. IL care s a rea.: 
în anul 1973 o producție s_-c 
menlară de peste 1 
oțel, va reduce c-rns-ssr. 
combustibil cu Xa sg Wnă 
economisi feroaliaje in v 
de peste 3» 093

iii

• In anul 1973 c 
rul 1 din secția O S M 
servit de brigada 
elabora Întreaga 
oțel pe 45 zile eu 
leetat de către m 
zației U.T.C ăia

Admirație și laudă pentru 
cel mai bun tînăr strungar 

SCRISORI CĂTRE
ION ANCA

Ce-i scriu tinerii cîștigătorului 
„Strungului de aur" (Pag. a IlI-a)

deservii de o brieadă de tineri
inuatari st tra-

re- oluționare ale clasei 
Vom răspunde în 
■in fapte de muncă 
ii organizației de 
acționează în spri- 
sub deviza : „Fic- 

tunist — angajat direct 
J si educarea coniu- 
eretului*.
să fim cit mai ut li 

n a stre, Republicii So- 
? România, să cootribu’m 
prin muncă la Indepiini- 

ainle de termen a cmcira- 
ia măreața operă de fău-

rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, ne manifes
tăm entuziast dragostea și re
cunoștința fierbinte față de 
Partidul Comunist Român și ne 
angajăm să nu precupețim nici 
un efort, în vederea îndeplinirii 
neabătute a programului gran
dios elaborat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională 
a Partidului, a sarcinilor stabi
lite de plenara C.C. a! P.C.R 
din 20—21 noiembrie a.c. spre 
binele și fericirea întregului 
nostru popor.

a!

AL. BALGRADEAN

rn pagi

Reporterii ziorului 
transmit dm să< e 
conferințelor de ale
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OBIECTIV SI ANGA
JAMENT UNANIM: 
ÎNTOTDEAUNA — 
ACOLO UNDE ESTE 

NEVOIE DE NOI !

ORIZONTURI
Șl EXIGENȚE NOI 

în activitatea caselor de 
cultură din județul Bihor

Pentru ce
TIMP LIBER?

de CONSTANTIN STOICIU

z

lin veteran al Fabricii ,>Letea“ despre^ 

cum se dobindesc înaltele calități morale

OAMENI DUPĂ CARE

Iți poți potrivi ceasul
Sosisem la „Letea" cu alte 

treburi, discutasem cu mai mulți 
oameni din fabrica nonagenara 
despre felurite probleme ale 
vieții și muncii lor. Și poate 
că aș fi plecat de acolo fără 
să-| cunosc pe ' maistrul Ion 
Cucu din secția Finisaj dacă, 
întrebîndu-i pe cîțiva dintre 
interlocutori pe cine respectă 
mai mult între tovarășii lor de 
muncă nu aș fi primit răspun
suri similare, nu aș fi auzit în 
cîteva rînduri același nume, 
Ion Cucu. Cine este Ion Cucu 
și prin ce se deosebește el de 
ceilalți muncitori, de ceilalți 
comuniști din această fabrică, 
vechi lăcaș al tradițiilor munci

torești, al luptei revoluționare ?
— De muncit, am muncit ca 

toți ceilalți, am ucenicit aici, la 
,.Letea" și tot aici am ajuns 
muncitor, 'apoi maistru, am fost 
chiar și șef de secție. Pentru 
felul cum am lucrat mi s-a dat 
„Ordinul muncii". Aici, în „Le
tea", muncitori ca mine o să 
găsiți destui.

— Dumneavoastră, tovarășe 
Cucu, sînteți mai cunoscut decît 
alții, Există pentru dv. un plus 
de respect printre muncitorii 
care vă cunosc, fie ei mai tineri 
sau mai vîrstnici, chiar dacă nu 
lucrează aici, la finisare Cauza 
acestui „plus" aș vrea eu s-o 
aflu.

— Nu știu ce să spun. Am 
56 de ani dintre care 41 i-am 
petrecut muncind,' Mi-a plăcut 
din capul locului să muncesc, 
mi-a plăcut meseria, mi-a plă
cut să știu că din miinile mele 
iese un lucru de calitate, o hîr- 
tie bună. Apoi, pe atunci nu 
munceam încă pentru noi... 
Mai pe urmă, cind fabri
ca a intrat în stăpînirea mun
citorilor, noi, meseriașii buni, 
am dus greul o vreme, pînă s-au 
ridicat ceilalți, pînă au deprins 
și ei meseria. Poate de atunci mă 
cunosc mai bine oamenii, poate

OV. PĂUN
(Continuare în pag. a ll-a)

Progresul tehnic, civilizația 
schimbă datele problemei pe 
care o numim cultură de masă. 
Radioul și televizorul au pă
truns in cele mai îndepărtate 
comune. Un întreg univers se
ducător și tiranic se desfășoară 
acum în fața ascultătorului și 
privitorului izolat geografic de 
centrele culturale. Cîteva din 
punctele de sprijin ale căminu
lui și casei de cultură dispar. 
Acestea trebuie să se modeleze 
în funcție de noile solicitări ale 
oaspeților săi ale căror exigențe 
culturale sînt în creștere.

Cum răspund acestei necesități 
de innoire și diversificare cămi
nele și casele de cultură ? 
Ne-api adresat pentru asta cî- 
torva așezăminte culturale din 
județul Bihor.

Argumente concrete în spriji
nul acestor idei ne-au fost fur
nizate de o vizită făcută în cî
teva dintre comunele județului 
Bihor. O primă constatare, mo
tiv de legitimă satisfacție : că
minele culturale și. mai recent, 
cluburile tineretului au deveni t 
reale și eficiente nuclee cultu
rale, funcționarea lor nu se mai 
rezumă la vizionări de film's, 
cîteva formații artistice și 4 sau 
5 conferințe pe an. Activitatea 
cultural-educativă se desfășoară 
aici după un program amplu, 
riguros alcătuit, îmbinînd preo
cupările de instruire politică și

CRISTINA CONSTANTINIU

(Continuare în pag. a TV-a)

Nu sînt chiar atît de puțini la număr cei care mărturisesc 
melancolici că timpul lor liber nu le ajunge, incit întrebarea 
pentru ce ? să nu poată fi rostită cu sinceră suspiciune. In
tr-adevăr, timp liber pentru ce ? Dacă cumva răspunsul este 
- și de multe ori este - că timpul liber nu ajunge doar pen
tru odihnă și distracție pasivă in fața televizorului, pentru 
răsfoitul unei cărți de duzină sau pentru mersul intîmplător la 
un film oarecare sau la un spectacol de estradă de gust în
doielnic, atunci răgazul care rămîne după muncă riscă să 
poarte - prin acumulare consecventă sau prin neglijență 
prostească - pînă in preajma deplinei inautenticitâți o ființă 
de altfel curată și simplă în adîncul sufletului ei

Am intrat odată, în primăvara acestui an, pe șantierul unei 
hidrocentrale, în biblioteca înghesuită într-o cămăruță anexă 
a clubului (și - ocesta strimt, rău luminat, aglomerat de 
scaune și de bănci pentru ședințe și filme rulate cu un sin
gur aparat care bîzîie zece minute în creștetul capului și apoi 
se opreșțe și se aprinde becul din tavan) și m-am uitat în
delungat și fără rost, evident, și fără putere, evident, la raftul 
mic din scinduri negeluite lipit de unul din pereți în care nu 
păreau să fie - ' ’
sută de cărți. O sută de cărți, mai puțin de o sută de cărți, * 
aceleași de cîțiva ani, majoritatea broșuri, toate fără coperti, * 
toate făcute ferfeniță de tinerii îngrămădiți la două mese, ’ 
așteptîndu-și cuviincioși rîndul la cele două jocuri de șah. f 
Afară ploua, era întuneric, beznă, creasta aia de munte râs- ' 
fringea în sine ecoul și prăbușirile exploziilor și muncii de ’ 
noapte, și tinerii în pufoaice și cu bocanci grei își trăiau ’ 
timoul lor liber cu o liniște minunată...

Explicația condițiilor „speciale" sau „obiective" poate ti 
luată, cîteodată, drept bună, alteori, aceeași explicație ajunge ’ 
să aibă savoarea cluburilor din stațiunile de odihnă unde 1 
iarăși filmul și iarăși șahul și iarăși șubahul fac concurență ’ 
zdrobitoare televizorului din holul pavoazat sărbătorește. 
Pentru mulți, de aceea, nostalgia orașelor mari ce-și cultivă 1 
privilegiul unor diverse activități culturol-artistice este o 
nostalgie nu numai profundă, dar și optimistă, de înțeles și 
de ascultat. Fiindcă, deși s-au făcut și se fac numeroase Iu- 1 
cruri pentru timpul liber al celor ce muncesc, pentru timpui

nici nu erau, mi s-a spus - mai mult de o

(Continuare în pag. a ll-a)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MARTI 19 DECEMBRIE 1972

/

Consiliile elevilor
au proiecte mari

I

Interviu cu tovarășa SILVIA ILIE
secretar al C.C. al U.T.C.

*

Tovarășa Silvia Ilie, 
al C.C. al U.T.C., ne-a 
să punem in atenția organizații
lor U.T.C., consiliilor elevilor, 
și, evident, a dascălilor, aspecte
le pe care le ridică apropiata 
vacanță 
iarnă.

Elevii 
canța 
prenta 
se 
nui 
că. Evenimentul a declanșat 
multe inițiative transformate ori 
transformabile în acțiuni, cele 
mai multe cu finalizare în zilele 
vacanței. S-au adunat, astfel, un 
buchet de concursuri cu tema
tică dedicate Republicii, „Repu
blică, măreață vatră", cintare 
României socialiste, expoziții 
„Republică, pâmînt iubit", sînt 
înscrise pe agenda omagială 
spectacole de gală, concursuri 
sportive dotate cu cupa a 
XXV-a aniversare, revistele scot 
numere dedicate sărbătorii 
numeroase societăți și cercuri 
științifice ale elevilor au pregă
tit sesiuni de referate în același 
scop, cuprinzînd lucrări cu te
matică istorică, economică, știin
țifică.

în cadrul manifestărilor ce se 
vor organiza cu acest prilej se 
va urmări educarea patriotică a 
tineretului, cunoașterea tradiții
lor revoluționare ale poporului 
și partidului nostru, a realiză
rilor obținute în anii Republicii 
în dezvoltarea economică și 
social culturală a țării, a per
spectivelor de dezvoltare multi
laterală a patriei, deschise de 
Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională a partidului.

După ultima oră de curs, va 
exista mai mult timp liber pe 
spațiul căruia poate fi trecut tot 
ceea ce au înscris organizațiile 
U.T.C. la capitolul manifestări
lor omagiale. Mă refer la faptul 
că va exista posibilitatea să 
consemnăm la cluburile pentru 
elevi, la casele de cultură, că
mine culturale și cluburi mun
citorești cele mai îndrăgite ac
tivități purtînd amprenta sărbă
toririi : simpozioane, întîlniri cu 
personalități din domeniile ac
tivității politice, economice, 
culturale și științifice, vizionări 
de filme — am recomandat să 
se organizeze și de astă dată un 
Festival al filmului pentru 
elevi, matinee cinematografice 
care să programeze cu priorita
te filme cu conținut patriotic, 
revoluționar. Colaborarea cu 
factorii culturali locali va în
lesni programarea unor turnee 
ale teatrelor de stat, a unor 
concerte pentru elevi. Știm că 
se intenționează organizarea de 
vizite la muzee și locuri isto
rice, îndeosebi vizitarea Muzeu
lui de istorie a P.C.R.. a mișcă
rii democratice și revoluționa
re, a Muzeului de Istorie a 
R.S.R., ceea ce este foarte po
trivit, întrucît completează o 
tematică de manifestări educa
tive consacrate elevilor. După 
cum vacanța va dinamiza acțiu
nea de învățare a cîntecelor 
revoluționare, patriotice și de 
tineret, va înlesni mărirea nu
mărului de invitații la serate și 
dezbatere.

— Totdeauna au fost însă pro
bleme care au îngreunat reali
zarea integrală 
de vacanță. S-a 
unor asemenea

— O asemenea 
esențial, de organizatori. Mai 
exact, de modul în care alcă
tuiesc un calendar de vacanță

secretar 
înlesnit

școlară — ediția de

uteciști țin ca 
lor să poarte 
marii sărbători 

apropie : aniversarea 
sfert de veac de Republi- 

decîanșat

va- 
am- 
care 

u-

a programelor 
prevenit ivirea 
probleme ?
prevenire ține,

pornind de Ia opțiunile elevi
lor și nu după ureche, in birou, 
în virtutea unei rutini. Tocmai 
de aceea am precizat pentru 
această vacanță, ca ea să fie 
integral patronată de consiliile 
elevilor. Elevii uteciști, membri 
ai consiliilor sînt în vacanță, 
deci au timp liber mai mult, și 
lor le revine îndatorirea să se 
intilnească și să preia organi
zarea tuturor activităților. E un 
mod de a anticipa că acțiunile 
vor fi făcute de elevi pentru 
elevi, că se vor servi reciproc 
cu inițiative, cu participare la 
organizare. Ne bizuim, așadar, 
pe consilii, cu atît mai mult cu 
cît vacanța ' 
precădere, 
local, deci 
densat aici, 
mă gîndesc 
pusă temelia 
pentru cluburi de vacanță foar
te active care să funcționeze pe 
grupuri de școli, ori in cadrul 
caselor de cultură ale studenți
lor, ale sindicatelor, la cluburile 
muncitorești. Membrii consili
ilor, uteciștii știu Bine cum 
poate fi o activitate de club 
care să-i satisfacă pe colegi ; in 
orice c< 
zgîrcenie

de iarnă este, cu 
vacanță pe plan 
totul trebuie con- 
Cînd spun aceasta, 
că trebuie neapărat 

organizatorică

manifeste 
să li se

pună la dispoziție biblioteci, 
material sportiv, bazele sporti
ve, sălile pentru organizarea re
uniunilor. In acest an, elevii 
vor fi ajutați și să organizeze 
revelioane, li se oferă această 
posibilitate, chiar și o anume 
sumă de bani, pentru a-1 sărbă
tori împreună, in școli, ori in
tr-o altă sală potrivită eveni
mentului.

— Dar taberele 9
— Nu lipsesc din agenda de 

vacanță. Nici excursiile. Multe 
școli au perfectat ele înșele, 
prin B.T.T. ori O.N.T., tabere 
proprii, excursii ; peste 40 000 
elevi vor fi trimiși, cite 7 zile, 
la odihnă în tabere turistice, iar 
alții în tabere sportive. C.C. al 
U.T.C. organizează o tabără de 
odihnă și instruire pentru acti
vul U.T.C. din liceele agricole ; 
la nivel județean, se vor putea 
organiza tabere pentru membrii 
activelor U.T.C. din școli, de 7 
zile, timp în care se va putea 
realiza șl o instruire adecvată 
cu problemele muncii de orga
nizație.

Fără îndoială, că tot ce am 
spus aici este 
ceea ce va 
pentru că. cu 
fi îmbogățită

o mică parte din 
insemna vacanță 
certitudine, ea va 
cu multe idei.

Ce fac pion
și

SENSUL SOCIAL
►
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FIECARE TÎNĂR

Ioana Ciurlea, una din cele 30 de tinere care lucrează în secția 
vulcanizare a F.T.l.C.-Drăgășani

Foto : P. TĂNJALA

AL AUTOCUNOAȘTERII

de 8 ani, într-o co- 
județului natal, în 
și întîlnesc. „Cum, 
dai postul universi- 
București, pe satul

de aur"
„Schiul 
aur“ —
Bîrsel",

la Brașov și altele.

DOUĂ CUȚITE DE STRUNG

Pentru ce
Din plăcerile iernii 

Foto: P. TÂNJALĂ

• •
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ce se face penfru
De vorbă cu tovarășa ELENA POPARAD-MANTHO
vicepreședinte al Consiliului Național al Organizației Pionierilor

— Vacanța copiilor/ a celor 
care poartă cravata roșie, ce va 
conține definitoriu, tovarășă 
Poparad ?

— Știm că întotdeauna pio
nierii au consacrat marilor eve
nimente din viața partidului, a 
poporului, a țării, tot ce au iz
butit 
mos. 
zilei 
greu 
unui 
lor ________  .
cinstirii Republicii. Peste două 
milioane de copii se vor aduna 
în întîlniri specifice vîrstei, la 
școală, în detașamentele pio
nierești, iar cei mari le vor po
vesti episoade din istoria Repu
blicii, a poporului; ei vor în
treba și li se va răspunde cum 
este mersul înainte al țării, sub 
conducerea partidului. Li se 
vor prezenta și filme sugestive 
pentru prezentul și cunoașterea 
trecutului, imagini ale propriei 
copilării. Muzeele de istorie 
P.C.R., a mișcării democratice 
și revoluționare din România, 
Muzeul de Istorie a R.S.R., vor 
fi, în vacanță, punctele de în- 
tîlnire pentru sute și sute de 
colective pionierești venite aici, 
la sediul unei autentice școli de 
educație revoluționară si patrio
tică. Vor vizita și sediul copi
lăriei pionierilor Capitalei, Pa
latul, 
după 
palat 
rilor, 
participe la numeroase . acțiuni 
de vacanță, dar să și vadă o 
lecție vie a ceea ce înseamnă 
pentru generațiile de copii anii 
minunați ai Republicii. Dar cu 
cît sîrg și ambiție se pregătesc 
cele mai frumoase serbări pio
nierești pentru Republică, re
unite sub generice sugestive — 
la Iași, „Republică, la 25 de 
ani" ; la Dolj, „Te cint Repu
blică țara mea de glorie" etc. — 
serate și montaje literare. Edi
ția a IV-a a expoziției temera
rilor cutezători ce se va des
chide în ultima zi de școală, va 
fi un dar al membrilor expedi
ției pentru sărbătoarea țării ;

ei să realizeze mai fru- 
Și acum, in întîmpinarea 
Republicii, va fi la fel. E 
de prins in propozițiunile 
interviu paleta activități- 

picnierești din albumul

transformat, nu mult timp 
abolirea monarhiei, din 

regal în palat al pionie- 
aici avînd posibilitatea să

(Urmare din pag. I)

Noul hotel „Timbrul" din Cîmpulung Moldovenesc

TIMP LIBER?;

„Omul potrivit ța locul po
trivit" e una din observațiile 
milenare ale minții omenești 
și, cii alte cuvinte, ideea ar 
putea fi scoasă din mai toa
te tratatele de filozofie vechi 

noi. Este principiul funda
mental al existenței oricărui 
sistem, de la sistemul meca
nic pîțiă la ceL social. Și mai 
este instrumentul de lucru, cu 
care aonștiința, „observînd" re
alitatea, o corijează și o cofF ' " 
duce către funcționarea ei cît 
mai bine, pentru binele so
cial, pentru om. Încălcarea, 
din neștiință sdu''din abuz, a 
acestui principiu, aduce după 
sine în tonte planurile și sfe
rele societății, prejudicii, le
ziuni cîteodată greu de re
parat. Mai important decit 
principiul „omul potrivit , la 
locul . potrivit", este cum ., se 
ajunge la această realitate, 
drumul pînă la ea. La termi
narea facultății, Nicolae' Ni- 
țescu este oprit asistent la 
catedră. N.N., ale cărui ca-

asta, nu mi-a arătat-o ni
meni. Am fost împins pur și 
simplu la catedra universi
tară. Cînd am descoperit asta, 
m-am revoltat, am strigat. 
Dar cine să mă audă ? M-am 
simțit nemaipomenit de sin
gur, parcă nici n-aș fi avut 
odată mamă, prieteni, frați. 
Eram numai singur .cu mine. 
Atunci m-am cunoscut cu a- 
devărat... .

11 priveam înmărmurit, sîn- 
gele îi încadrase toată fața, 
tremura aproape.

„Dar ce vreau să-ți spun 
și la cie vreau să ie gîndești, 
dragul meu/P La acei tineri 
ca mine, asistenți, care nicio
dată, o viață întreagă, 
pentru că nu vor ajunge 
acel moment tragic al 
noașterii sau din ambiție, 
fi niște mediocrități. Și
să afle asta, să se cunoască 
adică, nu trebuie să ajungă 
neapărat bursieri în străină
tate I A ști că n-o să 
faci mare lucru acolo unde

Tg. Mureș se va deschide o ex
poziție de sculptură în lemn.

V-aș mai vorbi In mod deo
sebit despre alte două categorii 
de invitații. Fără a-i neglija pe 
copiii din orașe. în vacanța a- 
ceâsta ne aplecăm cu grijă asu
pra activității copiilor din me
diul rural. In mai multe loca
lități — Galați, Pitești. Bucu
rești. Iași, Constanța, Baia Ma
re, Sibiu, Tr. Severin deschidem 
tabere ale comandamentelor 
comunale pionierești, create 
după Conferința a doua a Or
ganizației Pionierilor ca o for
mă dinamizatoare a muncii in 
mediul rural. Taberele create 
vor avea profil de odihnă și in
struire și le facem cu intenția 
de a-i pregăti pe pionierii din 
comandamente să știe să lucreze 
mai bine și, totodată, pentru a 
ne confrunta prin copii, cu 
realitățile activității detașamen
telor și unităților pionierești 
de la sate. Instruirea este 
concepută ca schimb de expe
riență cuplat cu activități prac
tice demonstrative, chiar și prin 
intermediul filmului și al diapo
zitivelor, îmbogățit cu vizite în. 
unitățile de pionieri din locali
tățile sedii ale taberelor. în 
completare, vine tabăra — or
ganizată prima oară în acest an 
— cu pionierii membri ai con
siliilor de conducere ai micro- 
ceapeurilor din întreaga țară — 
unități agricole inedite, unde se 
desfășoară esențial procesul e- 
ducației prin muncă și pentru 
muncă.

Copiii vor avea ocazia să 
se confrunte aici cu aspecte 
specifice muncii lor. Sînt pro
gramate întîlniri și dezbateri cu 
specialiști pe probleme de pro
ducție agricolă, de mecanizare a 
lucrărilor agricole, de condu
cere și organizare a treburilor 
în asemenea unități.

Nu vă spun că ne parvin zil
nic, din județe, informații asu
pra activităților de vacanță ne 
plan local. La urma urmelor, 
așa este și normal — ca ideea 
de organizare a vacanței pe 
plan local să fie cît mai bine 
servită, în consens cu dorințele

copiilor, întrucît, ei 
trec zilele de vacanță. __ 
lauda lor, consiliile județene al 
pionierilor au reușit, cu ajut< 
rul nemijlocit al organelor de 
partid, să-și găsească in inspec
toratele școlare, organele 
U.T.C., In consiliile populare, 
consiliile de cultură, organisme
le sportive partenerii plini de 
grijă pentru organizarea va
canței copiilor, și aspectul a- 
cesta merită remarcat pentru că 
numai printr-o asemenea co
laborare se izbutește materiali
zarea dorințelor manifestate de 
copii de a petrece zile frumoase 
de vacanță. Și le vor petrece : 
li se pregătesc serbări ale po
mului de iarnă, se amenajează 
orășele ale copiilor unde pionierii 
vor prezenta serbări, casele pio
nierilor și-au profilat progra
mul de vacanță cu multe iniția
tive ; pionierii din clasele mari 
sînt gata să pregătească surpri
ze celor mici; sîntem siguri că 
uteciștii — elevi, studenți și t1- 
neri muncitori — îi vor ajuta, la 
rîndu-le, pe pionieri în reali
zarea acțiunilor propuse. Apoi, 
datorită măsurilor luate pînă a- 
cum, putem anticipa că vom cu
noaște și o vacanță turistic- 
sportivă presărată cu excursii și 
concursuri sportive, avînd nu
miri atît de sugestive ca ! 
„Olimpiada albă a 
„Veverița 
Dornei, 
„Crosa de 
„Șoimii 
Birsei" —

Mi-aș îngădui să laud antici
pat pentru organizarea vacan
ței județele Alba, Brașov, Ar
geș, Buzău, Dolj, Covasna, Pra
hova, Vîlcea, Hunedoara, Iași, 
fără a se înțelege din asta că 
celelalte nu au depus strădanii 
pentru a pregăti cea mai fru
moasă vacanță de iarnă. Așa își 
doresc copiii în fiecare an — să 
petreacă vacanța cea mai fru
moasă. Așa o dorim și noi, or
ganizatorii, pentru ei, pionierii.

nostru liber deci, și, pe de altă parte, noi înșine am găsit și 
vom incerca să găsim mereu alte ieșiri din impasul întrebării : 
„timp liber pentru ce acest complicat timp liber al fiecă
ruia continuă să-și alăture totuși, dacă nu incertitudinea con
sumării lui, atunci semnele din ce in ce mai limpezi ale posi
bilității sole reale de a deveni, intr-un viitor nu foarte înde
părtat, o componentă pregnantă a vieții noastre omenești.

Se consideră astfel — și nu văd de ce această ipoteză nu 
s-ar confirma — că, o dată atins un înalt nivel al înzestrării 
și dezvoltării tehnice, societatea va deveni ,o „societate a 
timpului liber*, a timpului la dispoziția omului, a acelui spa
țiu de dincoace de muncă pe care Marx îl vedea1 trăit „pen
tru dezvoltarea capacităților omului*. Faptul că timpul la 
dispoziția omului (pentru a folosi și pe mai departe o expresie 
in genere occeptată de literatura de specialitate) il va 
„schimba pe cel ce-l are intr-un subiect cu totul diferit* (din 
nou Marx) trebuie, desigur, raportat la gradul de problema
tizare socială pe care-l va căpăta, la soluțiile probabile (re
ducerea săptăminii de muncă, eliberarea de obligații pro
fesional timp de un an la o anumită perioadă etc), și nu 
in cele din urmă la tronsformcrea sa intr-un timp creator; 
măsura bogăției vieții omenești se va dezvălui obia acum. 
Sens in care, umanismul ca ideologie, ca manifestare plenară 
□ dreptului și a persoanei, va oferi fiecăruia cadrul unei 
opțiuni obiective și-al unei deveniri prin sine însuși a ceea 
ce este.

Fără nici o îndoială, timpul liber reprezintă la noi o impor
tantă problemă socială ; ce-i drept, mai bine sau mai puțin 
bine trecută în practică, transformată în fapte ,și situații care 
să dea tuturor șanse maxime sau măcar acceptabile pentru 
activități creatoare; pentru problematizare rrtprolă, cu alte 
cuvinte. Fiindcă aici, în activitățile creatoare, se-află de fapt 
și răspunsul la care se cuvine să medităm ceva mai atenți 
atunci cînd în preajma noastră, pentru noi, timpul liber, atîta 
cit este si cit va fi, își arată melancolica nemărginire.

lități intelectuale și de om de 
cultură nu străluceau, și mai 
ales ale omului de catedră, 
ale pedagogului universitar și 
ale cercetătorului, ale omului 
de creație, este trimis după 
doi ani la studii în străinăta
te. Plecarea lui este radioasă 
și fulgerătoare. Întoarcerea 
este însă tristă și convingă
toare. N.N. pleacă de la fa
cultate și merge profesor la 
o școală 
mună a 
care îl 
dom’le, 
tar din 
acesta în noroaiele căruia o 
să înoți o toamnă, o iarnă 
și-o primăvară întreagă 
Era din partea mea o rău
tate, desigur, dar și mirarea 
nu-mi era mat mică.

„Ce-ai făcut ? Te-au dat 
afară ?“ „Am plecat eu. sin
gur', veni răspunsul firesc. 
„Păi cum ?“ „După speciali
zare am descoperit că eu nu 
sînt decît un bun profesor la 
o școală generală. Dar

ți-e locul, deocamdată, și, 
totuși să rămîi de dragul unui 
loc călduț asta e grav, foarte 
grav ! Terminasem facultatea 
cu 10 și nu știam nimic. Nici 
despre viață și nici despre 
știința pe care urma s-o pre
dau1.

Profesorul N.N. a ajuns la 
realitatea principiului enunțat 
în urma unui accident tragic 
și revelator de cunoaștere de 
sine.

Datoria fiecăruia este de a 
se perfecționa pentru a ocu
pa un loc cit mai bun, co
respunzător în societate po
trivit calităților sale dar nu 
de a fi un om nepotrivit la 
un loc pe care nu-l merită. 
Lucrul acesta, deschis, se nu
mește furt, și autoînșelare și 
consecințele sînt întotdeauna 
nefaste pentru semenii noștri. 
Autocunoașterea și acționarea 
în direcția indicată de ea este 
un act de responsabilitate so
cială a fiecăruia dintre noi.
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10 cuțite în medie fiecare, 
cuțit costă în jur de 50 de 
Dacă fiecare ar economisi
puțin un cuțit pe lună ar însem
na că numai la atelierul mecanic 
s-ar face economii de 15 000 lei 
lunar. înmulțind această sumă cu 
lunile anului am obține suma de 
180 000 lei ceea ce reprezintă 
economiile pe un an de zile nu
mai la o singură secție a uzinei. 
Dar mai avem secțiile sculărie și 
reparații, ne spune tovarășul Vio
rel Socaciu. Și aceste secții ar 
putea economisi cel puțin cite 
un cuțit pe lună. Cred că s-ar 
putea chiar două. Asta ar însem
na ca fiecare tînăr să primească 
8 cuțite în loc de zece. Iată de 
ce, discutînd despre aceste lu
cruri în Biroul organizației 
U.T.C., ne-am gîndit să lansăm 
în uzina noastră inițiativa : fie-

pentru că, din cei ce au lucrat 
cu mine în anii din urmă cei 
mai mulți au ajuns muncitori 
de nădejde, unii chiar maiștri. 
Constantin Neagu sau Nicolae 
Corbu, de exemplu, și alții pe 
care in clipa asta nu mi-i mai 
aduc aminte.

— Aș vrea o precizare. Spu
neați că au ajuns muncitori buni 
mulți dintre cei care au lucrat 
cu dumneavoastră. Ce înseamnă 
acest „au ajuns" ? Cum „au a- 
juns" ? Prin simplul 
ați lucrat împreună ? ___
intervenit dv. cu ceva în plus ?

— Ei, asta-i poveste mai lun
gă. Hai să facem un calcul. Să 
presupunem că din zece tineri 
care se angajează în fabrică, 
aici în secție, trei iubesc mese
ria, patru vor să muncească 
dar nu le place meseria asta 
și alți trei nu iubesc nici mun
ca nici meseria. Cîți dintre a- 
cești zece băieți pot să iasă 
muncitori buni aici, în fabrică ?

— Păi, e simplu. Primii trei 
și, poate, doi din cei ce îndră
gesc munca. Deci, cam cinci !

— Vezi, asta-i greșeala. Eu am 
fost convins întotdeauna că pot 
să iasă muncitori buni toți zece, 
iar cinci-șase chiar foarte buni. 
Dar asta depinde de...

— De ei, în primul rînd !
— Nu. E foarte ușor să a- 

runci toată răspunderea in spa
tele lor. Dar ține seama că 
sînt abia niște copilandri, niște 
puștani, că n-au de unde să cu
noască nici meseria asta nici 
bucuriile ei, că nu știu prea 
bine cită importanță are pentru 
tară ce facem noi aici, hîrtia 
asta a noastră. Așa că după pă-

fapt că 
Sau ați

rerea mea oepinde în primul 
rînd de alții să îi scoatem pe 
toți muncitori buni și foarte 
buni, adică, ce mai, depinde în 
primul rînd de muncitorii mai 
vechi de aici din fabrică.

— Depinde, de ei sau e o obli
gație a lor ?

— Cum să nu fie o obligație ? 
Sigur, fiecare muncitor e obligat 
să-și realizeze sarcinile de pro
ducție. Dar asta pe linie de 
producție. Insă noi nu sîntem 
niște muncitori oarecare, niște 
simpli angajați, ci niște munci
tori comuniști. Și în această ca
litate avem obligația politică

cii socialiste, al responsabilită
ții față de societate, de pregă
tirea tineretului pentru muncă 
și viață, au obligația de onoare 
de a transmite celor mai tineri 
înaltele calități morale ale ce
lor care au dus pînă acum stea
gul luptei comuniste".

— Adică ? Despre ce calități 
anume vorbiți ?

— Adică dragostea pentru 
muncă, pentru meserie, stima 
pentru, tovarășii de lucru, sim
țul da'toriei, respectul pentru 
lucriil celorlalți. Demnitatea, 
omenia. Și altele.

— Repet o întrebare la care

pede la fel. Cînd văd că le pla
ce meseria, îi ajut și îi stimu
lez, le spun că trebuie să mear
gă înainte, să învețe mai mult. 
Așa 
vin, 
este 
ciați
Popa, cu Ana Șerban, cu Gheor- 
ghe Buture.

Știu că ei o să ducă mai de
parte dragostea mea pentru 
muncă, pentru meserie, pentru 
calitate.

— Dar cei cărora nu le place 
meseria ?

— Cu ei trebuie lucrat altfel.

am procedat cu Victor Sa- 
un băiat foarte bun care 

azi unul din cei mai apre- 
conducători, cu Alexandru

Oameni după care îți poți potrivi ceasul
și morală de a da tinerilor nu 
numai știința mînuirii mașini
lor. Ci de a le transmite expe
riența noastră de viață, ceea ce 
am adunat noi in inimă, in su
flet, după atîția ani de muncă.

Este o obligație politică și mo
rală pe care m-am bucurat s-o 
văd cuprinsă, într-o formulare 
generală, în „Proiectul de nor
me ale vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echității 
socialiste". Cred, însă, că în 
acel articol 28 ar trebui să s° 
adauge cîteva cuvinte, urmînd 
să arate astfel ! „Toți comu
niștii — părinți dascăli, munci
tori. activiști ai organizațiilor 
obștești — au îndatorirea pri
mordială de a se ocupa îndea
proape de formarea și educarea 
noilor generații în spiritul eti-

încă n-am primit răspuns. Cum? 
Cum se pot transmite aceste ca
lități morale ? Cum 
cei zece tineri 
dumneavoastră 
și foarte buni, 
dejde ?

— Vă spun cum am proce
dat eu, deși aproape toți mun
citorii mai bătrîni de aici ar 
putea să spună lucruri asemă
nătoare. Mie, cînd de-abia învă
țasem meserie, îmi făcea mare 
plăcere să-i aud pe unii mun
citori buni cum mă cereau de 
la maistru, să lucreze cu mine 
Asta mă ambiționa să învăț cît 
mai mult, să greșesc cît mai pu
țin. Așa fac și eu cu tinerii de 
astăzi. La ei ambiția e mai 
mare, dorința de a cîștiga mai 
bine și de a promova mai re-

„ajung" toți 
din exemplul 

muncitori buni 
oameni de nă-

Adică trebuie făcuți să treacă 
de punctul mort, să se simtă 
responsabili pentru ceea ce le 
iese din mină. Și, vorba ceea, 
pofta vine mîncînd I După ce 
obțin cîteva succese, după ce 
munca le e apreciată, caută 
să-i întreacă pe alții, află se
cretele meseriei și n-ar mai 
pleca de aici nici să-i pici 
cu ceară. Așa s-a petrecut 
cu Blaga, de exemplu, un 
băiat tînăr pe care i-am 
pus să răspundă de mașina de 
bobinat. Și de unde voia să 
plece din fabrică, după ce a vă
zut că avem încredere în el și 
că poate să facă bine ce era de 
făcut acolo, n-ar mai fi plecat 
pentru nimic în lume.

— Mai rămîn ceilalți, cei care 
nu iubesc munca...

— Am avut mai multe cazuri. 
Cu,ei e mai greu de lucrat pen
tru că au în cap o gîndire veche 
— curios cum se instalează o 
gîndire veche intr-un cap tî- 
năr I — cred că muncesc pen
tru altcineva decît pentru ei; Și 
atunci trag chiulul, sînt super
ficiali, indolenți chiar, nu pen
tru că în fond ar fi răi ci fiind
că trag puntea dintre ei și cei
lalți, dintre ei și societate. Si
gur, unora trebuie să ’ le scoți 
întîi fumurile din minte.

— Mai am o întrebare. Vor
beați de această obligație de o- 
noare a muncitorilor de a trans
mite, aici in fabrică, nu numai 
experiența profesională ci și;ca
litățile morale. De unde se naște 
o asemenea obligație ? De ce vă 
simțiți obligat să îi ajutați pe 
tineri în a-și forma un profil 
moral asemănător cu al dum
neavoastră ?

— Nu asemănător ci mai fru
mos, mai bun. Vedeți, munca 
noastră de aici, ceea ce ni se 
cere, faptul că aici se hotărăște 
calitatea hîrtiei, că sîntem, de. 
fapt, C.T.C.-ul fabricii, ne obligă 
șă ne formăm urmași de valoa
re, de calitate, mai buni decît 
noi, capabili să muncească și să 
gîndească mai frumos, mai 
exact, mai bine. Dacă-i învă- . 
țăm numai meserie nu-i bine, 
că doar trebuie să lăsăm după I 
noi niște oameni, nu niște ro
boți. Niște oameni adevărați, I 
comuniști de nădejde, care și | 
ei să poată dărui mai departe 
ce i-am învățat noi, 
lăsat noi, t _ 
experiențe, ceea ce vor dobîndi 
mai bun și mai 
viață

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

fătat noi, ce le-am I 
adăugind propriile |

frumos de lă |

care tânăr să economisească lu
nar două cuțite. Sperăm ca cel 
tîrziu la 1 ianuarie 1973 islția- 
tiva noastră să prindă viață.

Am abordat astfel de proble
me în adunările generale, ne de
clara tov. Oprea Fereșteanu, mai 
ales pentru că mulți uteciști au 
venit cu astfel de propuneri la 
Conferința de dare de seamă și 
alegeri. Ne-am propus să invi
tăm cadre din conducerea secți
ilor și uzinei care să ne vor
bească despre folosirea la maxi
mum a mașinilor și a timpului 
de muncă, și să explice tinerilor 
ce înseamnă pentru economie un 
singur minut pierdut. Tot tine
rii au sugerat și cîteva teme de 
dezbatere precum : productivita
tea, prețul de cost, estetica in
dustrială etc.

în luna ianuarie 1973 vom 
dezbate cifrele de plan și vom 
trasa sarcinile pînă la nivelul 
sectoarelor. De asemenea, ne-am 
gîndit să afișăm la sectoare gra
fice și panouri prin care să facem 
cunoscute sarcinile de producție. 
Astfel fiecare tînăr va putea să 
cunoaspă ce are de făcut și va 
ști cum să-și planifice munca. 
Această pregătire din punct de 
vedere psihologic credem că are 
o mare importanță.

CARTEA
ROMÂNEASCA

PESTE HOTARE
In ultimul sfert 

cartea românească 
să fie tot mai mult 
tă peste hotare.

Participarea anuală la tir- 
gurile și expozițiile inter
naționale de carte — ne-a 
declarat Alex. Șiperco, di
rector adjunct ai Centralei 
cărții — a constituit prile
juri de prezentare a reali
zărilor românești editoriale. 
Numai în perioada 1961— 
1972, editurile noastre au 
luat parte la peste 250 de 
asmenea manifestări, cu a- 
proape 150 000 volume. Inte
grarea continuă a cărții ro
mânești în circuitul inter
național o relevă și cele 
peste 2 000 de titluri din li
teratura noastră care au a- 
părut, în aceeași perioadă, 
în diverse țări ale lumii.

Coeditările contribuie, de 
asemenea, la răspîndirea si 
popularizarea cărților noa
stre.

de veac, 
a ajuns 

cunoscu-
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Obiectiv și angajament unanim: 
ÎNTOTDEAUNA - ACOLO 

UNDE ESTE NEVOIE DE NOI!
REPORTERII ZIARULUI TRANSMIT DIN SĂLILE CONFERINȚELOR DE ALEGERI

Viitorul se hotărăște ăzi Odată cu orașul,
, 7

Am scris în două rânduri despre Ion Anca, vrednicul 
strungar din secția a II-a mecanică a Uzinei de utilaj chimic 
..Grivița Roșie" din București, ultima dată în ziarul din 28 
XI, a doua zi după câștigarea titlului de cel mai bun tânăr 
strungar din țară. Reporterul poate fi satisfăcut. Articolul a 
fost citit și primit cu interes aparte. Stau mărturie zecile de 
scrisori pe care eroul acelor Însemnări le-a primit din partea 
celor mai diverse categorii de tineri, din ceie mai diverse 
colțuri ale țării.

— Ce ai făcut, ce crezi că ai făcut — l-am întrebat pe Ion 
Anca — că atiți tineri s-au grăbit să-ți scrie și să te 
telicite ?

— Mi se pare că am reușit .acolo" unde și ei doresc să 
reușească. în ceea ce eu insumi le doresc din toată inima să 
reușească : in împlinirea unei pasiuni.

Ion n-a putut răspunde ia toate scrisorile. este foarte 
ocupat, muncește și invață mult, are multe treburi in organi
zația U.T.C.

Avem pe masă un vraf. H întreb :
— Care dintre scrisori ți-a plăcut cel mai mult ?
Scoate una din buzunar și mi-o arată. Citesc cu glas tare.
— _Bme eâ ’.e-ai purtat bine”. De !a eine e?
— De la tata. S-a grăbit. Tocmai venea un coleg din sat. 

aici, chiar atunci a doua zi după concurs și tata n-a avut 
timp să scrie mai mult.

Scrisoarea \enea de la un 
Ialomiței.

..Moromete" din Băraganiii

dărită de locuitorii ei in frunte 
cu primarul nostru. Eu mă ocup 
cu croitoria, o meserie pe care 
o indrăgesc mult. Fac rochițe și 
cămășuțe pentru copii și orice 
alte lucruri de îmbrăcăminte 
pentru consătenii mei... Aștept 
răspunsul tău cu nerăbdare. 
Pină atunci iți transmit multă 
sănătate, noroc și succes la uzi
nă și la liceu. (Iuliana Roibu 
comuna Bârca jud. Dolj)

CA SI CUM EU 
ÎNSUMI AS FI 

CÎȘTIGAT TROFEUL
Deși nu vă cunosc îmi permit 

să vă scriu citeva rinduri. Am 
citit articolul despre dv. din 
..Scânteia tineretului" și nu mă 
pot abține de a nu vă transmise 
cele mai calde felicitări. Sint 
elevă in anul IV la liceul de 
cultură generală și pot spune 
că succesul dv. m-a emoționat 
profund ca și cind eu insămi aș 
fi câștigat trofeul. Felul in care

„întreprinderile birlădene au 
anunțat îndeplinirea planului 
de producție pe anul 1972 in 
ziua de 8 decembrie".

Această știre lapidară, tran
smisă în eter de posturile noas
tre de radio, conținea in sine 
mult mai mult decit afirma . 
un efort decis și unitar, o hotă
râre de cea mai înaltă conștiin
ță a oamenilor muncii din 
Birlad — asemeni întregii țâr;, 
asemeni întregii noastre clase 
muncitoare — de a îndeplini 
prevederile actualului cincinal 
cu cit mai mult timp înainte dc 
termen.

Mă aflam — o zi mai tirziu
— la lucrările conferinței mun.- 
cipale U.T.C. din Birlad.

După cum mă așteptam, muiți 
dintre delegați’— și, in primul 
rând, reprezentanții întreprinde
rilor productive — au adus in 
japm-planul cuvintului rostit 
ne la tribuna conferinței pro
blemele de producție. în numele 
celor peste o mie de uteciști 
de la Fabrica de rulmenți a 
luat cuvîntul Titus Nestor, se
cretarul comitetului U.T.C. In- 
formînd conferința că după li 
luni colectivul fabricii se află 
„la zi“ cu îndeplinirea angaja
mentelor luate in cinstea ani
versării Republicii, vorbitorul a 
prezentat citeva dintre preocu
pările de prim ordin ale organi
zației U.T.C. din fabrică.

— Atenția . noastră, spunea 
Titus Nestor, este îndreptată cu 
deosebire asupra calității pro
duselor noastre. Ni s-a spus de 
multe ori că avem rulmenți 
frumoși și buni. Dar noi vrem 
să fie perfecți. Avind in vedere 
acest aspect, noi am inițiat o 
seamă de concursuri pe specific
— cum au fost cele denumi.e 
„Ce știți despre rulmenți- sau 
„Olimpiada rectificatorului" — 
am dat un permanent sprijin 
la bunul mers al cursurilor de 
perfecționare și de ridicare a 
Calificării profesionale nu numai 
prin antrenarea tinerilor ci — 
mai ales — prin controlarea 
activităților lor la aceste cursuri.

Un alt capitol al activități' 
noastre este destinat obținerii 
unor cit mai mari economii de 
metal. Lucrăm, după cum esie 
știut, cu oțel de cea mai bună 
calitate. Pentru el, făuritorii de 
metal de la Reșița. Galați sau 
Hunedoara au muncit din greu. 
Și fiecare gram de oțel pierdut, 
rebutat sau risipit ne doare. 
Astfel stind lucrurile, am crc=t 
deja un puternic eurent de 
opinie printre tineri i s-au lan
sat întreceri, au apărut inovatori 
și raționalizatori care au venit cu 
idei bune. De asemenea, am or
ganizat o mai atentă îndrumare 
a elevilor de la școala profesio-

BIRLAD
nală din două motive : a In’ ăța 
mai bine Înseamnă a. econo
misi și mai mult ; a de - er.; bun 
muncitor înseamnă aceiași ’.J- 
cru. Adică, la urma urmelor, 
a ști adevăratul preț al :tel-._u

La aceste frumoase uMenții 
de bine — materializate de- 
acum Intr-o importantă măsu
ră In acțiuni concrete, aplicate 
direct in sfera pgțxi’jcției — 
ale tinerilor de la ^Rulmentul”, 
a răspuns, in aceeași notă, de
legata unui alt colectiv de mare 
importanță economică cir. nr.- 

~ nidipiul Birlad c Fabrica ce 
confecții.

— Știe de-acum o țară în
treagă că ne-am luat angaja
mentul să Îndeplinim cincinalul 
în numai 4 ani și trei luni. 
Planul pe acest an l-am sfirsit 
încă din octombrie. Planurile 
și angajamentele de pică acum, 
continua tehniciană Aurica 
Muntean u. secretara comitet o ui 
U.T.C. din fabrică, sint înde
plinite și depășite. Este. se 
poate afirma, o confirmare a 
hotăririi noastre de a face cum 
am spus.

Tînăra de la tribună v-rbise 
cu o mîndrie vizibilă despre 
aceste perfcrmanțe. Apoi, tre- 
clnd Ia problemele actri îtățzi 
organizației, tonul s-a schimbat.

— Stă In firea noastră, a 
oamenilor să vrem mai mult 
mai bine. Noi, !n fabrică, ne 
preocupăm foarte mult de mă
rirea productivității munccu 
Nu pentru că ar fi redusă, ci
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FRUMOASA MESERIA 
DE STRUNGAR?

TG. BUJOR

VX1

Că s-a

■Scrnte^a

rtfr»

rari

.’uri kwr 
oecuaus^i

AjCS 
iarrfe

pcee —- 
wa a—

K .zdrU 
k Asa i

săe miegflar
Espce dv. M-a

i câ pi- 
e sa , sur A

Xâ

1 •

ara

ONOAREA DE A H 
CH MAI BUN

Bone w -toe A sa

a rt Sa
tor

hc1
as

a

Ser

*2’ • «n

* > a
j»

JT. ft

Ora

ION CHIRIC

ă seocxt pentru 
onoarea ce ațe avut-o de a ti 
rtmut cel mai bun tinăr strun
gar al țâri. Eu sint elevă tn 
arul IV la Liceul nr. 1 din ora- 
ssl Dsroooc. șt toți colegii me; 
au aflat această veste imbueu- 
-itnare despre dv. Termin de 
•era feiicitndu-vă încă odată 
sc urine u-vă in continuare noi 
succese. M-ar interesa totuși.

: • - ---- = ' V - — . - - . . -
neti ce e frumos pentru dv. in 
meseria de strungar și ce e 
greu in această meserie ?... 

‘DXa-oara Cimpanu anul IV Li
ceul nr. 2 Dorohoi).

Si

Frumusețea 
vîrstei se verifică 

în muncă
faaaa U.TjC. ce ic C-Af. CHu 
gărest. a ciuac: evgeu-

a tuterdor cuauevtsar-, n caua cu 
pncuțtu moiai apbcdru acordu
lui dceui

In această perioadă, organiza
țiile comunale U.T.C. fac bilan
țul lor pe ultimii doi ani de 
zile. Fac în același timp pla
nuri de viitor. Aceste planuri — 
firește — țin seamă de tot ceea 
ce organizațiile au făcut, ori au 
încercat să facă dar n-au reușit.

Am asistat de curind la con'e- 
rința organizației U.T.C. din co
muna Călugăreai, județul Ilfov. 
Urmăream lucrările cu o convin
gere formată mai de demult: 
nu darea de seamă și proiectul 
de program de activitate sint sin
gurele elemente importante in
tr-o asemenea împrejurare. Din 
două motive : nu sint, nu pot f i 
suficient de cuprinzătoare și se 
întocmesc de un grup restrins de

membri ai orgamzariei. Dezba
terile tint ndierid «nei 
dintre tineri. Acestea compilea
ză darea de teamă ti 
țesc in mod nemsjuxzt programed 
de activități.

Așa a fot! p ic C«iusc-em. Ti
nerii care au urcat la tribuni au 
dat un tent du, lucrativ confe
rinței. prin puternicul lor anga
jament. prin fermul tpirrt critic 
și autocritic. In tală f-au aflat ți 
mulți incitați trecuți de drtta 
utecistă: părinții co—mei. A- 
ceștia au urmărit cu multă lua- 
re-aminte discuțiile ți. prut cu
rtatul lor, prin tprinnul efectiv 
promis, au contribuit direct li 
ceea ce ne-am obișnuit fă nrțeie-

— A* (frac r» adevărat o

de arasad «ene ei ăccenc PSL 

oi la țeam sau ia ofer ivon oa 
moatci n-i ruSem dbs
ier pe cei case căa oari ■*-< âa- 
trebdm em c Aeoui. Aca w 
mi este jl tmcfcd buui re-^-a 
ci aa ac jrzn eșua aoe act>- 
s rază ia macaiMgte.

l'a «ct ocrtaor. resenada-ce. 
•afr-aa iei. la aceiași lucru — la 
prezenta utedțtdoe peiu fapte, 
pm acțum ia raațc uramrțafin 
— caaatm cataegM taamior aefa 
neangeicte m producție.

— Este adeoirut, aamarca 0-

CALUGAREN1

recupe-e=e piui ia pnmdcară 
ux-urie de carburanți H plus, 
tu aceiap tmo. a adus o idee in- 
■'-nrd ia ceea ce pricește ac- 
ucuuteu culturală: si te organi- 
zece prim rotație, seri culturale 
Ia tednle sediilor SAf-A din co- 
stnni. ia mclocul mecanicilor și 
mecendatoriloT.

Mfern Dna, tecretand U.T.C. 
ai crgsnacției cadrelor didactice 
ce Ic bceu, a propus înființarea 
pe tot teritoriul comunei a unor 
cr Furi de agitație vizuală.

— Am încercat o dată, cu vreo 
doi-tre-, ani in urmă, și a mers. 
De ce să nu reluăm o treabă 
buni ?

De asemenea, a propus, iniție
rea unor seri de întîlniri tema
tice intre diferite organizații din 
comună, deci nu întîlniri întîm- 
plătoare, „ca să avem ce trece 
la bilanțul activității noastre".

Florica Tase, învățătoare, secre
tara comitetului comunal pină în 
urmă cu vreo trei luni, a făcut 
citeva propuneri vorbind direct 
despre propriile greșeli din 
timpul mandatului său :

— Xu am știut să-mi apropii 
comitetul U.T.C., deci, lucrînd

de una singură, nu am reușit să 
fac mare lucru.

In replică. Ion Petre, delegat 
din partea școlii profesionale de 
mecanici agricoli, a declarat:

— Organizația comunala nu
mără foarte mulți mecanici. Stă 
in puterea noastră, a tuturor ti
nerilor din comună să transfor
măm numărul în forță politică 
autentică.

Mulți delegați au adus în prim- 
planul cuvintului lor activitatea 
culturală și sportivă din comună. 
Lipsa unui cămin cultural a vă
duvit mult timp organizația de 
posibilitatea organizării unor ac
țiuni corespunzătoare.

— Organizația comunală ar fi 
trebuit să găsească soluții, spunea 
Constantin Grăjdan, secretarul 
organizației U.T.C.-salariați. Iată, 
de pildă puteam organiza multe 
seri frumoase chiar aici, în sala 
clubului S.M.A., sau în sala de 
festivități a cooperativei agricole. 
Nu cred în refuzul reprezentan
ților conducerii.

Din sală, respectivii conducă
tori și-au dat aprobarea de prin
cipiu chiar în acel moment...

I. EMANUEL

„Succesele
cincinalului

se vor râsirîngc 
și asupra 
noastră

In dimineața aceea, la o oră 
neobișnuită pentru cotidiana 
forfotă a intrărilor în schimb, 
pe poarta Fabricii de ciment și 
azbociment din Medgidia intra 
un val de tineri, intr-un neîn
trerupt flux. Și apoi s-a făcut 
din nou liniște. Sus. la clubul 
întreprinderii, una din cele mai 
încăpătoare și mai frumoase săli' 
din oraș. începuse conferința or
ganizației orășenești a U.T.C. — 
Medgidia. Tinerii din tot orașul,

muncitori, elevi, cooperatori, 
militari se adunaseră aici pen
tru a analiza și dezbate activi
tatea lor trecută, pentru a-și cu
noaște reciproc succesele, pentru 
a schimba opinii asupra căilor 
celor mai bune de urmat pentru 
a îmbunătăți în continuare ac
tivitatea organizației. Se aduna
seră, in fine, pentru a-și alege 
noul organ conducător, pentru a 
pune la temelia activității pe 
care o încep, pe care o continuă

de fapt.
Firesc, lucrările eocifer nțet «u 

stat sub semmil aceszs hotărtn 
constructive, problemele produc
ției. a ie sporirii rolului și apor
tului tmeretulu; ia peisajul eco
nomic al orașuiuu tind elemen
tul călăuzitor al materialelor 
prezentate, al discuțiilor ce au 
urmat. S-a vădit curind că ti
nerii se pot mindri cu rezulta
tele lor de pină acum, ei pu
țind raporta cu fruntea sus : in 
realizările oamenilor muncii din 
oraș noi nu am rămas in urma 
părinților noștri. „Noi, ca și ei 
— se înțelegea din spusele lor — 
am contribuit ca planul econo
mic al orașului să fie îndeplinit 
pe primele 10 luni ale anului in 
procent de 102,2 la sută la pro
ducția globală și in procent de 
102.i la producția-marfă". S-au 
evidențiat in mod deosebit or
ganizațiile U.T.C. de la între
prinderea de mașini și utilaje 
Medgidia, de la Fabrica de ci
ment, de la întreprinderea de 
industrie locală, de la coopera
tiva meșteșugărească „înfrăți
rea", de la Organizația comer
cială locală, și altele, organizații 
care, prin preocuparea perma
nentă pentru mobilizarea tine
retului la dezbaterile planurilor 
de producție, pentru organizarea 
de acțiuni specifice, pentru rea
lizarea acestora în condiții opti
me, au reușit să obțină rezulta
te notabile.

S-ar pocea crede, din cele de 
mac sus. că nu ar mai fi nimic 
de făcut, că x»te merg cit se 
poate de bine. Lucrările confe- 
nnței au dovedii insă că ute- 
ciști’- din Medgidia, animați de 
autoexigență creatoare, de o sa
lutară combativitate, nu s-au lă
sat furați de mirajul autocon- 
templării. ci au dezvăluit o se
rie de carențe care. înlăturate, 
puteau face ca rezultatele să fie 
și mai bune. Critica și autocri-

MEDGIDIA
tica, aspră și curajoasă, la o- 
biect, și-au făcut simțită din 
plin prezența in adunare, con
tribuind Ia crearea unui climat 
combativ, de atentă analiză, din 
ciocnirea de idei năseîndu-se 
valoroase propuneri pentru ac
tivitatea viitoare.

Răsfoind bogatul program de 
activități al organizației orășe
nești U.T.C., citeva ni se par 
a fi deosebit de valoroase. 
Iată-le :

• Se vor organiza întreceri 
lunare intre organizații și între 
tineri pentru buna organizare și 
gospodărire a locului de muncă. 
In acest sens se va institui și 
acorda un fanion transmisibil 
lunar pentru cel mai bine gos
podărit loc de muncă.

• Se va spori preocuparea 
pentru ridicarea calificării pro

fesionale și reciclarea tinerilor, 
urmărindu-se prezența acestora, 
calitatea temelor predate, modul 
de pregătire, ținindu-se seama 
și de propunerile și doleanțele 
uteciștîlor. De asemenea se va 
acorda o atenție sporită perma
nentizării forței de muncă, prin 
intilniri cu tineri muncitori eu 
o vechime îndelungată la locul 
de muncă, cu cadre de condu
cere care să prezinte tradițiile și 
perspectiva întreprinderilor etc. 
în același scop se vor organiza 
discuții cu tinerii asupra condi
țiilor lor de muncă și viață, in 
vederea îmbunătățirii lor și, în 
urma concluziilor desprinse, se 
vor înainta propuneri corespun
zătoare organelor in drept. Se 
va extinde la I.M.U.M., I.I.L.,
Fabrica de ciment etc. inițiativa 
„Sfatul omeniei".

• în vederea întăririi disci
plinei la lo oul de muncă se vor 
intensifica acțiunile de tipul „Cu 
microfonul printre întirziați", 
„Minutul acuză", „Minutul fe
licită" etc.

Acestor acțiuni li s-au alătu
rat propunerile reieșite în ca
drul discuțiilor, delegații venind 
cu utiile și concrete completări 
pentru îmbunătățirea programu
lui de activități, printre care 
putem aminti :

• Angajamentul tinerilor de 
la I.I.L. de a contribui la reali
zarea investițiilor prevăzute 
pentru 1973 și la organizarea

locurilor de muncă.
• Lecții demonstrative cu ti

nerii absolvenți ai școlii profe
sionale și ai cursurilor de cali
ficare, ținute de câștigătorii fa
zelor pe oraș ale concursurilor 
pe meserii.

• Invitarea regulată a facto
rilor de răspundere din organi
zațiile eco.nomieo-productive la 
toate adunările generale ale 
uteciștilor, pentru a lua direct 
contact cu problemele ridicate 
de aceștia, cit și pentru a pu
tea sprijini mai eficient munca 
lor.

• Participarea directă și acti
vă a tinerilor la activitatea co
misiilor de control muncitoresc, 
pentru transpunerea în practică, 
la un mod calitativ ridicat, a 
hotăririlor recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. care a hotărît in
stituirea acestora.

Toate aceste propuneri și pre
ocupări, reieșite din adunare, 
dovedesc atenția acordată de ti
nerii uteciști ai orașului rolului 
ce ie revine în îndeplinirea sar
cinilor viitoare. „Realizarea 
cincinalului în patru ani și ju
mătate nu este o sarcină exclu
siv a conducerilor administrati
ve, s-a precizat în conferință. Ea 
este o sarcină în primul rind a 
noastră, a tineretului, pentru că 
rezultatele acestui cincinal se 
vor răsfrînge direct asupra ge
nerației tinere...". *

MARIAN GRIGORE

Admirație și laudă pentru 
cel mai bun tînăr strungar

SCRISORI 
CĂTRE 

ION ANCA
CE-I SCRIU TINERII 

CÎȘTIGÂTORULUI 
„STRUNGULUI DE AUR

SINCER SA FIU, 
INTUIAM SUCCESUL 

TĂU
Dragă Neiule. Știu că in aceste 

z-le. care eu cred, sint cele mai 
tizmoase din viața ta. aj prim’t 
numeroase scrisori de ia prie
tenii tăi care sint plecați din 
uzină și toți ceilalți te-au feli
citat pentru excepționalul suc
ces pe care l-ai repurtat la 
Plo.eșt:. Am citit în ziarul 
..Scânteia tineretului" cu o zi in 
urmă pentru că așa sosește pe 
aici, dar eu. sincer să fiu, intu
iam un succes al tău. sau clasa
rea pe un loc fruntaș in aceas’a 
probă. Mi-a plăcut cind ai răs
puns la o ultimă intrebare. ast
fel : ..Chiar dară nu iau locul I 
voi ciștiga premiul pentru tine
rețe." In fotografiile din ziar 
i-am recunoscut pe toți tovarășii 
noștri din secție... (Sold. Nico- 
laie Popescu.

DACĂ AS FI 
MAI APROAPE 

TE-AS FELICITA CU UN 
BUCHET DE FLORI

Citind'în „Scinteia tineretului" 
de marți 28 noiembrie articolul 
despre tine am rămas frumos 
impresionată de succesul tău. 
Mă bucur de acest trofeu pe 
care tu l-ai cîștigat și te felicit 
din toată inima. Dacă aș fi 
acolo in București, te-aș felicita 
cu un buchet de flori. Mă bu
cur mult de acești tineri care 
sint buni in meseriile lor. Am 
și eu un frate de 15 ani, este 
în clasa a VIII-a și chiar i-am 
spus că mie nici o meserie 
nu-mi place mai mult ca cea de 
strungar și îl sfătuiesc să dea 
examen la Electroputere Cra
iova pentru ucenicie in această 
meserie. Eu sint din comuna 
Bârca, o comună foarte fru
moasă, pe cea mai frumoasă 
cale de dezvoltare. Trebuie sâ-i 
vină pină în 1974 denumirea de 
oraș. A fost prezentată și la te
levizor ca o comună în plină 
dezvoltare și foarte bine gospo-

ati reușit să ajungeți a fi cel 
mai bun tinăr strungar al țării 
— prin muncă neobosită — va 
fi un îndemn pentru mine și 
pentru toți tinerii generației 
meie. (Geta Ivan comuna Pe- 
chea, jud. Galați).

AȘTEPT 
CU NERĂBDARE 

UN NOU ARTICOL 
DESPRE 

DUMNEAVOASTRĂ
Stimate Ion Anca. Vă rog 

frumos să mă scuzați de cura
jul pe care il am adresindu-va 
citeva cuvinte. La inceput vreau 
să vă felicit pentru faptul că 
sinteți ce! mai bun tinăr strun
gar al țării. în încheierea acestei 
scrisori vă urez un nou succes tu 
munca dumneavoastră de zi cu 
zi și aștept cu nerăbdare o nouă 
poză însoțită de un nou articol 
despre dv. in „Scinteia tineretu
lui" (Haidel Ana. elevă str. 
Podul verde nr. 35 Vatra Dornei)

SI EU VREAU 
SĂ AJUNG „ACOLO"

Mult stimate tovarășe Anca, 
Eu sint foarte mindru că dum
neavoastră ați reușit să câștigați 
concursul pe țară pentru cel 
mai bun tinăr strungar, pentru 
că și eu am să fiu strungar. 
Acuma sint ucenic in anul I 
dar deja știu să fac multe piese. 
Dacă aș lucra și .eu la „Grivița 
Roșie" în București tare mult 
aș vrea să fiu ucenicul dumnea
voastră așa cum este Matei 
Nicolae a cărui fotografie a fost 
dată atunci și ea în ziar. Și 
instructorul meu este foarte 
mare strungar. Eu aș vrea din 
toată inima să ajung și eu acolo 
unde sinteți dumneavoastră, 
adică să fiu cel mai bun strun
gar din țară. Dumneavoastră ce 
ziceți să fac ? (Miiller Rudolf, 
ucenic Uzina P.S.A. Sibiu).

ROMULUS LAL

Așa a fost în finala de la Ploiești.
Foto: O. PLEC AN
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ideologică cu acțiuni de perfec
ționare profesională și de infor
mare științifică, practicarea 
artei populare tradiționale se 
alătură cursurilor despre folclor, 

în nouă comune din județul 
Bihor există Universități popu
lare, unele dintre ele cu o ve
chime care justifică deja for
mularea unor concluzii asupra 
oportunității lor. (în comuna 
Tileagd, de exemplu, Universi
tatea populară intră acum în cel 
de al șaselea an de funcționare). 
Interesul de care se bucură 
aceste forme de invățămint, mai 
ales printre tineri, poate fi ușoi 
constatat din creșterea număru
lui de cursanți de la un an ia 
altul, de asemenea, din introdu
cerea în program a unor cursur i 
noi, ca urmare a dorințelor ex
primate de locuitori. Aici tinerii, 
sint informați asupra noutăților 
din domeniul științei și tehnicii, 
discută probleme de etică, de 
morală, de pedagogie, pot în
văța limbi străine. Cursuri spe
ciale sînt dedicate 
ținuturilor bihorene, 
tradiții culturale ale 
Prelegerile prezentate 
mate întotdeauna de discuții, se 
caută forme cit mai directe de 
adresare, se caută stabilirea unui 
dialog, a unui schimb perma
nent de opinii între conferen
țiar și auditoriu. După cum •< 
demonstrat experiența Univer
sităților populare existence, 
aceasta este o formulă fertilă, 
în măsură să atragă un număr 
mare de tineri, asigurînd, în 
același timp o însușire foarte 
exactă a conținutului cursuri
lor.

Preocuparea pentru o cit mai 
bogată activitate cultural-edu- 
cativă am întîln!t-o și in comu-

nele lipsite de Universități 
populare, unde aceste sarcini 
revin căminelor culturale îndru
mate și sprijinite direct de 
comitetele comunale de partid 
și U.T.C. în comuna Ceza, sub 
conducerea cadrelor didactice 
S-au organizat, pe circumscripții 
electorale, 61 de „cercuri de

Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste a efectuat in comuna 
Ceza cu sprijinul forțelor locale, 
un studiu socio-cultural. Pri
mele concluzii ale acestui stu
diu au constituit pentru activi
tatea căminului cultural baza 
științifică a unei reorganizări, 
mai documentate, venind mai 
direct in intimpinarea dorințe
lor localnicilor. Au fost astfel 
înființate 31 de cercuri pe dife
rite teme, un cerc de etică 
echitate socialistă, cercuri 
economie agrară (aplicate Îs 
datele specifice ale comunei), 
un cerc al piscicultorilor (există

Și 
de

document aflat în muzeul ora
șului Salonta. în prezent comu
na Ceza are cinci formații de 
teatru și in acest an va lua fi
ință și un teatru de păpuși. Din 
păcate o altă tradiție valoroasă 
s-a pierdut : este vorba despre 
corul din Bicaciu, înființat încă 
la începutul secolului. în pre
zent, neexistînd nici un profesor 
de muzică (într-o comună care 
numără peste 100 de cadre di
dactice) o nouă formație corală 
care să continue tradiția, nu 
poate lua naștere.

Alături de formele artistice 
tradiționale în căminele cultu-

ORIZONTURI Șl 
EXIGENTE NOI 
in activitatea caselor de

țiile de artă din Oradea ar pu
tea da un ajutor mai substan
țial. Turneele filarmonicii sînt, 
însă rare, ale teatrului de proză 
aproape inexistente în ulti
ma vreme. Pînă aici ajung 
doar teatrele de păpuși. Clubu
rile tineretului situate de obi
cei în localul căminului cultural 

activînd adesea în condiții de 
spațiu foarte restrinse (ne gîn- 
dim de exemplu la comuna Ti- 
leagd) polarizează în jurul lor 
tineretul, au reușit să-și creeze 
prieteni credincioși. Apare cu 
atit mai ciudată situația clubului 
din Săcuieni dispunînd de un 
spațiu larg de mai multe săli în 
care nimic nu amintește totuși 
tinerețea membrilor săî. Nu 
există nici o pată de culoare, 
nici o preocupare specială de 
înfrumusețare a localului (deși 
în comună activează un cerc de 
artă plastică).

Nu putem 
sumară trecere 
a noța numele
ai vieții cultural-artistice 
satele prin care am trecut ; ei 
sînt secretari ai organizațiilor 
U.T.C. — Ileana Handzo (Săcu
ieni), Victor Beladan (Vadul 
Crișului), Gh. Bozdog (Tileagd), 
loan Porumb (Ceza). Cu unele 
inerente scăderi, cu unele pro
iecte neîmplinite încă, activita
tea culturală a tinerilor biho- 
renl se cuvine totuși apreciată 
pentru seriozitatea și diversita
tea preocupărilor, pentru pro
gresele pe care le înregistrează 
In fiecare an, tentative de a 
răspunde noilor exigențe ale cul
turii de masă.

încheia această 
în revistă, țâră 
unor animatori 

din

istoriei 
bogatelor 
județului, 
sint ur-

cultură
Citit". Termenul este oarecum 
impropriu, aria de activitate a 
acestor cercuri fiind mai largă, 
avind preocupări diversificate. 
Se discută aici probleme de po
litică internă și internațională, 
sint dezbătute documentele de 
partid, analizindu-se, in lumina 
acestora, aspecte concrete ain 
viața comunei, fapte ale reali
tății imediate. în cadrul acelo
rași cercuri de citit au fost 
dezbătute probleme de psiholo
gie și de pedagogie, de sănătate, 
probleme juridice și gospodă
rești. în primăvara acestui

din județul Bihor
in Ceza un important centru 
piscicol), cercuri de „prieteni ai 
cărții", „prieteni ai filmului", 
cercuri dedicate femeilor e'c.

Fiecare comună are mai mul
te formații de dansuri și cînte- 
ce populare române și maghia
re, coruri, cercuri teatrale. în 
comuna Ceza s-a sărbătorit în 
urmă cu doi ani un eveniment 
impresionant : 70 de ani de tea
tru in limba română. în anul 
1900 un grup de „tineri plugari" 
îndrumați de învățătorul satului 
au prezentat aici un spectacol 
teatral, după cum atestă un

I
I

CINTA PATRIA
COLUMNA"

Barbu Delavrancea :

I
i de

i
i
i
i

i
i

în- 
Car-

POEȚI

„COLECȚIA

1

ș

Destinate cu precădere ti
neretului, volumele colec
ției „COLUMNA" a Editurii 
militare cultivă o literatu
ră cu un pronunțat caracter 
educativ. Punctul ei de re
zistență îl reprezintă proza, 
preponderent ilustrată prin 
narațiuni cu tematică istori
că, domeniu în care valori
ficarea moștenirii clasicilor 
ca și apelarea la fantezia 
epică a unor scriitori con
temporani, s-au concretizat 
în lucrări cu reală substan
ță problematică, apte să con
tribuie cu mijloacele artei 
la educarea tinerei genera
ții.

Năzuind să modeleze con
vingeri etice, să inrîurească 
decisiv conștiințe, cărțile 
publicate în „Columna" con
stituie un instrument impor
tant în realizarea educației 
comuniste a cititorilor, in 
cultivarea sentimentului res
ponsabilității față de desti
nele patriei.

I
I

Rodica Nicolescu-
Padina :

I
LUCEAFĂRUL 

DINSPRE ZIUĂ

I
i

i

Frescă de inspirație isto
rică ce redă faza de 
tire conspirativă a 
Principatelor, urmată 
plozia de entuziasm 
tic care a dus la

pregă- 
Unirii 

de ex- 
patrio-

făurirea

SI PROZATORI
9

JURNALUL 
DE RĂZBOI

Impresiile scriitorului, 
la 22 august la 12 noiembrie 
1916, cînd s-a refugiat in 
Moldova, precum și cuvinta- 
rea ținută la Academia Ro
mână in ziua de 2 septem
brie 1916. intitulată „Războ
iul și datoria noastră". Este 
o parte din opera lui Dela
vrancea rămasă in manu
scris și netipărită pină 
acum.

loguri intre autor și parti- 
cipanții la războiul antihitle
rist in lumina prezentului, 
trăirile și sentimentele care 
i-au încercat in ziua victo
riei asupra fascismului, la 9 
mai 1945.

Haralambie Țugui :

ÎNALT PRIN STEMĂ

Volumul este constituit
din patru cicluri distincte :
„înalt prini stemă" — o evo-

N. Rădulescu 
Lemnaru :
RUINELE 

CASTELULUI
Acțiunea, localizată 

tr-una din „alveolele" 
paților, în ultimele zile ale 
eliberării Transilvaniei, în
fățișează un episod drama
tic din lupta unei subuni
tăți de vînători de munte 
împotriva unui grup de sub
versiune hitlerist, grup care, 
depășit fiind de înaintarea 
impetuoasă a trupelor noas
tre, caută să se salveze pe 
calea aerului.

care a luptei poporului pen
tru libertate și independen
ță ; „Mărturii" — momente 
de pe frontul antihitlerist 
transfigurate în limbaj poe
tic : „Iși scrie țara" — cînte- 
ce despre viața nouă a pa
triei ; „Bravi oșteni" — ci
clu inspirat din realitatea 
ostășească a zilelor noastre.

r
I

I

..l una cărții patriotice și

ULTIMA NOAPTE 
DE RĂZBOI

...Cartea cuprinde o suită 
de reportaje precum și dia- i

statului național român.

rale sătești activează și brigăzi 
de agitație, orchestre și soliști 
de muzică ușoară, formații de 
dansuri moderne. O semnifica
tivă trecere în revistă a vieții 
artistice bihorene au constituit-o 
manifestarea „întîlnire cu isto
ria" care a avut loc la Biharia, 
lingă cetatea lui Menumorut și 
Serbările cîmpenești, acțiuni de 
amploare organizate în vara a- 
cestui an de către comitetul ju
dețean U.T.C., Comitetul de 
cultură și educație socialistă a 
județului Bihor și Consiliul ju
dețean al sindicatelor.

De o apreciere deosebită se 
bucură în «ațele bihorene și ar
tele plastice. în comuna Săcu
ieni activează de doi ani un 
cerc de pictură ai cărui mem
bri au obținut deja rezultate 
meritorii : organizează expoziții 
la căminul cultural, vor partici
pa cu mai multe lucrări la ex
poziția județeană „Slavă Repu
blicii". Urmînd tradițiile locale 
tinerii din Vadul Crișului au al
cătuit un cerc al ceramiștilor cu 
un număr tot mai mare de 
membri.

Acest interes pentru 
trebui întărit, dirijat 
acțiune de educație 
Doar la Vadul Crișului
s-a semnalat existența 
curs de inițiere muzicală orga
nizat de profesorul Ștefan Me- 
delescu pentru elevii din ulti
mele clase ale liceului.

Față de preocupările șl nive
lul’ activității culturale din a- 
ceste locuri credem că institu-

Cunoscutul roman al perife
riei bucureștene din timpul ce
lui de al doilea război mondial, 
„Bariera", de Tudor 
este acum adaptat 
grafic de un regizor aflat 
șaselea film și la a patra 
nizare, Mircea Mureșan.

Dacă „Răscoala" după 
Rebreanu și „Asediul" 
romanul „Puterea" de Corneliu 
Leu au fost unanim apreciate, 
transpunerea filmică a „Balta
gului" a stîrnit controverse 
firești, celebrul roman sadove- 
nian cunoscînd o variantă cine
matografică de o nemeritată 
modestie. Ce se întîmplă cu 
„Bariera", carte de evocare re
marcabilă prin finețea observa
țiilor scriitorului și printr-o 
galerie de personaje dintre care 
se detașează chipul comunistu
lui Vițu ? Teodor Mazilu refă
cea portretul moral al unui 
muncitor antrenat în mișcare® 
ilegală și Vițu moralist în sen
sul superior al cuvînfului re
prezenta pentru prima oară în 
literatura noastră contemporană 
un erou care nu se afirmă in 
situații limită ci în firescul 
existenței diurne. Sub aparenta 
lui bonomie sau în ciuda unui 
ușor scepticism își ascundea un 
optinism robust, optimismul co
munistului care lupta pentru a 
transforma lumea și care știa 
că această lume e perfectibilă 
numai in numele și ‘ 
generos al partidului 
rile căruia se află.

Filmul reușește să 1 
Vițu un personaj de 
interpretul său, actorul 
vian Cotescu redîndu-ni-1 cu o 
fidelitate emoționantă și cu ua 
romantism lucid care-1 înscrie 
printre cei mai reprezentativi 
eroi ai filmului românesc.

în adaptarea sa Mircea Mu
reșan a intuit că inconsistența 
dramatică a cărții poate deveni

Mazilu, 
cinema to

la al. 
ecra-*

Li viu 
după

în crezul 
în rîndu-

facă din 
neuitat, 

Octa-

artă ar 
printr-o 
estetică, 
însă, ni 

unui

SinC puțin» cri ce Știu cd Ia 
Oroeiia. în 2818. s-a construit 
din contribuția bănească a locui
torilor un teatru care a găzduit 
de-a lungul unui secol fi jumă
tate activitatea a numeroase so
cietăți culturale, precum fi tur
neele unor trupe românești și 
străine. In încăperile lui au ră
sunat pății lui Mihail Eminescu, 
Traian Crozavescu, George Enes- 
cu, Nicolae Iorga, lancu Brezea- 
nu, Octavian Goga, Maria Tă- 
nase.

Vechea clădire a teatrului găz
duiește în prezent Casa orășe
nească de cultură care, pe linia 
vechilor tradiții, desfășoară o 
activitate bogată. Există aici un

stînjenitoare, ecranul neavînd 
cu ce să înlocuiască savoarea 
notațiilor scriitorului, intraduc
tibile în imagini. A recurs la 
un procedeu interesant care pu
tea fi și soluția cea mai bună 
a ecranizării : în postura de an
chetator regizorul încearcă o 
maieutică cinematografică capa
bilă să contureze subiectului o 
continuitate narativă. Din pă
cate s-a oprit la jumătatea dru
mului încereînd cu ostentație o 
simbolistică greoaie. Vițu 
mai apare ca în roman din 
latările povestitorului și

nu 
re
ale

CRONICA

moment dat chiar avem 
transpunere cinematografică 
unei pictu'ri 
ușă care se 
mării și prin 
mergînd spre 
unității sale

O 
a 
o 

apa
suprarealiste : 
deschide în 
care trece eroul 

nicăieri. în afara 
____ ... lipsește . acestui 
film și radicalitatea unui punct 
de vedere asupra condiției 
umane a personajelor, asupra 
mistuitoarelor întrebări și răs
punsuri implicate în prezenta
rea unui erou care-și constru
iește un destin inconfundabil.

Cind evocare, cînd film-dez
batere, pînă la urmă nereu
șind nici una nici alta; evocarea 
a rămas la stadiul suprafețelor 
iar dezbaterea la nivelul promi
siunilor, BARIERA rezistă doar 
prin galeria personajelor. Film 
de distribuție trebuie să-i apre
ciem recitalul oferit de cîțiva 
actori dintre care se detașează 
Toma Caragiu, Gheorghe ' Di-

I5AIIEF4FA

•altora, întoarcerile în timp’ He’ 
care se face risipă sînt folosite 
pentru aceleași situații de mai 
multe personaje, erei ud nu atit 
o confyzie cit •_ impresia- neplă
cută a unei demonstrații sterile 
de orgoliu. Periferia de altă
dată, mahalaua buCUreșteană ___
este bine evocată, filmului reu- gălăgioasă, 
șindu-i în parte multe secvențe ’ ’ “
printre care două pot fi consi
derate antologice : arestarea lui 
Vițu și poezia tragică a dragos
tei neîmplinite dintre fiica lui 
și tînărul muncitor Treișpemii.

în general însă filmul pără
sește pe parcursul sâu, cu des
tul de puțin succes, gradația 
conflictului și împrumută din 
toate stilurile cite ceva. La un

'uică.și Draga Olteanu. Au avut 
ce-i drept și roluri de un re
lief aparte. Plutonierul de jan
darmii, interpretat de Caragiu e 
clasicul odios melancolic din 
proza lui Mazilu, pungașul Că- 
lărețu e descurcărețul abject 
iar Veștemeanca o parvenită 

... . Ceilalți, în special
pictorul Rădulescu (și el bine 
interpretat de Ion Besoiu), ra
tatul resemnat și înțelepțit 
tîrziu trece ciudat prin subiectul 
filmului purtîndu-și predestina
rea unei mediocrității totale. 
Trebuie consemnat jocul Mihae- 
lei Mihai ale cărei disponibili
tăți actoricești lena descoperit 
Mircea Mureșan încă de la 
„Asediul".

Nu-i concludent jocul tinerei 
actrițe Olga Bucătaru, necon
cludent ca și personajul pe 
care-1 interpretează. De fapt 
secvența întîlnirii ei cu pictotW^ 
putea lipsi din film neaducîrM 
nimic nou subiectului. Ba chiar, 
în viziunea regizorului, nesem- 
nificînd nimic și de un gust 
îndoielnic, vizita puberului Fă- 
nică, băiatul lui Vițu, în dormi
torul soției inspectorului 
ranței...

„întîlnirea" lui Teodor 
zilu cu cinematograful 
dacă nu are loc sub cele 
fericite auspicii vina nu este a 
scriitorului.

sigu-

Ma- 
chiar 

mai

TUDOR STANESCU

Trei din protagoniștii fil
mului : Dan Nuțu, Octavian

Cotescu, Mihaela Mihai

scurt a luat ființă o echipă de 
dansuri populare, o formație de 
muzică ușoară, cercul turistic, 
cercul literar fi cercul de cores
pondenți voluntari.

Aspectul clubului, atit în in
terior, cit și în exterior continuă 
să rămînă neprimitor. Deși ne a- 
flăm la început de iarnă, clubul 
nu are suficiente lemne.

Am înregistrat cîteva păreri și 
propuneri ale tinerilor : Scarlat 
Madeline, anul IV liceul teore
tic : „La noi în oraș filmele vin 
tîrziu, multe cărți care ne-ar in
teresa în special pe noi, cei din 
ultimele clase de liceu, vin la 
librării în număr foarte mic 
unele nu vin deloc. Discuri

La Conservator
manifestări festive

sau 
cu

Oravița sau neglijarea
propriilor tradiții ?

format din 60 persoane, o 
brigadă artistică de agitație, for
mație de teatru, de dansuri popu
lare, taraf, soliști vocali și instru
mentiști, cercurile de arte plas
tice „prietenii muzeului" și fila
telie. Deși casa de cultură oră
șenească oferă, așa cum se vede 
din rîndurile de mai sus, multi
ple posibilități pentru petrecerea 
timpului liber, o mare parte din 
tinerii orașului preferă Clubul ti
neretului deși acesta oferă posi
bilități mai reduse. De circa 
două luni însă comitetul orășe
nesc U.T.C. depune eforturi 
pentru reorganizarea activității de 
aici. In acest interval destul de

muzică simfonică nu ai de unde 
să cumperi — clubul poate că 
ar putea să procure mai ușor așa 
ceva. Unii din profesorii școlii de 
muzică ar putea să vină aici la 
club să vorbească despre compo
zitori, să ne țină, spre exemplu, 
niște prelegeri de istoria muzicii; 
Opriș Ion, electrician la l.M.B.v 
„Profesorii de română sau de alte 
specialități ar putea veni aici 
pentru a purta discuții pe teme 
de educație moral-cetățenească 
sau discuții despre artă, despre 
literatură" ; Mircea Naidin, elev : 
„Așteptăm înființarea unui cerc 
de arte plastice și a unui cerc de 
foto". ELENA NESTOR

putea să vină aici la
•b<

Dominanta vieții muzicale din 
săptămîria trecută : suita mani
festărilor dedicate de Conserva
torul „Ciprian Porumbescu" ce
lei de a 25-a aniversări a Repu
blicii.

îndelung și minuțios pregătită, 
întreaga suită a manifestărilor a 
reușit să sintetizeze preocupările 
științifice și artistice ale unora 
dintre muzicienii țării, a reușit 
să sublinieze vectorii dezvoltării 
creației și artei interpretative na
ționale.

Momentul capital în această 
suită de manifestări — sesiunea 
științifică jubiliară desfășurată 
sub auspiciile catedrei de muzi
cologie a Conservatorului, secției 
de critică și muzicologie a Uni
unii Compozitorilor și sectorului 
de Istorie a muzicii a Institutu
lui de Ișțorie a Artei al Acade
miei de Științe Sociale și Politi
ce.

Cele 50 de comunicări pre
zentate au reușit să supună dez
baterii publice o largă gamă de 
teme demonstrind roadele unor 
temeinice investigații în vaste 
zone ale cercetării muzicale de

la probleme de estetică și isto
riografie muzicală la altele de 
folcloristică și. artă interpreta
tivă.

O mențiune specială am face-o 
pentru integrarea în sesiune a 
unor comunicări ce mărturisesc 
adinei preocupări pentru educa
ția muzicală a. tinerei generații. 
Dincolo de generalitățile cuprin
se în comunicarea despre peda
gogia muzicală în învățămîntul I 
superior, dincolo de faptul că 
nu au fost supuse dezbaterii și 
acele cercetări menite a punc
ta comandamentele actuale ale 
pedagogiei muzicale în școa
la de cultură , generală, (unde 
predarea muzicii continuă să fie 
în linii generale, în afara obiec
tivelor actuale ale educației' este
tice a tinerei generații) am în
tâlnit în ordinea de zi a sesiunii, 
rezultatele unei cercetări de bun 
augur asupra problemelor educa
ției muzicale a publicului.

Comunicarea a doi tineri cer
cetători de la Institutul de Isto
rie a Artei, (Vladimir Popescu — 
Deveselu și Lucia Alexandrescu), 
pe tema „Educația muzicală în

„Luna cărții patriotice și ostă șești" ne-a prilejuit recent o 
vizită la Biblioteca Centrală a M.F.A.

Pentru a afla citeva date privind activitatea acestei biblioteci, 
m-am adresat directorului 
locutorul nostru a început 
istoricul instituției :

ei, colonelul Marius Andone. Inter- 
prin a prezenta citeva date privind

ceea ce este nou, tot ceea ce ar 
putea contribui la temeinica lor 
pregătire.

— Am înțeles, tovarășe colo
nel, că dispuneți de o bogată 
literatură de specialitate. Aveți

— lucrare de mari proporții ce 
va cuprinde titlurile a tot ce 
s-a scris de către români în 
domeniul artei și științei mili
tare începînd din anul 1831 pînă 
în prezent.

a e-încă înainte de Unire 
xistat ideea înființării unor bi
blioteci care să dea ofițerilor 
oastei cunoștințe în științele mi
litare și despre arma pe care o 
slujesc, idee materializată în 
anul 1845 in Moldova și în 1852 
în Muntenia. Domnitorul Ale
xandru Ioan Cuza a unit aceste 
două biblioteci, în mai 1860, pu- 
nînd astfel bazele Bibliotecii 
Ministerului de Război. Paralel 
cu funcționarea bibliotecii Mi
nisterului de Război au luat fi
ință in unele localități biblio
teci de regimente, prima apar- 
ținind Craipvei și datînd din 
1865. încă de la înființare bi
blioteca noastră a ținut tot 
timpul pasul cu noutățile din 
biblioteconomie. încă din 1867, 
cînd și-a tipărit primul catalog, 
ea a anticipat clasificarea zeci
mală universală in unele do
menii.

— Revenind la preocupările 
actuale am dori să cunoaștem 
care este contribuția specifică a 
bibliotecii dv. la educarea mili
tarilor, cum vă înscrieți în Pro
gramul de educație comunistă 
elaborat de Conferința Națio
nală a partidului din iulie 1972 ?

— Noi nu concepem biblioteca 
drept un instrument de înma- 
gazinare a unor informații. în 
acest sens aș aminti faptul că 
noi dispunem de un fond de

BIBLIOTECA
școală a educației

comuniste
peste 200 000 volume. Punem la 
dispoziția cititorilor (ofițeri, 
cercetători, ziariști) o bogată 
literatură de specialitate in do
meniul științei și artei militare, 
al istoriei patriei, operele fun
damentale ale literaturii româ
ne. în bibliotecă avem ultimele 
noutăți din domeniul gîndirii 
militare și Istoriei contempora
ne aparținînd unor autori de re
putație de peste hotare. Ne fa
cem un titlu de onoare din a 
putea pune la dispoziția cadre
lor Forțelor noastre Armate tot

Interviu cu directorul Bibliotecii 
Centrale a M.F.A.

colonel MARIUS ANDONE

preocupări în a vă face cunos
cut acest tezaur ?

— Desigur. Scoatem de două 
ori pe an un buletin bibliogra
fic ce consemnează 
intră în bibliotecă, 
difuzează in toată 
nunțăm apariția în 
bliografiei militare

lucrările ce 
Buletinul se 
armata. A- 
1973 a „Bi- 

românești

— An de an sărbătoriți „Luna 
cărții patriotice și ostășești". în 
încheiere v-aș ruga să ne-spu
neți cum contribuiți la bunul 
mers al bibliotecilor din unită
țile militare și cum acționați ca 
această manifestare de amplă 
rezonanță în armata noastră să 
aibă ecou în inimile cititorilor 7

— Prin felul cum este organi
zată, Biblioteca Centrală a 
M.F.A. este și principalul centru 
de îndrumare metodică a biblio- 
otecilor de cultură generală, de

învățămînt și documentare ' din 
armată, biblioteci ce difuzează 
în rîndul cititorilor peste 
4 000 000 volume. îndrumarea a- 
cestora se realizează prin .mate
riale metodice redactate de noi 
și prin studierea la fața locu
lui a activității lor.. De aseme
nea am inițiat și participăm la 

■ cursuri de perfecționare profe
sională a colegilor . noștri, din 
unitățile militare. Redactăm în 
■prezent un „Manual al biblio
tecarului din armată". O altă 
latură a activității noastre în 
acest domeniu o constituie în
drumarea în legătură cu obiec
tivele educației patriotice în 
care sîntem angrenați. în. acest 
sens arh tipărit de pildă, o bi
bliografie „Participarea Româ
niei la războiul antihitlerist o- 
glindită în beletristică". Orga
nizăm în colaborare cu secția 
U.T.C. a Consiliului Politic Su
perior concursuri gen „Cine 
știe, cîștigă" avînd ca temă mo
mente importante din. istoria 
patriei, iar ca protagoniști-citi- 
torl ostași. Urmărim șl îndru
măm buna desfășurare a con
cursului „Prieten al cărții". 
Prin tot ceea ce facem, atît aici 
Ia biblioteca Centrală a M.F.A. 
cit și la celelalte biblioteci din 
unități, dorim ca fiecare dintre 
noi să fie un propagandist în
flăcărat al politicii Partidului 
Comunist Român, să fie activist 
neobosit pe frontul muncii ideo
logice.

actuala configurație a vieții ar
tistice românești", și în special 
comunicările muzicologilor Vasi- 
le Donose și Radu Gheciu pe 
teme ca „Radiotelăviziunea și 
conceptul educației estetice mu
zicale" sau „Radioteleviziunea și 
problemele culturii muzicale", au 
ridicat la nivelul unor intere
sante generalizări cîteva dintre 
realizările pe frontul populariză
rii. valorilor, muzicale, și ceea ce 
este foarte, important au des
chis drumul unor viitoare cerce
tări în această direcție, cerce
tări ce pot avea maximă eficien
ță în eîmpul activităților educa- 
tiv-muzicale.

Paralel cu sesiunea științifică 
jubiliară dedicată celei de a 25-a 
aniversări a Republicii, sălile 
Conservatorului au fost timp de 
trei zile sediul unor concerte și 
spectacole muzicale care pot fi 
socotite drept un real Festival 
de muzică contemporană româ
nească.

Recitaluri de lieduri și pre
miera urțui spectacol de operă, 
concerte corale, camerale, și vo- 
cal-simfonice au constituit o re
ală trecere în revistă a forțelor 
interpretative ale Conservatoru
lui, au subliniat strădaniile stu
denților de a-și însuși și a pro
mova unele dintre cele mai re
prezentative pagini ale creației 
naționale.

Episoade relevabile din aceas
tă agendă de concerte șt specta- 

_ cole i
• Căldura, degajarea, forța cu 

care studentul Gr. Niculescu a 
interpretat o vibrantă pagină vi- 
dloncelistică —- „Balada" de 
Patil Constantinescu.
• Omogenitatea, precizia, acu

ratețea cu care formația de su
flători a Conservatorului (dirijor 
prof. Emil Bîclea) a tălmăcit pie
sa „Din isprăvile lui Păcală" de 
Tudor Ciortea și cele „Două dan
suri" de Th. Rogalski.

• Farmecul pe care regizorul 
Anghel Ionescu Arbore l-a im
primat montării operei bufe a lui 
Pascal Bentoiu „Amorul doctor".

Talente pline de promisiuni în 
această premieră studențească: 
Adrian Ștefănescu, Aida 
Mihaela Mijea.

• Vibranta tălmăcire
Corul „Madrigal" dirijat 
rin Constantin a dat-o 
integrale a uneia dintre ....___
perele creaței noastre corale con
temporane : Obîrșii de Mihai 
Moldovan.

• Densitatea pe care am gă
sit-o în piesa lui Nicolae Brînduș 
reinterpretată de orchestra „Ca
merato" (dirijor Paul Staicu) în 
concertele festive dedicate Repu
blicii de la Conservator, după ce 
am ascultat-o în recentul con- 
cert-dezbatere de la Radiotelevi- 
ziune.

Săvescu,

pe care 
de Ma- 
auditiei 
capodo-

P. FLOREA IOSIF SAVA



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 MARȚI 19 DECEMBRIE 1972

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

dului Comunist Român, a trimis tovarășului GEORGES 
CHAIS, secretar general al Partidului Comunist Francez, 
toarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez în numele 
tetului Central al Partidului Comunist Român și al meu per
sonal cele mai calde felicitări cu prilejul -alegerii dumnea
voastră ca secretar general al Partidului Comunist Francez. 
Vă urez din inimă succes deplin in această funcție de înaltă 
răspundere, în activitatea dumneavoastră neobosită ce j : ■ — 
făsurați spre binele clasei muncitoare și al poporul:: 
cez, pentru triumful idealurilor păcii, democrației, -r.ieper-- 
denței naționale și socialismului.

Sint încredințat că legăturile de strinsă priete-ie s: 
borare statornicite între Partidul Comunist Ițpmân s; Partidul 
Comunist Francez se vor întări pe mai departe spre 
ambelor partide și popoare, In folosul (feiyOltâri: 
dintre Republica Socialistă România și Frar.ța, 
unității și solidarității partidelor comuniste ” 
al tuturor forțelor antiimperialiste.

i relațiiior
I, ta ț teteresul 

și muncitorești,

Tovarășul llie Verdeț a primit
pe ambasadorii R. D. Vietnam 

și Republicii Vietnamului de Sud
Luni, tovarășul llie Verdeț, 

membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit pe Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul Repu-

blicii Democrate Vietnam și pe 
Lam Van Luu, ambasad-nil Re
publicii Vietnamului de Sud, la 
cererea acestora.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă to vârâse ască.

Vizita ministrului afacerilor
-w externe al R. P. Bulgaria

La Ministerul Afacerilor Ex
terne s-au încheiat, luni dimi
neață, convorbirile oficiale 
dintre George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
și Petăr Mladenov, 
afacerilor externe al 
Populare Bulgaria.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegere 
reciprocă, a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la stadiul 
actual al relațiilor bilaterale și 
perspectivele lor de extindere 
și diversificare in viitor. Au 
fost abordate, totodată, proble
me ale vieții internaționale, în
deosebi cele privind securitatea 
europeană și dezvoltarea rapor
turilor de colaborare în Balcani.

ministrul 
Republicii

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Bulgaria, 
Petăr Mladenov, împreună 
soția, a oferit un dejun

cu 
în

Socialiste
Delegația Uniunii Socialiste 

Sudaneze, condusă de Izz El Din 
El Sayed, membru al Biroului 
Politic al Uniunii Socialiste 
Sudaneze și secretar pentru 
problemele muncitorești, mem
bru al Adunării Poporului, care, 
la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
a făcut o vizită 
a părăsit, luni 
pitala.

I.a plecare,

ministrului afacerilor 
al Republicii Socialiste

onoarea 
externe __ .
România, George Maeovescu. și 
a soției sale.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosfera 
cordială, prietenească, nrintstrii 
afacerilor externe ai României 
și Bulgariei au toasta: în sănă
tatea conducătorilor de partid 
și de stat ai celor două țân, 
pentru consolidarea continuă a 
prieteniei frățești și a colabo
rării multilaterale româno-bul 
gare. pentru pace și social

I.uni. a părăsit Bucur 
Petăr Mladenov, ministru! 
cerilor externe al Republicii 
Populare Bulgaria, Împreună cj 
soția, care, la invitația minis
trului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
George Macovescu. a făcut o vi

tazită oficială de prietenie 
țara noastră.

Sudaneze

Comi-

Parti- 
MAR- 
urmă-

Ort 
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— Pe litoral minunate 
siat stațiunile de pe litoral : 
aM de mare, valuri și soare 
fierbinte. Sau, poate doriți 
vă vă aranjez un concediu 
— scurt, plăcut, nu veți re
greta ! — pe Valea Praho
vei ; Sinaia. Ploiești, Ia 
complexul „Berbecul", etc. 
Fu lucrez la OAi.T^ vă cos
tă un pic. insă vă asigur că 
tă veț- aminti de acest con
ced» u.

Chiar asa. cei pe care i-a 
escrocat tinărnl Simion Cio- 
■ac — ce pretindea a fi lu- 
rrător ia rețeaua O.N.T. — 

or aminti de iluzoriul 
*d:u pe care nu au a- 
să-l petreacă, insă pen

tru care an plătit bani destul 
de grei. Să sperăm că. din 
acest punct de vedere, si
tuația amintită ii va con
vinge să renunțe la ofertele 
de concediu OJ6.T. făcute la 
cnt< de stradă, de către un 
impui toi oarecare.

ta ceea ce-1 privește pe

— De acord, a rostit poli
ticos cetățeanul respectiv, le 
achiziționez pe toate. Nu știu 
însă dacă o să-ți convină 
prețul.

Și prețul nu i-a convenit, 
desigur, tinărului N. Genti- 
mir, pe care organele de mi
liție l-au depistat recent, 
tocmai in timp ce încerca să 
valorifice o serie de piese 
furate de la diverse auto
turisme. De menționat că 
seria de furturi o realizase 
cu ..cottdirsul" unui amic, 
I. Ispas, care se afla deja 
reținut.

Pentru un interval 
timp cei doi vor rămîne 
împreună...

Gestionar la întreprinde
rea de panificație „Titan" — 
aceasta era ocupația sa le
gală. însă Petre Radu iși 
găsise, în timpul orelor de 
program, alte îndeletniciri, 
mai puțin onorabile.

De pildă, încerca să sus
tragă însemnate cantități de 
produse de panificație din 
întreprindere. Scopul : co
mercializare pentru rotunji
rea propriului lui buzunar. 
Acționa singur? Nu, deși 
„ideea" amintită îi aparținea 
în exclusivitate ! își alesese, 
in chip de „coechipier" de 
escrocherie, pe distribuito- 
rul D. Frentescu. Planul ce
lor doi s-a dovedit însă — 
cum s-ar fi putut petrece 
altfel lucrurile ? — sortit 
„eșecului". Ambii vor avea 
acum de suportat rigorile 
legii. Cine-i de vină ?

• La Arad, în sala Teatrului 
de Stat, a avut loc faza zonală 
a concursului „Glas de izbîn- 
dă“, la care participă brigăzi 
artistice de agitație din opt ju
dețe ale țării.

• Casa de cultură din Sla
tina a prezentai recent, în co
laborare cu comitetul orășenesc 
U.T.C., o seară culturală, inti
tulată „De-o vîrstă cu Repu
blica", închinată aniversării a- 
cesteia.

• Comitetul U.T.C. de Ia U- 
zina de prelucrare a aluminiu
lui din Slatina a organizat un 
original „Bal al fruntașilor în 
producție". A fost o întîlnire 
plăcută, in cadrul căreia 
ciștii au avut, se-nțelege, 
tipie subiecte comune de 
cuție.

• Tinerii, uteciștii, și-au

• CU PRILEJUL unui con
curs atletic desfășurat la Dort
mund, sportiva vest-germană 
Christa Merten a stabilit cea 
mai bună performanță mondială 
pe teren acoperit in proba de 
1 6M m. cu timpul de 2’44”9 10. 
Cel mai bun rezultat anterior 
era de 2"45”9 10 și aparținea, 
din luna februarie a acestui an. 
atletei americane Penny Werth- 
ner.
• ASTAZI DUPA-AMIAZA, 

in sala Progresul din Capitală, 
se va desfășura meciul interna
țional de box dintre echipele 
cluburilor Progresul și Csepel 
Budapesta. Gala va începe la 
ora 18.06.

• PROBA MASCULINA de
slalom special din cadrul con
cursului internațional de schi de 
la Madonna di Campiglio (Ita
lia) a fost dominată de repre
zentanții Italiei, clasați pe pri
mele două locuri. A ciștigat 
Pierro Gros (in vîrstă de 18 ani), 
cronometrat in cele două manșe 
cu timpul de 100”41 100 (49”84 
100 plus 50”57 100), secundat de 
Gustavo Thoeni — 
în urma acestor 
clasamentele „Cupei Mondiale' 
se prezintă astfel : 
masculin : 1. Pierro Gros — 50 
puncte ; 2. David Zwilling — 38 
puncte ; 3. Roland Collombin
(Elveția) — 36 puncte ; pe na
țiuni : 1. Austria 192 puncte ; 2. 
Italia — 116 puncte ; 3. Franța 
— 84 puncte.

Frontului Unității Socialiste. 
Maria Groza, membru al Birou
lui Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, vi ceoresedintă a Con
siliului Național al Femeilor. 
Ion Mărgi-.eanu, membej a! 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, secretar 
al Marii Adunări Naționale. 
Constantin Mir.drea-u. secretar 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Titus Popescu, vice
președinte al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție. Ion Dodu Băîax 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

PATINOARUl
ute- 

mul- 
dis-

VACANTA !

LA STUDENȚIE

VIRGIL COTORMAN

SEC-

TREBUIE SA PREZINTE LA ÎNSCRIERE O RE-

în tara noastră, 
dimineața, Ca- ȘI-ACUM,

din 
intre

înscrierile se 
Bd. Republicii 
orele 13-15.

(incepind din 
să candideze 
de îndrumare

— a luat 
se poate

100**48 100. 
rezultate,

-
individual

Rubrică realizată de
ANDREI BARSAN

PENTRU CANDIDAȚII
CURSURI DE ÎNDRUMARE

riNERETULUI

• c *

A« :

CURATE : rulează

PROGRAMUL I

a

VENIT 
La Raho-

ru-
13;

20.15) . 
rulea-
20.15) .
GUN 

(orele

Teatrul de Operetă : VOIEVO
DUL. ȚIGANILOR — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I.L. Caragiale”

20,15). 
ru- 
16;

».3»; 1X45: 16.15; 
(orele 6.45; 12;-

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Teleșcoală. Geografia Româ
niei (anul IV liceu). Lacurile din 
R.S.R. 9,30 Matematică (clasa a

pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost salu
tați de tovarășii Mihai Gere, 
secretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
Mihai Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului Național al

r

(

*

i

j

seDa clasamentului in acest 
eetar 13 etape de campionat, cons- 

x pregb&re. • coodxe fizică «mi. a practicat 
-race. Devrigur. că se pot «pune și despre alte 
■fratanere t ne ta Universitaiea Timi-
■gctaL Fbnri. ta revelația camptonatului. Vuî- 
pm, .» muoca de r-»:ructurare și întinerire a 
.«rurile bane prestate de Dinamo și C.S.M.

U tare au dos la ipche.erea primei părți 8 campio- 
aa «Se-doabrae Ie considerăm nețustifteate. intrerupe- 

ennnpâBaag »■ Aas ta «coaserea echipelor din formă, cam- 
d. k nnoa. el răaxriind după opinia noastră criteriul cel 

de snsțriiere a formei sportive.
a D9CK ASTĂZI <e pants vorbi de-pre o
■ prnpace, tna, aiev după instalarea noului 

fad’rafcei de epeeialitate. nu același lucru se 
aoeăe a«perte *e*t:ve manife

Institutul de construcții București organizează 
luna ianuarie 1973), pentru tinerii care doresc 
la concursul de admitere in facultăți, cursuri 
la disciplinele :

- ANALIZA MATEMATICA, GEOMETRIE PLANA, 
GEOMETRIE IN SPAȚIU, ALGEBRA, TRIGONO
METRIE Șl FIZICA PENTRU CANDIDAȚII LA 
SECȚIILE DE INGINERI Șl :

- GEOMETRIE PLANĂ, ALGEBRĂ, TRIGONOME
TRIE Șl FIZICĂ PENTRU CANDIDAȚII LA 
ȚIILE DE SUBINGINERI.

fac zilnic Ia secretariatul rectoratului 
nr. 176 în perioada 20-30 decembrie,

ț 

\\

*
*
*
*
*

md.-irr 
tar sa-

atmosferă de lucru 
secretar general al 
poate spune despre 

late in activitatea corpului de an- 
. '-s-raL. Sinteia .alarmați că ing. Radu Demian. antrenor 
I la echipa aagâanaU fi-a înaintat demisia, iar Th. Rădu- 

tmor prmtipăl- a atribuit toate insuccesele interna ti o- 
amt «ez-cL nepriceperii colegului său... Oare așa să 

aăagar aaa inliinățti toate răspunderile și toate cauzele 
Magia O condiția precară a naționalei noastre de rugbi ? 

a TN ETAPA DF Dl MIMCA --au înregistrat următoarele re- 
xaftaxe: Grivîța Roșie—C.S.M. Suceava 46—3; Sportul studen- 
șeac—Unîv. TiMiaiara 3—12 ; Farul—Știința Petroșeni 10—9 ; 
rșu Sforâ Dtnamo 0—4 ; Politehnica Iași—Vulcan 14—4 ; 
Gloria—Rulmentul Btrlad 10—0 și Precizia Săcele—Steaua

>—17. |a fruntea clasamentului STFAl'A ocupă locul I, cu 37 
poarte și o singură tnfrlnsere. talonată de Univ. Timișoara și 
Dtaaato cu 31 puncte. Ultimele două locuri sint deținute dț 
Precizia Săcele (18 puncte) și C.S.M. Suceava (16 puncte).

GABRIEL FLOREA

• INCIDENTE GRAVE s-au 
produs pe stadionul olimpic din 
Roma în ultimul minut al me
ciului de fotbal Internazzionale 
Milano — A. S. Roma, cînd arbi
trul Michelotti a acordat o lo
vitură de la 11 m milanezilor, 
care au ciștigat astfel întîlnirea 
cu scorul de 2—1. Nemulțumiți 
de decizia arbitrului cîteva sute 
de „Tifosi" au invadat terenul 
și a fost nevoie de intervenția 
poliției și a carabinierilor pen
tru a proteja arbitrul. După 
terminarea partidei, busculadele 
au continuat și în afara stadio
nului, iar forțele de poliție au 
fost nevoite, pentru a-i împrăș
tia pe turbulenți, să recurgă la 
gaze lacrimogene

• Tinerii, uteciștii, și-au adus 
o însemnată contribuție — prin 
prestarea a zeci și zeci de ore 
de muncă voluntar-patriotică 
— la realizarea noului cămin 
cultural în satul Românești, 
jud. Vîlcea. Noua construcție 
cuprinde o sală de spectacole, 
bibliotecă, club, săli de proiec
ție.

• Primul hidroagregat de 170 
MW, din cele trei, cite urmea
ză să fie puse în funcțiune la 
I.C.H. Lotru — Sebeș, a intrat 
în probe tehnologice' cu 20 de 
zile înainte de termen. Terme
nele prevăzute pentru darea în 
funcțiune a celorlalte două hi- 
droagregate gigant : 23 August 
1973 și 30 iunie 1974.

• Comitetul județean U.T.C. 
Vîlcea organizează concursul 
„Județul Vîlcea în anii Repu
blicii". Tematica sa are ca scop 
principal popularizarea reali
zărilor economice cele mai în
semnate obținute în anii Re
publicii, cunoașterea perspecti
velor social-economice. Prima 
etapă va avea loc în orașele 
Brezei, Olănești, Drăgășani șl 
Horezu. Etapele următoare se 
vor desfășura în preajma a- 
propiatei vacanțe a elevilor. 
Vor fi acordate de către comi
tetul județean U.T.C. o serie 
de premii.

CANDIDAȚII
COMANDARE DIN PARTEA CONDUCERII LICEULUI (PENTRU 
ELEVII DIN ANUL IV) Șl DIN PARTEA CONDUCERII ÎNTRE
PRINDERII (PENTRU TINERII ÎNCADRAȚI IN PRODUCȚIE) \ 

Informații suplimentare la secretariatul institutului.

________________________________ J

luna cadourilor
7 V

TAB sovimc : rujează Cen
tral (ora M3K-

BaRIERa : rujează la Patria 
•cceie gJB: 1X1». IS: 17.4S; ■». 
Central (oeeie W: 1X3»; Ujai. 
Exceisor ,oce.e 6.4S; U: 1X3». ;»; 
1X3»: ai.

PICIUL VA AVEA UN FRĂ
ȚIOR : rulează Ia Dccza (arde U;

; 1X3»: — la oede 9.<5 Program
* desene azuaiate pentru copr.l 
vacanta LA ROMA : rolează 

la Doina (orele VtM: 2D. Baeev. 
(orele 1X«5: 1»: 1X15). G-.uleșu
(orde 15.2»; U; 2U»>

FILIERA : rulează la Lucrată—jI 
(orele 9; 11,15: 1X3»; 16: 1»_3»; 21), 
București (orde 6J»: 11; 1X3»; 16; 
18.3»; 21).

FETE IN SOARE : rulează la 
Festival (orde 9; 11; 12: 15: 17; 19; 
21).

MAREA EVADARE : rulează la 
Scala (orele 9.3»; 13: 16.45: 26.I5), 
Capitol (orele
19.45). Favorit 
16.30; 2»).

CV MIINTLE
la Lumina (orele 9: 11.15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30). Pacea (orele 15.45: 18; 
20). Popular (orele 15,30, 18; 20,15).

ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9.15—20,15 tn continuare).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT IN

AUSTRALIA : rulează la Flamura 
orele 9: 11,15; 12.3»; 16; 18.15;

M*.
LUPUL. MĂRILOR — RĂZBU

NAREA : rulează la Feroviar (ore
le »; 11M; 16; 19.3»). Melodia 
(orele 9; 12.3»; 16; 19.30), Gloria 

9; 12,30; 16,15; 19,45), Mo
dern (orele 9; 1X3»; 16; 19,30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Grivrța (orele 9; 11.30: 15.30; 18; 
2».36). Tomis (orele »: 11,45; 14,30; 
17 15: 2».15)

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Lira (orele 15.30; 18; 
2». 15).

MAREA HOINĂREALĂ : rulează 
la Buzești (orele 15,3»; 18; 20,15), 
Ferentari (orele 15,30; 18; 27,"

FUGI, CA SA TE PRINDĂ : 
lează la Drumul Sării (orele 
18: 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
lează la Cotroceni (orele 10.30; 
15.30' 18 : 20.30).

FUGA E SĂNĂTOASA : rulează 
Ia Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

A FOST O DATĂ UN POLI
ȚIST : rulează la Crlngași (orele 
15 30; 18: 20.15).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Progresul 
(orele 15.30; 18; 20,15).

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Floreasca (orele 
20.15). Miorița (orele 10: 
17.30: 20).

BĂRBATUL CARE A 
DUPĂ BUNICA : rulează 
va (orele 16; 18; 20).

SECERA V1NTUL SĂLBATIC : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Aurora (orele 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,30).

CAZUL MATEI : rulează la Arta 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ANONIMUL VENETIAN : ru
lează la Viitorul (orele 15,30; 18; 
20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Munca (orele 
10; 15,30; 19).

MANIA GRANDORII : rulează 
Ia Cosmos (orele 15,30; 18;

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : 
ză la Flacăra (orele 15,30; 18;

ULTIMUL TREN DIN 
HILL : rulează la Vitan 
15.30: 18; 20.15).

VAGABONDUL : rulează la Da
cia (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

CREIERUL : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

CUM SĂ FURI UN MILION 
(orele 9; 11,30; 14); JUCĂTORUL 
(ora 16,30; AVENTURILE DOM
NULUI FRIDOLIN (ora 18:45); 
RĂSUNĂ VALEA (ora 21) rulează 
la Cinemateca „Union".

(Sala Comedia) : DULCEA PA
SARE A TINEREȚII — ora 20 ; 
(Sala Studio) : DESPRE UNELE 
LIPSURI. NEAJUNSURI ȘI DE
FICIENȚE ÎN DOMENIUL DRA- 
DOSTEI — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : LEONCE ȘI LENA
— ora 20 ; (Sala Studio) : VA
LENTIN ȘI VALENTINA — ora 
20; Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : OMUL CARE... — ora 
19,30 : (Sala Studio) : GAIȚELE
— oța 20 ; Teatrul Mic : DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30 ; Teatrul 
Giulești : OMUL CARE A VĂ
ZUT MOARTEA — ora 19,30 ; 
Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Sa
voy) : REVISTA ARE CUVlNTUL
— ora 19.30 : Teatrul „Ion Vasi- 
lescu" : HANUL PIRAȚILOR — 
ora 19.30 ; Teatrul „Țăndărică" : 
(Sala Victoria) : ILEANA SÎNZIA- 
NA — ora 15 ; (Sala Academia) ; 
RĂI ȘI NĂTĂRĂI — ora 17 ;

Vin-a). Sisteme de ecuații de gra
dul I. 10,00 Curs de limba engieză 
— lecția a 33-a. 10,30 Comentariu 
la 40 de steme — Județul Teleor
man. 10,50 Căminul. 11,30 Film se
rial pentru tineret : „Pierduți in 
spațiu" (IV) : ,.Ma‘rea flămindă". 
12,15 Ancheta TV. Luxul de a 
face... lux. 12,55 Telejurnal. 15,00— 
16,00 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. Tehnologiile cul
turilor de cereale și plante teh
nice. 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs de limbai 
rusă — lecția a 32-a. 18,00 Panora
mic științific. Vapoarele se lansea
ză mai întîi de pe planșete. 18.20 
Cum vorbim. 18,35 Tehnic-Club. 
19,00 Caleidoscop cultural-artistic. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Tn cinstea aniversării Republicii — 
Cronica „marii întreceri. 20,00 Co
mentariu la 40 de steme — Jude
țul Timiș. 20.20 Seară de teatru : 
întîlnire peste ani" de Lucia De
metrius. 22,00 în actualitate — 
Școala. 22,30 „24 de ore".
PROGRAMUL II

20,00 Telecinemateca pentru 
copii : „Moș Gerilă" ; Schița cine
matografică „Nota 2 la aritmeti
că". 21,30 Muzică populară cu Fe- 
lician Fărcașu. 21,40 Ghișeul. 22,00 
Prin expoziții : Portretul englez. 
22,15 Emisiune de divertisment. Un 
zîmbet, un cîntec, o floare (II).
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LA LONDRA A APĂRUT
VOLUMUL

n

Editura „Abacus-Press Ltd“ 
a scos de sub tipar, la 18 
decembrie, volumul intitulat 
„Ceaușescu și România", sub 
semnătura lui Donald Cat- 
chlowe, cunoscut scriitor și 
publicist britanic. După a- 
pariția, la 14 decembrie, in 
Editura „Russel Press Ltd" 
a volumului „Nicolae 
Ceaușescu — omul, idei
le sale, înfăptuirile pe calea 
socialismului", 
Newens, aceasta 
de-a doua carte . ........ 
conducătorului partidului și 
statului nostru, tipărită în 
Anglia la interval de cîteva 
zile, fiind o dovadă în plus 
a interesului crescînd mani
festat de opinia publică bri
tanică față de România so
cialistă și față de președin
tele Nicolae Ceaușescu.

Autorul cărții, Donald 
Catchlowe, inaugurează cu 
acest volum o suită de lu
crări intitulată „Făuritori ai 
istoriei", care își propune 
să înfățișeze viața, activita
tea și opera unor prestigioși 
conducători de țări și po
poare din întreaga lume.

Dispunjnd de un material 
documentar vast, autorul 
prezintă pe larg diferitele 
etape ale vieții clocotitoare 
a conducătorului parti
dului și statului român, 
activitatea sa îndelungată 
în mișcarea revoluționară, 
munca însuflețită In func
țiile de mare răspundere 
încredințate. Titlul lucrării 
decurge nemijlocit din fap
tul că autorul înfățișează 
datele biografice ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu în
cadrate organic în cele mai 
importante evenimente ale 
istoriei României moderne, 
subliniind legătura indes
tructibilă dintre popor, par
tid și conducătorul său. „Po
porul român — scrie el — 
este mîndru de a avea un 
asemenea conducător".

Volumul începe cu relata
rea debutului în activitatea 
revoluționară a celui ce a-

de Stan 
este cea 

consacrată

vea să devină conducătorul 
partidului și statului nostru.

Autorul prezintă apoi dez
voltarea rapidă a țării noas
tre în ultimul pătrar de 
veac, succesele de notorieta
te ale României socialiste, 
subliniind că asemenea suc
cese ar fi fost de neconce
put fără conducerea de că
tre Partidul Comunist Ro
mân, că mersul înainte al 
țării noastre este indisolubil 
legat de „geniul organizato
ric al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de talentul său 
în mobilizarea maselor".

Un loc important este a- 
cordat în paginile cărții 
principiilor politicii interna
ționale a României, politică 
de pace și prietenie cu toa
te popoarele Autorul evi
dențiază contribuția amplă 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la definirea 
și statornicirea acestei po
litici, atenția și prețuirea de 
care se bucură pe plan in
ternațional inițiativele Ro
mâniei. In volum sînt publi
cate extrase din cuvîntările 
și luările de poziție în cele 
mai diverse probleme ale 
actualității, „model de felul 
în care trebuie abordată 
problematica internațio
nală".

In mod deosebit se relevă 
fundamentarea de către con
ducătorul partidului și sta
tului român a ..dreptului tu
turor statelor la libertate și 
suveranitate, drept 

recunoscut de toi 
și a dreptului

de a se apăra cu 
mijloacele, inclusiv

care
trebuie 
precum 
legitim 
toate 
forța armelor. împotriva vi
olării acestui drept*.

Pentru contribuția sa la 
soluționarea constructivă a 
problemelor majore ale con
temporaneității — subliniază 
autorul — „Ceaușescu este 
cunoscut astăzi in lume ca 
un om iubitor de pace, ca 
unul din marii promotori ai 
destinderii in viața interna
țională*.

*
*

*

i

*

*

*

A

Manifestări
aniversării

In cadrul manifestărilor orga, 
nizate în Suedia cu prilejul ce
lei de-a 25-a aniversări a Pro
clamării Republicii, la „Film- 
Huset" („Casa filmului") din 
Stockholm a început săptămina 
filmului românesc, organizată 
sub auspiciile Asociației 
prietenie Suedia-România.

de

In cadrul manifestărilor 
marchează cea de-a 25-a 
versare a Republicii, în capitala 
birmaneză a avut loc un sim
pozion la care însărcinatul cu 
afaceri a.î. al României la Ran
goon, Andrei Dumitru, a pre
zentat aspecte ale vieții cultu
rale din România contemporană.

care 
ani-

La sediul cultural român din 
Viena a avut loc deschiderea 
expoziției de tablouri ..Româ
nia azi*. Prezentind aspecte 
din munca și viața poporului 
român, expoziția ilustrează su
gestiv progresele remarcabile

A in cinstea
Republicii

ale României socialiste. La ver
nisaj au luat parte reprezen
tanți ai vieții publice austriece, 
un mare număr 
coloniei române

de membri 
din Viena.

României

ai

Ambasadorul
R.D. Germană, Vasile Vlad,

în 
a 

ținut la 18 decembrie, la Școala 
superioară de partid a C.C. al 
P.S.U.G. „Karl Marx" din Ber
lin, o conferință in care a rele
vat importanța istorică a zilei de 
30 decembrie — ziua proclamă
rii Republicii.

In cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 25-a aniver
sare a proclamării 
ansamblul de cintece 
suri „Doina Gorjului", 
află intr-un turneu în 
bania. a susținut două 
cole în orașul Vlora.

Spectacolele s-au bucurat de 
un deosebit succes.

Republicii, 
și dan- 
care se 

R.P. Al- 
specta-

PREȘEDINTELE S.U.A. A ORDONAT 
RELUAREA BOMBARDAMENTELOR ASUPRA 

R D. VIETNAM

Un nou și serios obstacol
în calea reglementării
problemei vietnameze

Neruda a sosit acasă. Marele poet, lau
reat al premiului. Nobel, care îndeplinește 
sarcina de ambasador al țării sale în ca
pitala Franței, s-a întors, zilele acestea, 
in patrie. („Se întimpla, așa imi pare, că 
niciodată nu am ieșit de aici, că niciodată 
nu am fost afară, că niciodată nu mi s-a 
intimplat nimic in altă parte, ci numai 
aici, pe acest pămînt"). Pe Estadio Nacio
nal a fost grandioasă și emoționantă pri
mirea care i s-a făcut poetului. Sute de 
tineri, cu o carte în mină și cu o floare 
în cealaltă, l-au ovaționat la intrarea ia 
stadion. Au. venit aici, ca să-1 intîlneas. ă 
pe marele bard al neamului, mineri de 
la exploatarea de salpetru din Tarapeca- 
țărani din Curico, pescari din insula Chi- 
loe, făr alături de ei. generalul ~ 
Prats, care a ținut o amplă c 
chinată operei lui Neruda, mi 
bri ai parlamentului. Afli 
președintele Allende a 
exprimind admirația și 
poetul și omul politic 
„Născut intr-un modest 
citori. el se identifică cu 
ce este Chile, istoria sa. prezentul 
concepția sa asupra viitorului*.

Ecte greu de înfățișat dimensiunea 
țuirii de care se bucură Neruda. Este, 
relativ mai ușor să ți-o explici. Prii 
t re aga sa operă — fascinantă rapsod 
care se descifrează intr-un mir. anat 
baj poetic, profund inovator gi toți 
extraordinar și accesibil — Neruda 
identificai cu eternitatea marilor s 
mente și aspirații umar.e care i-au 
dezvălui 
acestui

In peregrinări poetice, in drumeții pen
tru transmiterea cuvtnmlui de foc al pro- 
gresu.ui. Neruda a străsătut țara din de
serturile noecuiu: plr.ă la ghețurile sudu- 

c a mata, țăranii dir. regiunea lui natală și 

âu vrait .â câ sâ-ă re* «CA-
nuntesc că, fc zraa iz care <e aflase că 
î s-a decerzat creând Nobel, zeâevizizi- 

nică ca Xer^CA. CJod i s-a spus că această 
coz** orbire es&e trarisiiisâ in direrc. a iz- 
Xer*» KJt o sc crcă ccpa care am
auzit din aou meea lui Neruda, in care 
răzbatea emttta tz * -Sta-gia t „Glodul mea 
este la toți ctefieniL La cei din tainițele 
Cordilieritar și <zn satele răzlețe pe 
le-am i. uoalrm Oamenii de acolo 
»*in-

Aet 
de st

Comunicaf comun indo- 
pakisfanez

După cum se arată într-un 
comunicat comun publicat 
simultan, duminică, la Delhi 
și Islamabad, reprezentanții 
militari ai Indiei și Pakis
tanului și-au încheiat lu
crările pentru determinarea 
liniei de control in Jammu 
și Cașmir. Comunicatul pre
cizează că unele reajustări

teritoriale în regiunile cele 
mai nordice nu au avut loc 
din cauza unor importante 
căderi de zăpadă.

Pe de altă parte, continuă 
retragerea reciprocă a tru
pelor indiene si pakistaneze 
de pe teritoriile ocupate in 
timpul conflictului din de
cembrie 1971.

fiesta

Carlos 
tare in

tri. mem- 
peste hotare, 

imis un mesaj 
tstirea pentru 

Pablo Neruda, 
cămin de mun- 
rădăcinile a ceea 

său.

C3E

care
mâ

pentru
Neruda

PK/X mix PEXm
jscixtha nximwi-

fia In fața celor adunați pe „Estadio Na- 
,'T-am născut in centrul țării, 

am crescut la frontieră (regiunea fluviului 
mi-am început anii tinereții la 

Santiago, m-a cucerit Valparaiso, s-au (des
chis pentru mine pampa și deșertul, dîn- 
du-mi oxigenul și spațiul de care sufletul 
m»u asea nevoie, am cutreierat viile din 
Valle Central, ținuturile nisipoase de la 
Iquique. imasurile din Patagonia, coasta 
sălbatecă a solitarului Aysen și n-au avut 
secrete pentru mine ilustre orașe ca Chil- 
Izn. Valdivia. Osorno. Antofagasta sau că
tunele retrase In ele insele ca Chanco sau 
Quitratue. Taltal sau \ illarica, Longuimay 
sau El Quiso*.

Talentul ți truda si le-a închinat patriei. 
_Cumncind-o și cintind-o, cutreierînd-o și 
luptind. m-am împărțit pe mine insumi și 
m-an multiplicat, oferindu-mi poezia pa
triei întregi, in toată extinderea ei, in ri
dicarea ei. in trecutul ei și in viitoru-i pe 
care il construim*. Cine a citit „Canto 

nțit, cum spune un critic, 
os al istoriei în tot drama-

-.oată măreția ei. „Odele ele- 
oiectează micro și macrocos- 

i de toate zilele, multe din ele 
da poetică a muncii, a luptei, a 

„Scînteii

general- a sir 
suflul miracol 
tismul și in 
menlare* pi 
masul vie) 
fiind 
trudei. Cunosc, desigur, cititorii

tineretului" celebra „Odă poeziei" apărută 
la noi într-un volum din Neruda in tăl
măcirea Măriei Banuș :

.... Și m-ai urmat rnai departe,, / de-a 
lungul pămîntului , dar nu mai erai / sta- 
tuia-nflorită / a copilăriei. / Vorbeai, / 
acum, cu glas de oțel. / Mîinile tale / 
erau aspre ca stîncile. / Inima ta / era 
o sursă bogată de clopote, frămîntai 
pîinea cu toată palma / mă ajutai, să 
nu cad în brînci, căutai pentru mine / to
varăși, ț nu o femeie / nu un bărbat, / ci 
mii și milioane / alături am. fost, poe
zie, / la lupta, în greva, / la demonstrații 
/ în porturi / în mină..."

în discursul pe care l-a rostit la Stock
holm, cu prilejul înmînării premiului No
bel, Neruda exprima, cu alte cuvinte, a- 
ceeași profesiune de credință poetică : 
„Cred că datoriile mele de poet nu-mi 
indică doar fraternitatea cu trandafirul și 
cu simetria, cu dragostea exaltată și in
finita nostalgie, ci, totodată, cu asprele 
sarcini umane pe care le-am încorporat 
în poezia mea... Cum mi-aș putea ridica 
fruntea, iluminată de onoarea pe care 
Suedia mi-a făcut-o, dacă nu m-aș simți 
mindru că ani o contribuție minimă la 
transformarea actuală a unei țări

Creator al unui cosrhos poetic propriu, 
în care iubirea, comunicarea cu natura, 
cu sensurile transcedentale ale geografiei 
și istoriei naționale capătă transfigurări 
artistice de mare originalitate, Neruda a 
fost și este un participant neobosit la viața 
politică. Militant al partidului comunist, 
strălucit reprezentant al statului chilian 
la .Paris, Neruda a continuat și continuă 
să desfășoare o activitate pasionantă pen
tru. cunoașterea adevărului despre puterea 
populară din Chile, despre nesecata încre
dere în viitor cu care poporul înfrunta a- 
menințările și actele agresive ale dușma
nilor dinlăuntrul și din afara țării. Ne
ruda a vorbit și pe „Estadio Nacional" 
despre cauza populară și despre mîndria_ 
de a fi participant la făurirea ei : „Pentru^* 
prima oară avem o fizionomie proprie și 
nu e nimeni în lume care să poată în
drăzni a ignora măreția luptei noastre in 
construirea unui destin național".

Aș dori să închei aceste însemnări des
pre fiesta închinată lui Neruda, amintind 
asocierea, atît de plină de convingere, pe 
care poetul a făcut-o între acest nou destin 
național și tineretul țării ; „Eu am cîntat 
și am slăvit patria, spunea Neruda. Mun
ca voastră trebuie să o facă tot mai mă
reață și mai frumoasă".

ELENA POP
Santiago de Chile, decembrie 1972

UN MOMENT SPECTACULOS :

ia a:

„Apollo-17" înDeclarația M.A.E. al R.D. Vietnam
rea imediată 
r a blocadei 

rarilor.pzbi-^âț—

trației S_U_A_ in 
a twmbardamer 
șa minări

f«

adoptată

CHILE. Mii

■c«l

de -urctor, agricultori, studenți și intelectuali au participat recent la o demon
strate de sprijin pentru guvernul președintelui Salvador Allende

activității 
i bordul 

„Apollo-17",

Rezoluție
drum spre Terra

ÎNTREVEDERE 
CIU EN-LAI — 
L£ DUC THO

• Agenția Chi: 
meazâ că Ciu E 
al Comitetului Permane 
Biroul 
CE 
de
Le
iui 
lui

S.U.A. După cum se știe, șomajul in S.U.A. a continuat să 
crească ajungind la 5,6 Ia sută din totalul forței de munca ac
tivă. O sugestivă caricatură pe această temă a apărut in pu
blicația americană „Daiiy World" sub titlul „Cartea lunii", pre
zentată in mai multe volume, fiecare volum purtind cite o literă 

care in totalitate compun cuvintul „Șomaj"

Heroina din... cadavre
Hărțuiți de orga

nele de poliție de 
pretutindeni, trafi- 
canții de droguri — 
aflați în permanen
tă alertă — sînt în- 
tr-o febrilă căutare 
a unor noi căi prin 
care să-și introducă 
„marfa" pe diverse 
piețe. Un proces ce 
se desfășoară în 
prezent în S.U.A. 
— după cum rela
tează FRANCE 
PRESSE — a dez
văluit o cale de-a 
dreptul senzațională 
folosită de acești 
negustori ai „morții 
albe" : cadavrele
soldaților americani 
\ce au căzut pe 
frontul din Vietnam 
și care sînt expedia
te în S.U.A.

Potrivit declarației 
făcute- în fața unui 
tribunal din Balti
more de către Tho
mas Sutherland, 
principalul acuzat

al procesului în 
curs, în ultimii S 
ani au fost introdu
se în S.U.A., pe a- 
ceastă cale, impor
tante cantități de 
heroină. Sutherland 
a fost arestat la 
baza militară din 
Andrews, din apro
pierea Washingto
nului în timp ce în
soțea la bordul unui 
avion militar două 
cadavre ale unor 
soldați americani 
trimise de la Saigon. 
Deși angajat civil, 
Sutherland purta o 
uniformă de sergent 
al armatei america
ne și era înzestrat 
cu acte militare în 
care se specifica 
misiunea sa, docu
mente pe care 
F.B.I. le-a apreciat 
ca fiind „aproape 
perfect falsificate". 
Sutherland a intro
dus săculețele cu 
heroină în... cada

vre, „cosind" diferi
te părți ale trupuri
lor celor morți pe 
front.

In timpul proce
sului Sutherland a 
menționat că hero
ina adusă pe aceas
tă cale în S.U.A.. 
provine din Tailan- 
da, unde ea este 
cumpărată cu 1 700 
dolari kilogramul și 
revîndută în S.U.A. 
la prețul de..- 20 000 
de dolari

Rețeaua, potrivit 
surselor F.B.I.. cita
te de FRANCE 
PRESSE, cuprinde 
persoane care au 
„liberă intrare și ie
șire" în zonele de 
conflict din Indo
china și locuiesc în 
cea mai mare parte 
în regiunile Balti
more și Washing
ton.

GH. SPRINȚEROIU

Privilegii 
pentru bărbați

Pe bacă mohe *Jie eaă'i- 
ealive rare i *-«■ *■* ia ăe- 
eursul UwaanWr Oară * 
turismalui*. -Sară a eeaaarr- 
Iar*. -tară a seareaaJai o*e- 
rațiunilor bancare* rtcj Fr- 
vetia l-ar potea rrreaăăca șâ 
pe cel de -paradis al bărba
ților'. Cei palia areassa ar 
paiea fi nalir* inaoirsâ 
in afinastu. > aaei -Cărți 
albe- pablirase rece al de a- 
saeiatia din Geneva pentru 
dreptarile femeii <i reiaială 
de FRANCE PRESSE. Kreas- 
tă -Carie albă* intrau Ir li 
semnificativ -Despre drsm- 
minările rare lereaaă femela 
elvețiană*, mnrbăde intr-ade
văr că -Elveția au este un 
paradis pentru feure *.

Se știe eă etvetâeneede 
n-au obținui deeit foarte 
tirziu (eu mai palia de doi 
ani in urmă 3 dreptul de vet 
la ilegerile federale. Dară 
in arest domeniu realitatea 
a fast restabilită, in altele 
bărbații rontimiă eă benefi
cieze de privilegii. Spre 
exemplu. in car de divorț, 
bonurile romnar ale celor 
doi soți se impart ia propor
ție de două treimi pentru 
bărbat si o treime pentm 
femeie. Elvețianca se află 
in inferioritate si in ce pri
vește dreotarile de stabilire 
a paternității. De asemenea, 
ea nu poate reprezenta 
ruplnl conjurai deeit in pro
blemele mărunte ale gospo
dăriei. in toate celelalte 
fiind necesară prezenta so
țului. In sfirsit. aflăm din 
informația FRANCE PRESSE. 
soțul poate orieind să anun
țe public că nu este respon
sabil pentru cheltuielile so
ției. aceasta nedisnunînd. 
însă, de aceleași drepturi.

B. ST.

o URAGAN IN MEXIC

Litoralul estic al Mexicului a 
fost bîntuit de un puternic ura
gan. Viteza vintului a ajuns la 
250 km pe oră. In orașul Vera
cruz. situat la circa 300 km de 
capitala țării, uraganul a per
turbat aprovizionarea cu ener
gie electrică și apă potabilă : 
aproximativ 500 de clădiri au 
fost aproape complet distruse.

Toate porturile situate în Gol
ful Mexic au fost închise. Două 
nave de pescuit. împreună cu 
echipajele lor. au dispărut fără 
urmă în apropierea coastelor 
mexicane.

N ouă inter
ii. membra 

al 
Politic ai CC. al P.C.

Inez. premierul Consiliului de 
Stat s-a intilnit duminică cu 
Duc Tho, membru al Birou- 
Politic al C.C. al Partidu- 
celor ce Muncesc din Viet

nam. ; -șilier special al condu
cătorului delegației R. D. Viet
nam la Conferința de la Paris.

Unul din momentele cele mai 
spectaculoase ale : 
astronauților aflați la 
trenului spațial 
care se îndreaptă spre Pămînt, a 
fost — în ziua de 17 decembrie
— ieșirea cosmonautului Ronald 
Evans din cabina de comandă 
și deplasarea lui la modulai de 
serviciu. Cu acest prilej. Evans
— a cărui activitate a putut fi 
urmărită cu ajutorul unei came
re de televiziune — a transpor
tat casetele cu filmele execu
tate in timpul zborului circum
lunar de săptămina trecută, ma
teriale științifice și tubul în 
care se află cadavrele a cinci 
șoareci și care urmează să fie 
examinați în „laboratoare cu pri
vire la radiațiile cosmice exerci
tate asupra lor. In timpul de
plasării, astronautul american 
le-a împărtășit colegilor lui tot

ceea ce avea posibilitatea să 
observe în jur. „Văd Luna în 
spatele meu. Este o splendidă 
lună plină", a exclamat acesta 
la un moment dat.

CONSULTARE CU MEDICII 
DE LA HOUSTON

Cei trei astronauti americani 
au fost nevoiți ca, înainte de în
ceperea programului de somn, să 
aibă o consultare cu medicii de 
la centrul spațial. Ei au făcut cu
noscută existenta unor tulburări 
digestive, Cernan și Schmitt pre- 
cizînd că aceste inconveniente 
sînt agravate de hidrogenul di
zolvat în apa utilizată pentru re- 
hidratarea alimentelor . folosite. 
Medicii, aflati în sala de control 
de la Houston, au prescris trata
mentul medicamentos corespun
zător, care are drept scop princi
pal să prevină apariția de gaze 
în tubul digestiv.

CONFERINȚĂ DE PRESA 
„IN SPAȚIU"

în momentul în care se aflau 
la o distanță de 225 676 km de 
Pămînt și 164 597 km de Lună, 
echipajul navei „Apollo-17“ a 
fost trezit la ora 13,53 GMT. 
după care cei trei cosmonauți 
au continuat activitatea de ob
servații științifice.

Programul zilei de luni a cu
prins, de asemenea, la ora 23 
GMT, organizarea unei confe
rințe de presă „în spațiu", în 
cursul căreia Cernan, Schmitt 
și Evans au răspuns întrebă
rilor adresate de ziariștii acre
ditați la Houston-. Situat, în 
acel moment la o distanță de 
170 000 de km de Terra, modu
lul de comandă „America" va 
fi vizibil „în direct", pe, ecra
nele televizoarelor de la Cen
trul de Control.

în acest timp specialiștii de 
la Houston au declarat că po
trivit primelor concluzii ale ex
periențelor efectuate pe Lună 
de ultimul echipaj, al progra
mului Apollo" a fost confir
mată ipoteza că satelitul natu
ral al Pămîntului este practic 
lipsit de atmosferă.

• Succese ale patrio- 
ților din Guineea — 
Bissau

Reprezentanți ai Partidului 
African al Independenței Gui
neei și Insulelor Capului Ver
de (P.A.I.G.C.) au făcut cunos
cut, in cadrul unor declarații 
reluate de presa pariziană, că, 
in cursul lunii noiembrie 1972, 
patrioții din Guineea-Bissau au 
scos din lupta peste 240 de mi
litari din rindul trupelor colo
nialiste portugheze și au distrus 
importante cantități de mate
rial de război ale inamicului, 
între care șase autocamioane 
militare și un elicopter.

• Devalorizarea mo
nedei islandeze

Banca centrală a Islandei a 
anunțat, duminică devaloriza
rea monedei naționale — co
roana — cu 10,7 la sută. Tot
odată, autoritățile bancare au 
precizat că a fost stabilit și 
un curs fluctuant al coroanei 
de 2,25 la sută, măsură aplica 
bilă numai după aprobarea sa 
de către Parlament, care ur

mează să se întrunească in 
cursul zilei de luni.

• Greva mecanicilor 
de la nouă ziare en
gleze

O grevă de 24 de ore a fost 
declanșată de către mecanicii 
care lucrează la nouă mari zia
re londoneze. Ei protestează îm
potriva măsurii abuzive a Tri
bunalului național al relațiilor 
industriale de a amenda sindi
catul de care aparțin.

• Spărgători într-o bi
serică din Florența

Mai mulți spărgători, rămași 
neidentificați, au distrus un vi
traliu deosebit de prețios de 
la biserica Santa Maria No
vella, din Florența, în momen
tul în care voiau să se stre
coare cu cele 14 candelabre fu
rate. Vitraliul era opera picto
rului Filippino Lippi, elev al 
lui Boticelli, și fusese pictat 
în secolul al XV-lea. După în
cercarea lor de a părăsi in
cinta bisericii pe fereastră, 
hoții au distrus și ușa celebru 
lui monument de artă.

• Calendare inedite

Oficiile poștale canadiene au 
fost nevoite să distrugă mai 
multe sute de mii de calen
dare Jientru anul 1973, pe care 
tocmai se pregăteau să le dis
tribuie, deoarece luna februa
rie figura cu 31 de zile. Edi
torii vor întîmpina, astfel, nou) 
an cu cheltuieli neprevăzute 
îritrucît a fost necesară o nouă 
ediție, revăzută, a calendarelor.

CAFEAUA... PE BANCA ACUZĂRII
Un grup de cercetători americăni din Boston afirmă, într-un 

articol publicat de cea mai prestigioasă revistă medicală din 
Marea Britanie, „The Lancet" (Lanțeta), că apariția bolilor 
cardiace este mult mai frecventă la consumatorii de cafea- 
Astfel. la' cei care beau mai mult de cinci cești de cafea pe 
zi, riscul apariției unui atac cardiac este de două ori mai 
mare deeit la cei care nu beau deloc. Cercetătorii afirmă, de 
asemenea, că fumatul este, în această privință, mai puțin pe
riculos deeit consumul de cafea. In același articol, se mai a- 
rată că pericolul nu provine din existența cofeinei, argumen- 
tîndu-se că, în urma cercetărilor, s-a dovâdit că la consuma
torii de ceai, care, de asemenea, conține cofeină, apariția 
atacurilor de cord este mult mai puțin frecventă.

După cum informează Agen
ția TASS, la sediul reprezen
tanței permanente a U.R.S.S. 
pe lingă Oficiul O.N.U din Ge
neva a avut loc, luni, o nouă 
intilnire a delegațiilor sovietică 
și americană care poartă con
vorbiri in problema limitării 
înarmărilor strategice.

• închiderea Tîrgului 
internațional „Asia-72"

La Delhi s-a închis cea de-a 
treia ediție a Tîrgului interna
țional „Asia-72“, care, timp de 
șase sâptămini, a fost vizitat de 
peste șapte milioane de per
soane.

Luînd cuvintul cu prilejul în
chiderii tirgului, președintele 
Indiei, Varahagiri Venkata Giri 
a arătat că această manifestare 
a permis țării să prezinte in
tr-un for internațional impor
tantele succese obținute de po
porul indian în domeniul întă
ririi bazei industriale a econo
miei.

Potrivit cifrelor oficiale, tir- 
gul a reunit 47 de țări de pe 
cinci continente, printre care și 
România.
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