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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe
ambasadorul Republicii Arabe Siria la București

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, in după-amiaza 
zilei de vineri, 5 octombrie, pe

Souheil Ghazzi, ambasadorul 
Republicii Arabe Siria la Bucu
rești, în legătură cu plecarea 
definitivă a acestuia din țara 
noastră.

Cu prilejul întrevederii a avut 
loc o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială/ 
prietenească.

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII INDIA, 

VARAHAGIRI VENKATA GIRI
Printre locuitorii 
cartierului Titan 
și pe platforma 
industrială a 

Uzinelor 
„23 August'l 
din Capitală

Vineri dimineața, la sfîrșituî 
unei noi runde de convorbiri 
fructuoase, menite să . confere 
raporturilor româno-indiene un 
conținut tot mai amplu, mai 
rodnic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Statal Republicii So
cialiste Romania, împreună cu 
președintele Republicii India, dr. 
Varahagiri Venkata Giri, au vi
zitat unul din cele mai mari și 
moderne cartiere ale Capitalei 
cartierul Titan — precum și cu
noscutele Uzine ,,23 August*. 
Moment semnificativ în progra
mul călătoriei pe care o între
prinde în tara noastră, aceasta 
vizită a oferit înaltului oas
pete prilejul de a cunoaște 
direct aspecte ale experienței 
României Socialiste în edificarea

(Continuare în pag. a Ill-a)

Convorbiri oficiale 
româno - indiene

Vineri dimineața, la Palatul 
Consiliului de Stat au continuat 
convorbirile oficiale între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
și dr. Varahagiri Venkata Giri, 
președintele Republicii India.

La convorbirile dintre cei doi 
șefi de stat au participat :

Din partea română : Miron 
Constantinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Mihai D?.- 
lea, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Ge
orge Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Constantin Mi- 
tea și Vasile Pungan, consilieri 
ai președintelui Consiliului de 
Stat, Petre Tănăsie, ambasado
rul României la Delhi.

Din partea indiană au partici
pat : Surendra Pal Singh, mi
nistru de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe, Shanker Giri, 
membru al Parlamentului, Ashok

Mitra, secretarul președintelui, 
V. C. Trivedi, secretar în Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
Vishnu K. Ahuja, ambasadorul 
Indiei la București, P. N. Krish
na Mani, secretar asistent al 
președintelui, și Abdul Hamid, 
secretarul de presă al președin
telui.

în cadrul convorbirii au fost 
analizate stadiul actual• al rela
țiilor bilaterale și perspectivele 
lor de dezvoltare și diversifi
care în lumina înțelegerilor rea
lizate cu prilejul vizitei efec
tuate în India de președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în octom
brie 1969, precum și a acorduri
lor semnate în ultimii trei ani.

A fost apreciată cu satisfacție 
evoluția raporturilor dintre Ro
mânia și India și s-a exprimat 
dorința comună de a se acționa 
în continuare în direcția intensi
ficării relațiilor politice, econo
mice, tehnico-științifice și cul
turale, corespunzător intereselor

(Continuare în pag. a IlI-a)

Dineu oferit
in onoarea președintelui 

Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

în- onoarea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii India, dr. Varahagiri 
Venkata Giri, a oferit vineri, în 
saloanele Casei : Centrale a Ar
matei, un dineu oficial.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
hescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popescu, 
Ștefan Voitec, Constantin 
Băbălău, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Ion Ioniță, Ion

Pățan,. Ștefan Andrei, membri 
ai Consiliului de Stat, ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Au luat parte Surendra Pal 
Singh, ministru, de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
Shanker Giri, membru al 
Parlamentului, alte persoane 
oficiale indiene care îl însoțesc 
pe președintele Indiei în vizita 
sa în țara noastră.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii India.

în cursul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, cei doi șefi de stat au 
rostit toasturi.

La posturile 
de radio și 
televiziune

Astăzi, în jurul orei 
9,00, posturile noas
tre de radio și televi
ziune vor transmite 
direct, de la Aero
portul Otopeni, cere
monia plecării pre
ședintelui Republicii 
India, Varahagiri 
Venkata Giri, împre
ună cu soția, Saras- 
vathi Giri, care, la 
invitația președinte
lui Consiliului de Stat 
al Republicii So
cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a făcut o 
vizită oficială în țara 
noastră.

De ce UNA 
în standul
expoziției și ALTA în 
vitrina magazinului?

— Drept să vă spun — măr
turisește tehnicianul Dumitru 
Dinu, solicitat de ancheta noas
tră în ipostază de client al ma
gazinului de încălțăminte „Bi
zonul", de pe strada Lipscani — 
am pierdut pur și simplu spe
ranța de a mai găsi în comerț, 
!ntr-un aspect identic, vreuna 
din perechile de pantofi care 
mi-au plăcut la ultima expozi
ție de specialitate, organizată,

din cîte îmi amintesc, chiar in 
vara aceasta.

Din condica de sugestii a ma
gazinului „Victoria" cităm opi
niile a doi clienți : „Am căutat 
fără succes cîteva modele de 
cămăși pe care le-am văzut la 
expoziția de confecții din aceas
tă vară. De ce oare produsele 
prezentate în expoziții nu pot 
fi găsite, așa cum ar fi normal, 
în magazinele de specialitate ?“

(inginer Nicolae Popescu, 6 
septembrie) ; „Mi-am notat de 
la expoziția de confecții orga
nizată recent la Pavilionul de 
la Casa Scînteii indicativele a 
două taioare care mi-au plăcut ; 
în unitatea dv. am regăsit indi
catoarele respective, însă calita-

ANDREI BARSAN

(Continuare în pag. a Vil *a)

PENTRU SALVAREA VIEȚII 
LUI LUIS CORVALAN, A CELORLALȚI 
DEMOCRATI SI PROGRESIST! CHILIENI

9 9 9

Exprimînd sentimentele de 
solidaritate ale oamenilor muncii 
din uzine și de pe ogoare cu 
toate forțele democratice, pro
gresiste chiliene, Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din țara noastră a 
adresat mesaje Federației Sin
dicale Mondiale, Confederației 
Internaționale a Sindicatelor 
Libere, Confederației Mondiale 
a Muncii și unor organizații 
sindicale prietene din numeroase 
țări ale lumii, în care face apel 
să acționeze energic prin toate 
mijloacele pe care le au la dis
poziție pentru salvarea vieții 
secretarului general al P.C. din 
Chile, Luis Corvalan, militant 
de seamă al vieții politice chi
liene, a altor conducători și mi- 
litanți ai unității populare din 
Chile, luptători activi pentru 
progres și democrație, pace și 
colaborare între popoare.

Mesaje asemănătoare au fost 
trimise de către Comitetul Cen

tral al Uniunii Tineretului Co
munist și Consiliul Național al 
Uniunii Asociației Studenților 
Comuniști din România tuturor 
organizațiilor de tineret și stu
dențești din străinătate cu care 
au relații de colaborare și prie
tenie, prin care își exprimă în
grijorarea profundă în legătură 
cu pericolele care amenință 
viața lui Luis Corvalan, a celor
lalți patrioți chilieni întemni
țați, și cheamă aceste organiza
ții să intervină în spiritul res
pectării drepturilor omului, pen
tru încetarea proceselor, a cam
paniei de persecuții și repre
siuni, a execuțiilor în masă.

în spiritul umanismului, al 
apărării drepturilor fundamen
tale ale omului, Consiliul Națio
nal al Femeilor a adresat me
saje Federației Internaționale 
Democrate a Femeilor, altor or
ganizații Internaționale de fe
mei, precum și organizațiilor na
ționale cu care C.N.F. cooperea

ză în spiritul păcii și prieteniei, 
în care cheamă aceste organi
zații la acțiuni largi, unite pen
tru oprirea valului de represiuni 
ale juntei militare chiliene îm
potriva personalităților politice 
din Chile întemnițate și salvarea 
vieții secretarului general al 
P.C. Chilian.

Uniunea Scriitorilor din Re
publica Socialistă România s-a 
adresat tuturor uniunilor simi
lare din țările socialiste, Asocia
ției scriitorilor din Elveția, pre
cum și Pen-clubulul internațio
nal, chemîndu-le să se solida
rizeze, în numele idealurilor 
umaniste, cu acțiunile de sal
vare a patrioților și democrați
lor chilieni, între care Luis Cor
valan, asupra cărora planează 
pericolul de a fi exterminați și 
să ceară autorităților chiliene 
încetarea prigoanei, proceselor 
și execuțiilor.

(Continuare în pag. a VII-a)
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i C.I.L. Arad ,
PRODUCȚIA NU

PA PUTEA ÎNCEPE
CU UTILAJE INCOMPLETE

Șeful secției PAL — de 
fapt o nouă fabrică în ca
drul Combinatului centru 
industrializarea lemnului din 
Arad, — inginerul utecist 
Ștefan Filips, ne informează 
că utilajele care nu peste 
mult timp vor înceDe să pro
ducă se află în rodaj cu ex
cepția sectorului uscare.

— Aici, constructorul bate 
pasul pe loc — spune ingi
nerul Filips, din lipsă de 
cărămidă refractară pentru 
înzidirea uscătoarelor. A- 
ceastă cărămidă se fabrică 
la Pleașa, în județul Praho
va și ar fi trebuit să fie de 
mult trimisă la I.U.P.S. Re
ghin care execută uscătorul, 
dar conducerea fabricii din 
Pleasa invoca lipsa materiei 
prime pentru confecționatul 
cărămizilor.

...Aleargă herghelia de sori 
și-n întimpinare-i iese pes
cărușul, albă și diafană să
geată pornită din rotundul 
orizont înspumat. Liniște, va
lurile se sting neauzit pe în
tinderea de nisip, țesînd în 
urma lor dantele negre, din 
tăciunii reci ai fostei veri ; 
adîncul își trimite zgurile 
încinsului cuptor, de parcă-i 
vorba oficierii dinaintea ză
pezilor...

A SCRIE
SI

A OSPETI»
de VALENTIN 

HOSSU-LONGIN

Era 1 octombrie și pe pla
ja de la Neptun am văzut o 
astfel de mare, de a cărei 
existență mă îndoiam ; poate 
la fel de caldă, albastră și 
neliniștită, însă de dimen
siuni urieșești. Eram putini, 
singuri și tăcuți, nimeni nu 
se juca, nu funcționau tran- 
zistoarele, copiii nu ridicau 
castele, umbrele donchișo- 
tești ale apărătoarelor de 
soare se tîrau neauzite spre 
alte tărimuri. Am notat totul 
și încă multe alte gînduri, și 
nu numai eu făceam lucrul 
acesta, pentru că altfel ima
ginile se estompează, impre
siile prime dispar, precum 
(Continuare in vag. a Vl-a)

• RESTANȚELE AU FOST RECUPERATE DAR PUNfeREA IN 
FUNCȚIUNE VA MAI ÎNTIRZIA. • I.U.P.S. REGHIN FABRICĂ LIF
TURI INSĂ NU VREA SĂ SE... RIDICE. • O PRECIZARE PENTRU 
COLECTIVUL UZINEI PROGRESUL D!N BRAILA: CALENDARELE 
INDICĂ ACUM LUNA OCTOMBRIE. LA DV. N-A SOSIT NICI 
IUNIE ? • TURNAREA PREFABRICATELOR PE ȘANTIER E MAI 
INCOMODA DAR CHELTUIELILE DE PRODUCȚIE MAI MICI.

— Și cine ar vrea să le 
facă aprovizionarea proprie ? 
Altcineva din afară ?

— Ne-au pus întf-adevăr 
această condiție și n-am mai 
stat la tîrguială. Am luat o 
mașină, ne-am dus la Ora
dea, am încărcat-o cu mate
ria primă necesară si le-am 
dus-o tovarășilor de la fa
brica ..Refractara" Pleașa.

S-a crezut pe bună drep
tate că de-acum nimic nu-i 
mai poate reține să execu
te imediat comanda contrac
tată al cărei termen expira
se de mult. Dar după cit- 
va timp, de la Pleașa a mai 
ajdns la Arad o veste proas
tă. ..N-avem forță de mun
că. Trimiteți-ne cîțiva mun
citori pricepuți". anunța con
ducerea „Refractarei". Și 
chiar a doua zi, au și ple
cat 6 muncitori spre Pleașa. 
Probabil că așa e la această

fabrică. Cui îi trebuie cără
midă, să-și aducă ce-i tre
buie și să și-o facă singur. 
Jumătate din cantitatea ce
rută a sosit dar de ce în- 
tirzie — după tot ajutorul 
primit — cealaltă jumătate, 
fără care lucrarea nu poate 
fi încheiată ?

— Fiindcă sîntem cu dis
cuția la capitolul utilaje si 
materiale — intervine ingi
nera Iudita Barta, o altă u- 
tecistă angajată cu pasiune 
în finalizarea acestei inves
tiții — să le reamintim 
furnizorilor noștri de utilaje 
și în primul rînd Uzinei „Pro
gresul" din Brăila că sîn
tem de acum în octombrie 
iar termenele de livrare pen
tru un tocător, două așchie- 
toare, trei macarale cu grei-

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a Vll-a)

CURSUL
DIALOGAT

1

de ACULIN CAZACU <

Repertoriul metodelor și tehnicilor de transmitere a cunoș
tințelor, în școala superioara este, neîndoielnic, variat și 
mobil. Am asistat la multe simpozioane și reuniuni în care se 
făcea o veritabilă risipă de imaginație în materie, inovația 
metodică putîndu-se măsura cu pași mari și numeroși. Am 
auzit, pe alocuri, că s-ăr fi făcut și experimente care și-au 
confirmat ipotezele și că „eșantioanele-martor" ale anchete
lor și sondajelor rămîneau, la performanțe, mult în urma celor 
supuse înnoirii, beneficiare ale infuziei de modernitate. Și 
totuși, printr-o ciudată fisură în arcul deschiderii spre prac
tică, asistăm încă la o predominanță cvasi-generală a 
„cursurilor magistrale", adeseori prin citire de text. Și totuși, 
în ciuda inovării în intenție și în dispută științifică, am sen
zația că eliberarea multora de limitele arhaicului „magister 
dixit" este încă un deziderat, iar pașii care se fac acolo, în 
sala de curs, în atmosfera academică a amfiteatrului, pentru 
promovarea coparticipării studentului la toate actele de 
gîndire ale cursului, sînt încă firavi și vizibil marcați de o 
inexplicabilă „pudoare" didactică. Cursul este încă, în multe 
locuri, un discurs, o pledoarie monologată pentru idei și 
argumente, care pune în afara cadrului de activizare și * 
doială metodologică pe cei care se află, spațial, dincolo 
catedră, de pupitru.

Se vorbește mult, în lume, despre dinamica procesului 
structiv-formativ, ca despre o re-construire a lumii ideilor,_
despre o re-descoperire permanentă a adevărului și căilor 
sinuoase spre culmile sale, ce se cere a fi făptuită de către 
toți participanții la actul educativ. Se vorbește despre profe
sor ca despre unul care și-a depășit de mult condiția de 
avocat al tezelor, devenind un agent stimulativ al gîndirii 
masei din fața sa, un convertizor abil al științei sale în sec
vențe de construcție logică la îngemănarea cărora, în entități 
de teorie, atrage nemijlocit, în predare ca atare, un procent 
crescînd din rîndul celor care îi sînt ucenici. Studenții nu mai 
formează atunci un „auditoriu" pasiv, ci un loc geometric al 
eforturilor de gîndire și autoclarificarea operativă, fără rabat 
la timp. Așa s-au născut și au prins repede teren „cursurile-

(Continuare în pag. a ll-a)
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MOMENTUL 
ADUNĂRILOR 
DE ALEGERI

r
1

I

Adunările de dare de seamă și alegeri au început de acum, 
de citeva zile. Propunîndu-și oglindirea acestui important eve
niment, care intervine cu regularitate in viața organizațiilor de 
tineret, ziarul nostru prezintă astăzi un prim grupaj de repor
taje. realizat la Pitești. Primul pas. la comitetul municipal 
U.T.C., și prima concluzie : adunările se desfășoară deja, dar

graficul de urmărire a lor abia se întocmește. Datele erau cen
tralizate. acum două zile, doar la citeva comitete de întreprin
dere. Din acestea citeva, am ales și noi trei : „Argeșana". între
prinderea de autoturisme și Combinatul petrochimic. Despre si
tuațiile întâlnite in aceste trei organizații vă relatăm in rin- 
durile următoare.

I

1
După citirea dării de seamă și 

a proiectului programului de 
activități, s-a lăsat liniștea. O 
liniște de patruzeci de persoa
ne. O liniște în care tinerele 
uteciste prezente se uitau una' 
la alta, nedumerite, ășteptind.

Mă aflam la adunarea de dare 
de seamă și alegeri a organiza
ției U.T.C. „Carde-preparație" 
schimbul B. din cadrul secției 
filatură a întreprinderii textile. 
,.Argeșana". în fine, cineva din 
prezidiu a ..observat" că vor să 
vorbească Floarea Bică. Soinu 
Ionela și Valeria Staneiu, după 
care, inerent, anunță că „lista 
rămîne deschisă". Așa va rămi- 
ne. de altfel, pînă la sfîrșit.

Pornite la modul acesta. .-.dis
cuțiile" âu început, fără excep
ție, cu binecunoscuta frază „am 
ascultat cu toții darea de sea
mă..."/ după care cele. trei ti
nere vorbitoare au rezumat ac
tivitatea foitului birou ca fiind 
slabă, propunînd ca, măcar pe 
viitor, adunările generale, să fie 
pregătite mai bine, mai din 
timp, astfel incit discuțiile să 
poată fi duse în cunoștință de 
cauză. Cam la atita s-au rezu
mat, în esență, discuțiile, excep

ție făcînd propunerea de a se 
include în programul de activi
tăți și o excursie, precum și un 
angajament mai concret în ceea 
ce privește munca patriotică.

Adunarea generală de dare de

ARGEȘANA

tăcerea ? .Răspunsul nu e greu 
de dat. Darea de seama a încu
rajat ea însăși atmosfera de lip
să de interes, prin caracterul 
general al afirmațiilor, prin ab
sența tonului de analiză con- 

Dorința de a

schimba mai mult decit 
niște nume

seamă și alegeri trebuia totuși 
să fie un prilej de analiză pen
tru tOâle domeniile vieții aces
tei organizații și e greu de cre
zut că într-un an de zile nu s-a 
petrecut nimic important în a- 
cest colectiv, nici un fapt care 
să suscite atenția, nici o pro
blemă care să merite a fi ana
lizată. Și totuși cum se explică

cretă, cu apeluri directe la nume 
și situații. în locul acestora, am 
întîlriit doar o vorbărie rieinte- 
resăntă despre niște preocupări 
care ar fi (dar despre care nu 
se spune nimic mai mult) și 
despre niște greutăți care ar 
mai exista (și despre care iarăși 
nu aflăm nimic în plus).

„L-am întocmit singură, cum

m-am priceput — mi-a mărtu
risit fosta secretară, Maria He- 
rișanu. Nimeni nu m-a ajutat, 
nici dintre membrii biroului, 
nici din partea comitetului 
U.T.C.". Lipsa unei munci co
lective, deci, precum și lipsa de 
îndrumare, au fost principalii 
vinovați. Semnificativ, de altfel, 
Marin Popescu, membrul comi
tetului U.T.C. pe filatură care 
răspundea direct de îndrumarea 
acestei organizații, nu a parti
cipat la adunare, preferind să 
participe la o alta, a unei orga
nizații de care nu a răspuns nici 
odată.

Adunarea nu s-a terminat to
tuși fără nici o concluzie, chiar 
dacă aceasta e doar implicită : 
noul birou e într-adevăr cu to
tul nou, hotărîrea utecistelor de 
a nu realege pe nici unul din 
vechii membri demonstrînd do
rința lor de a se schimba ceva 
aici. Nu doar niște nume, ci în
tregul stil de muncă și concep
ția despre ceea ce înseamnă cu 
adevărat viața de organizație, 
despre datoriile care intră în 
sfera ei de preocupări.

MARIAN GRIGORE

Rwte firesc și necesar ca într-o 
adunare prezidiul să invite par- 
ticipanții la discuții. Iar cineva 
să „spargă gheața". La adunarea 
de dare de seamă și alegeri a 
organizației U.T.C. „scule nor
male" de la întreprinderea de 
autoturisme, „gheața" a fost 
spartă însă chiar de către un 
membru al prezidiului. Marin 
Badea, secretarul comitetului 
U.T.C. de la sculărie. „Tovarăși, 
a zis el, să vorbim despre ale 
noastre, să lăsăm problemele de 
producție, că o să le discutăm 
in ședința de sindicat". .

Și dintr-o dată am văzut cum 
chiar și cei ce aveau ceva de 
spus ezitau să mai ia cuvintuL 
Pe fețele participânților deslu
șeam 0 singură întrebare : „Dar 
oare problemele producției nu 
sînt tot ale noastre ? Nu aici ne 
petrecem o mare parte din 
timp ?“ în cele din urmă, to
tuși, cițiva tineri s-au încume
tat să ia cuvîntul. ca să vorbeas
că despre excursii, seri de dans,, 
sport. Probleme care, fără. jn-” 
doială, cădeau și ele in atri
buțiile organizației U.T.C. și 
care făceau obiectul analizei de 
astăzi. Dar invitația limitase 
Considerabil sfera subiectelor,

iar probleme ca întrecerea ute- 
cistă și prezența tinerilor în 
procesul de producție, care ar fi 
trebuit să-și afle locul pe pri
mul plan al dezbaterii. nu-și 
mai găseau acum nici unul.

ÎNTREPRINDEREA 
DE AUTOTURISME

altele, ci în
Ar fi avut însă ce discuta 

tinerii asupra acestui punct ?
..Eu lucrez de citeva luni în 

secție — îmi spunea la sfirșitul 
adunării frezorul Anton Dumi- 
trache, și dacă aș fi fost ajutat 
mai mult de colegi, aș fi reușit, 
să- fac și eu planul. Sînt ches
tiuni cu care eu nu am reușit 
încă să mă pun la punct".

„Am avut de discutat citeva 
lucruri care mă frămintă pe 
mine pe linie de producție, prin-

tre care și modul în care este 
repartizat lucrul — îmi des
tăinuia la rîndul lui strungarul 
Dumitru Zamfira — dar dacă 
tovarășii ne-au spus să nu vor
bim despre producție..."

Nu printre 

primul rind
Asemenea dorințe și preocu

pări mai pot fi întîlnite și în rîn
dul altor uteciști și e cit se 
poate de firesc să fie așa. Ele 
insă n-au izbutit să se facă 
auzite în adunarea de alegeri 
pentru vă se pare că aici există 
o anumită concepție îngustă, li
mitată, asupra rolului și menirii 
organizației U.T.C. Vasile Doro- 
banțu, membru al biroului co

mitetului U.T.C. pe întreprin
dere, încerca să definească ast
fel activitatea organizației : 
„Excursii s-au făcut. Nu sinteți 
deci organizație care nu și-a 
trăit viața". Să aibă cumva a- 
ceastă afirmație darul unei con
cluzii ? Ar fi greșit dacă s-ar 
crede așa ceva. Tovarășul Con
stantin Ciobanu, secretarul or
ganizației de bază P.C.R.. arăta 
că „Dacă mergem în secție, gă
sim o serie de lipsuri. Printre 
altele avem necazuri cu disci
plina în producție, cu încadra
rea în. planul de producție. Este 
adevărat, unii tineri își depă
șesc planul, dar alții nu-1 rea
lizează decit în procent de 50 la 
sută". Iată deci care erau ade
văratele subiecte de dezbatere 
în adunarea la care am partici
pat. Nu printre altele, ci în 
primul rind. De ce or fi crezînd 
oare unii că problemele de pro
ducție ale tinerilor trebuie dis
cutate numai în ședințe de sin
dicat ?

£

ION TOMESCU

COMBINATUL 
PETROCHIMIC Din trei-nici

una, sau unde duce lipsa 
de organizare

— Ieri « fost una, probabil 
mîine va fi alta... Ne pare rău 
că ați venit degeaba. Azi nu a- 
vem nimic planificat.

— Dar bine, omule, la muni
cipiu ai comunicat că și azi se 
țin trei adunări’. Frumos ne stă. 
Acum dă explicații tovarășului 
reporter. Eu nu vreau să le mai 
aud, și așa mai am alte trebuii 
la sediu, descurcă-te singur. Eu 
plec.

Și primul secretar al comite
tului municipal U.T.C., care mă 
Însoțise pînă la Combinatul pe
trochimic. a plecat. într-adevăr. 
Am rămas eu să primesc expli
cațiile de rigoare.

— Cu adunarea de la A.F.P.E. 
—- a început secretarul comite
tului UTr.C. pe combinat — s-a 
întîmplat un lucru neprevăzut. 
De ieri, secretarul organizației 
lucrează în schimbul III. A zis 
că o s-o țină cind o reveni în 
schimbul I sau II.

—-■ Atunci nu vor lucra alți u- 
teciști in schimbul III ?

— Sigur că da. dar îi vom 
lămuri să vină o oră-două în
tr-o zi, după-amiază.

— Și secretarul nu putea veni 
azi, tot o oră și tot după- 
amiază ?

— N-a vrut.
— Cu a doua adunare ce s-a 

Întîmplat ?
— Secretarul organizației e în 

concediu medical de citeva luni, 
iâr locțiitorul lui nu mai lu

crează la noi de mult timp. A- 
dunarea trebuia s-o pregătească 
casierul. Cu el stabilisem și data 
ținerii ei. L-am căutat acum o 
jumătate de oră dar nu l-am 
găsit. Cred că a plecat acasă. 
O fi uitat, sau nu o fi pregătit 
materialele.

— Și cu cea de a treia adu
nare ?

— Cu a treia e o greșeală de 
dactilografiat. în graficul pe 
care l-am trimis la municipiu 
s-a bătut la mașină data de 4 în 
loc de 14.

între timp, am întîlnit pe Ma
ria Marinescu, membră a comi
tetului ,U.T.C. pe întreprindere, 
care știa cu totul altceva :

— Nu-i adevărat, a sărit ea. 
Organizația ..Prometrin" are a- 
dunare pe 16. Așa s-a stabilit.

Ceva mai tîrziu, întîlftind-o 
pe Maria Rizoiu, care și ea răs
punde direct de. organizația 
„Prometrin", aflu că nici data 
de 16 nu e cea reală, ci 
alta : 17.

în cele, din urmă am plecat și 
eu, sătul de atitea explicații și 
întrebîndu-mă : Totuși cind se 
vor ține adunările respective ? 
Cu o asemenea organizare, e 
greu de dat un răspuns exact. 
Pentru că mi se pare că nu' nu
mai datele adunărilor vor trebui 
stabilite aici, ci și însuși modul 
lor de organizare.

N. COȘOVEANU

Stagiunea teatrală care începe în cuiind — stagiune omagia
lă ce va sta sub seninul celei de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei — se anunță plină de evenimente. Unele în pre
mieră absolută ca de pilda inaugurarea noilor și impunătoare
lor clădiri ale Naționalului bucureștean și craiovean. Altele, care 
țin de o meritorie inițiativă în ce privește selecția repertorială : 
debutul programului artistic în toate teatrele din București și 
din țară cu o lucrare originală — clasică sau contemporană. 
Vom vedea, așadar, in Capitală și în celelalte orașe montări noi 
ale pieselor lui Caragiale, Alecsandri, Rebreanu, Blaga, Camil 
Petrescu. Vom vedea de asemenea ultimele lucrări semnate de 
Horia Lovinescu, Paul Everac, Aurel Baranga, Marin Sorescu, 
Leonida Teodorescu, Mircea Radu Iaeoban, Th. Mănescu, Pe
tru Vintilă și alții. După declarațiile directorilor de teatru ac
tuala stagiune va fi predominată de lucrări originale cu o te
matică interesantă, inspirate în majoritate din actualitatea so
cialistă. Evenimentele artistice se prefigurează, mari ro
luri clin mari reprezentații prind contur. Artiștii tineri, care 
dețin partituri de prim rang și de reală însemnătate educativă 
îri spectacolele începutului de an teatral, dau ziarului nostru pri-

ANUNȚ
Din cauza unor lucrări de renovare, de la 2 

octombrie Muzeul Peleș din Sinaia este închis 
pentru public pînă la data de 30 octombrie 
a.c. inclusiv.

Face excepție Secția de Artă Decorativă care 
poate fi vizitată zilnic între orele 8—16, în a- 
fară de luni.

I’ mele declarații :
GEORGE MOTOI : Fac parte 

din distribuția spectacolului fes- 
Itiv „SIMFONIA PATETICA" de 

Aurel Baranga, a cărui primă 
ridicare de cortină va marca un 

I moment de seamă în istoria
Teatrului național ; trecerea lui1 
îri noul edificiu.

Iîn această reprezentație inter
pretez un rol important, perso
najul Mircea Motaș. comunist 
greu încercat în lupta ilegală :

I Baranga dă dimensiuni in
teresante personajului atiț în 
text, cit și în viziunea regizora-

Ilă ; momentele de slăbiciune ce 
pot fi socotite acte de trădare 
nu sînt • echivalate cu acte voit 
dușmănoase, și nici cu lașitatea, 

Ici pur și simplu cu imposibili
tatea de a rezista. Nu, desigur, 
nu eroul pe care-I interpretez 

Ieu este exemplar — instructoa- 
rea Comitetului Central e cu a- 
devărat reprezentativă în acest 

Isens — dar încerc să înțeleg 
și să mă apropii de acest per
sonaj complex, pentru ca el să 
fie înțeles integral, uman.

ICa spectacol „Simfonia pa
tetica" este o mare desfășurare 
de forțe artistice. întrunind sub

I conducerea regizorală a auto
rului aproape tot ce deține Na
ționalul mai valoros ca talente 
actoricești din toate generațiile.'

IVor juca deci artistul poporului 
George Calboreanu, ca și ulti
ma repartizată la Teatrul Na-

Ițional — Olga Delia Mateescu ; 
vor juca de asemenea Radu 
Beligan, Marcela Rusu, Toma 
Caragiu. Marcel Anghelescu, C.

IBărbulescu, Dem Rădulescu, 
Mihai Fotino, Costel Constantin,

Florina Cercel. Indiferent de 
vîrstă, toți lucrează în aceste 
zile cu aceeași seriozitate, dă
ruire și emoție. Fiindcă toți nă
dăjduim ca „Simfonia patetica" 
să aibe forța, gravitatea, am
ploarea unui spectacol cu adevă
rat festiv, spectacol care va o- 
magia a XXX-a aniversare a 
Eliberării în noul lăcaș al Tea
trului Național.

ILINCA TOMOROVEANU : AI 
doilea spectacol pe scena noului 
teatru Național va fi „APUS 
DE SOARE" de Delavrancea, cu 
maestrul George Calboreanu în 
rolul lui Ștefan. Ideea reluării 
acestei piese istorice mi se pare 
excelentă, frumusețea ei litera
ră rămînînd nedesmințită. va
loarea ei educativă necontesta
tă. Iată. deci, „Apus de 
soare" iarăși la Național, inter
pretat de „echipa sa de aur" 
aleasă cu ani în urmă de regre
tatul Sică Alexandrescu, și re
venită astăzi pe noua scenă : 
Calboreanu. Finteșteanu, Be
ligan, Giugaru. Brancomir. Elvi
ra Godeanu reiau aceleași ro
luri, acum conduși regizoral de 
Marieta Sadova. Florin Piersic 
îl va , interpreta pe Rareș. iar 
mie mi s-a încredințat încă o 
dată rolul Oanei. Deși pînă 
acum am jucat aproape exclu
siv în piese românești, clasice 
sau actuale. (Dela/rancea. Da
vila, Sorbul, Lovinescu. Barbu, 
Everac) mă întorc cu mare 
emoție la acest rol. Oana este 
după părerea mea unul din
tre cele mai frumoase roluri

Foto: N. TOKACEK

CURSUL
(Urmat• din pa%. I)

dialogote", „cursurile-dezbatere", „cursurile-modulare". Cîte 
astfel de cursuri se fac la noi ? Cîți profesori intra în amfi
teatru cu gîndul de a alterna metodele și de a institui o 
mișcare accentuată a tehnicii didactice ? Invarianta în me
tode, cantonarea în „cursul magistral", diminuează aderența 
studentului la conținutul informației transmise. Ea trezește în 
mintea acestuia mai multe întrebări decit răspunsuri, pe care 
timpul le poate acoperi ca atare, chiar dincolo de seminar 
și lucrul în laborator. îndrăznesc să afirm că resursele mo
dernizării cursului universitar sta în cursul însuși, in confrun
tarea efectivă din amfiteatru. Că seminarul, contrar părerii 
unora, nu este o supapă a cursului sau un auxiliar al aces
tuia, ci o parte integrantă și aflată în extindere a procesului 
de învățare. Seminarul nu-și poate limita funcțiile la comple
tarea cursului și lămurirea unor probleme mai spinoase ale 
acestuia. El face trup comun cu cursul, dar nu prin succesiune 
în timp, ci prin cosubstanțialitate de informație și schimbare 
a tipului de activitate a gîndirii. Favorizînd, prin el însuși, 
dezbaterea și contrapunerea promptă de opinii și argumente, 
cursul-dialogat ridică ștacheta de exigențe a seminarului și 
îl transformă în tribună a meditației studențești în teorie, și 
în atelier al dobîndirii de competențe în manipularea metodei 
de cunoaștere. Cursul are deschidere spre principii și teze, 
spre informația stocată in cărți, seminarul spre metode de 
gîndire și spre travaliu de laborator, spre verificare prin in
vestigație a unor ipoteze și îndoieli.

Găsim, în indicațiile de partid, printre „obiectivele de bază" 
ale dezvoltării învățămîntului nostru în anii următori și pe 
acela al „modernizării sistematice a conținutului învățămîn
tului și a metodelor de transmitere a cunoștințelor în ritmul 
impus de evoluția științei, tehnicii și culturii". Depășirea atot- 
prezenței cursului magistral și seminarului strict repetitiv prin 
genuri noi, mai elastice și mai mobile, ale activităților didac
tice fundamentale este un imperativ practic. Să-i dăm urmare 
cu mai mult curaj și cu mai multă grijă pentru stimularea 
cutezanței în gindire a celor care ne populează universul pro
fesional în amfiteatre, săli de seminar, cabinete și laboratoare.

>
’ACCENTE

Un răspuns?
scurt, pentru 
lungi prea 

povestea, iată

1

Pe
a nu 
mult 
despre ce este vor
ba : am primit zi
lele trecute la re
dacție un răspuns 
la unul din artico
lele publicate de
ziarul nostru. El
aparține Comitetu
lui municipal Bo
toșani al U.T.C. și 
este semnat de pri
mul său secretar. 
Ilie Iftodi. Las la 
o parte și faptul că 
articolul respectiv 
apăruse tocmai la 
începutul lunii iu
lie. iar răspunsul 
l-am primit înain
te de 1 octombrie, 
adică, altfel spus, 
cu exact trei luni 
de zile întîrziere. 
Dar nu din 
vreau să fac 
de acuzare, 
că primim 
multe alte 
punsuri la articole
le noastre cu o o- 
perativitaie care 
variază între o 
lună și un an. 
Din punctul acesta 
de vedere, deci. Co
mitetul municipal 
Botoșani al U.T.C. 
nu face altceva de-

asta 
un cap 
pentru 

încă 
răs-

cit să respecte o 
>> regretabilă regulă.

x

1

Ceea ce vreau să 
aduc acum în dis
cuție este răspun
sul însuși, pentru 
că, de data aceas
ta, face într-ade
văr excepție de la 
prineinialitatea și 
seriozitatea cu care 
ne-au obișnuit cele 
mai multe răspun
suri din cele pri
mite de secția noas
tră de scrisori.

„Referitor la ar
ticolul „Stilul 
muncă al 
tul ui
U.T.C. și citeva din 
necunoscutele lui", 
apărut în nr. 7503
— începe scrisoarea 
organului amintit
— vă facem cunos
cut că el a fost stu
diat cu atenție de 
către secretariatul 
Comitetului muni
cipal Botoșani al 
U.T.C. și a consti
tuit un semnal de 
alarmă pentru
muncă de viitor-".. 
Și, nimic de - zis? 
pînă aici sini toate" 
bune și frumoase, 
așa încep de -regu-

de
comite- 

municinal

lă și alte foruri 
care răspund la 
criticile ziarului, 
iar nouă ne place 
să credem că chiar 
este, într-adevăr, 
așa, că am fost de 
un real folos în în
dreptarea unor ne
ajunsuri. regreta
bile și pentru unii 
și pentru alții. De 
data aceasta însă 
fraza de început nu 
este decit o politi
coasă introducere, 
un fel de paravan 
de afirmații for
male, în spatele că
ruia se pregătește 
adevăratul răspuns, 
unul care contra
zice de fapt total 
pasajul anterior.

„Am dori 
precizăm însă 
unele referiri 
materialul 
sînt inexacte, 
cru cu care nu sin- 
tem de acord, mo
tiv pentru care este 
bine ca în viitor 
să fie redată rea
litatea și nu anu
mite concluzii care 
convin autorului". 
Și cu asta — gata. 
Punct. Că unele a- 
firmații din materi
al pot fi inexacte 
sîntem cu totul 
de acord, se mai 
întîmplă și una ea 
asta, iar că orga
nul respectiv nn ’** 
poate accepta este, 
iarăși, de la sine 
înțeles. Dar aș dori 
și eu să precizez 
că „unele referiri" 
nu ne lămuresle 
deloc care 
acelea, dacă 
sînt. la rîndul 
precizate, punct eu 
punct. Dacă noi le 
considerăm cumva 
nereale tocmai pe 
celelalte, cele care 
„au constituit un

să 
că 

din 
apărut 

1U-

sînt 
nu 

lor.

semnal de alar
mă" ? Cu atit mai
mult, dacă sînt
inexacte, am dori
să le știm Și noi !
Apoi, nu pot pri-
cepe nici ce a 
vrut comitetul mu
nicipal să spună 
cu „redarea rea
lității" și cu „con
cluziile care convin 
autorului". Șe știe, 
probabil, ceva aco
lo, la Botoșani, o 
fi avui poale re
porterul vreun in
teres al lui, altfel

nu-mi explic de 
ee datele realității 
nu-i convin unui 
gazetar, sau de ce 
îi convine altceva 
decit realitatea, 
pentru că, după cî
te știu eu. ziaristul, 
dimpotrivă, umblă 
țara în lung și in 
lat tocmai pentru a 
'iir prinde realitatea 
și a acrie despre ea. 
Sau. poate, mai 
degrabă, „dalele 
realității" nu 
convenit, de 
comitetului 
cipal — dar

i-au 
fapt, 

muhi- 
asla 

ini se pare că e al
tă căciulă.

„In ce ne priveș
te, ne însușim ob
servațiile critice și 
vă mulțumim pen? 
tru ajutor" — în
cheie răspunsul a- 
mintit, dar fraza 
devine din nou o 
formulă de proto
col inabil plasată, 
deoarece ridică al
te semne de între
bare. De pildă : 
inexacte sau nu, 
observațiile din ar
ticol sînt. toate, 
„observații critice". . 
Să înțeleg, așadar, 
că vi le-ați însușit 
și pe unele și pe 
altele, de-a valma ? 
Și apoi, dacă „da
tele realității" n-au 
fost respectate, da
că există „anumite 
concluzii care...", 
înseamnă că nu 
prea v-am ajutat. 
De ce ne mulțu
miți. atunci, pentru 
ajutor? V-am aju
tat sau nu ?

Iată, stimate to
varășe Ilie Ifiodi. 
citeva întrebări pe 
care nu mi le-aș fi 
pus dacă însuși 
răspunsul dv. nu 
m-ar fi obligai, 
prin maniera for
malistă și plină de 
imprecizii în care. 
I-ați redactat. îmi 
pare rău, dar tre
buie să vă spun că 
nu așa se răspunde 
unui ziar. întrebă
rile și neclaritățile 
pe care le ridică 
acum cred că fac 
neecsar un nou răs
puns. Unul serios 
și argumentat, 
pentru că și

semnat în jo- 
hîrtîei, 
obligat

Si 
dv.

v-ați
sul 
simț 
probitate profesio
nală, s-o fac și eu.

D. MATÂLA

mă
'din

3

ION CARAMITRUȘTEFAN IORDACHE 

feminine din literatura drama
tică românească : fiica lui Ște
fan e și vitează și blîndă. și 
„voinic" și fată, și candidă și 
șireată ; Oana are și bucuriile 
ei mici, dar are mai ales o mare 
tristețe nutrind acea imensă 
iubire față de Domn, aflat la 
apusul vieții. Deși mă simt han
dicapată de interpretele prece
dente — creația Eugeniei Po- 
povici nu poate fi uitată — în
cerc din toate puterile să reali
zez, fără a apela la sensurile 
imediate, toate trăsăturile aces
tui minunat personaj. Am ală
turi de mine exemplul maestru
lui Calboreanu care, deși a in-

VIOLETA ANDREI

între personajele jucate de 
mine pînă acum există o rela
ție — să-i zicem internă — și 
cind spun asta mă gîndesc la 
„Tigrul" de Schisgall, „Don 
Juan“-ul lui Moliere, regele din 
„Escurial" de Ghelderpde, Ras
kolnikov din „Crimă și pedeap
să" după Dostoievski ; cred că 
aceasta constituie o bază des
tul de solidă pentru găsirea 
mijloacelor de reliefare a lui 
Hamlet.

Nu-mi place și nu vreau să 
spun nimic mai mult acum. Lu
crez cu calm și luciditate per
sonajul. Știu, simt în fiecare zi 
că este greu, dar asta mi-e me-

înainte de ridicarea cortinei

— nu numai prin vîrstă — de 
tematica acesetei foarte intere
sante lucrări. E vorba de un 
conflict puternic de mentalități, 
ce pot provoca mari suferințe 
atunci cind în relațiile umane 
prejudecățile abundă și aparen
țele hotărăsc. Tînărul Ed, victi
mă cu totul inocentă a obtuzi
tății descoperă întîmplător car
tea lui Goethe și de atunci pare 
că destinul lui și a lui Werter 
se suprapun. E o aparență poe
tică. firește, Ed rămînînd un 
tînăr al lumii de astăzi, nescu
tit insă de suferințe și nici de 
iluzii, uneori create chiar de 
el însuși. Una din ele e chiar 
personajul pe care-1 voi inter
preta eu. fata iubită. Charlo-' 
tte in cartea lui Goethe, aici o 
ființă oarecare, ștearsă, banală. 
Rolul e greu fiindcă „Charlie" 
este realmente o ființă comună

PE PRIMUL PLAN-
OBIECTIVUL EDUCATIV

trat în istoria teatrului cu in
terpretarea" absolut- antologică a 
acestui rol, caută și descoperă 
neîncetat sensuri noi ale parti.-’ 
turii sale. Sub bagheta experi
mentată a Marietei Sadova, toți. 
actorii distribuiți vîn „Apus de 
soare" lucrează acum cu mare 
devotament.

ȘTEFAN IORDACHE : Sper 
că in această stagiune, care este 
a zecea din carieră mea, unul 
dintre cele mai importante mo
mente să fie premiera „HAM- 
LEȚ"i Pregătesc spectacolul cu 
regizorul Dinu Cernescu, cu 
care sînt la a patra colaborare, 
conținuînd acum cu Hamlet pie
sa ce am pregătit-o, discutat-o 
împreună de mai mult timp. 
Sper ca experiența comună să 
ne fie de folos, acum cunos- 
cîndu-ne bine posibilitățile fie
căruia și știind exact ceea ce 
avem de făcut.

seria, așa a fost întotdeauna de 
zece ani încoace : fiecare rol, 
un nou examen. ,,Hamlet" este 
totdeauna examenul care mar
chează maturitatea unui actor, 
dar și al unui colectiv, al unui 
teatru : doresc ca spectacolul să 
fie un succes al meu, al regi
zorului, al colegilor mei, al tea
trului „Nottara".

VIOLETA ANDREI : Publicul 
tînăr va asista și în această sta
giune la un spectacol ce i se 
adresează direct pe scena tea
trului „Bulandta" : „NOILE 
SUFERINȚE ALE TlNÂRULUI 
W", de Arnold Plenzdorf, un 
scriitor tînăr din R.D. Germană, 
care a debutat in dramaturgie 
cu această piesă jucată stagiu
nea trecută în peste 20 de tea
tre din țara sa. Preluată acum, 
de multe teatre din Europa, pie
sa va fi montată la „Bulandra" 
de un regizor tînăr, Olimpia 
Arghir, regizor foarte apropiat

— ca fire, ca reacții — dar in
vestită de tînăr cu toată co
moara de virtuți pe care le-ar 
fi dorit el. Textul acestui per
sonaj, deși amplu — rolul e în
tins — rămîne fatalmente să
rac, așa cum era spiritualicește 
falsa Charlotte. Totuși eu cred 
că dorința lui Ed de a găsi în 
iubita sa o ființă de excepție 
ar trebui justificată măcar ca 
aparență, măcar ca oglindire a 
aspirațiilor lui în această fată. 
Adică nu numai „tînărul W" 
trebuie să îmbogățească aseme
nea tip, ci și interpreta lui. 
De aceea spun că sarcina mea 
e dificilă, adăugind totodată și 
timpul de desfășurare a acțiunii
— real și retrospectiv — precum 
și factura cam cinematografică 
a scenariului. Beneficiez însă în 
afară de aportul inteligent al 
regizoarei de un partener ex
cepțional. Virgil Ogășanu (Ed, 
tînărul W) și de altul —, cel mai 
tinăr personaj al reprezentației

— muzica, interpretată de for
mația „Sfinx" și compusă de 
Dan Aldea.

ION CARAMITRU : Am lu
crat toată vara în cinemotogrâ- 
fie pentru două filme „Despre 
o anume fericire", scenariu de 
Andrei Blaier după C. Chiriță, 
regia Mihai Constantinescu și 
..O oră din august", scenariu de 
Marin Preda, regia Mi'rcea Mu- 
reșan. „Despre o anume fe
ricire" are premiera la ju
mătatea acestei luni și este 
un film profund educativ 
care vorbește despre tăi’ia de 
caracter, despre prietenie, des
pre nobile idealuri. Fiind un 
film bun nu vreau să-i decon- 
spir acțiunea. „O oră din au
gust" va' avea premiera în pri
măvara viitoare și este un film 
omagial, a cărui tematică se re
feră la insurecția din 1944. Este 
tot un film bun, cred eu, așa 
că m-ar bucura ca la începutul 
anului viitor să fac un bilanț 
pozitiv al unei veri pierdute 
pentru odihnă. Stagiunea teatru
lui „Bulandra" începe pentru 
mine în curînd cu pregătirea 
celui de-al doilea soectacol de 
MUZICA ȘI POEZIE. Primul a 
demonstrat de cit succes se bucu
ră în rîndurile tinerilor spectatori 
un asemenea recital, care are ca 
principală virtute o mare liber
tate interioară a celpr de pe 
scenă. ■ Cel de acum este, cred' 
mai pretențios, mai valoros .poa
te sub aspectul selecției și 'pre
zintă totodată o surpriză : ală
turi de Pittiș și de mine va a- 
pare îri spectacol Virgil Ogășa
nu care s-a integrat perfect for
mulei .noastrș de comunicare 
directă cu publicul. Formația 
„Sfinx" est^ în. continuare par
teneră ideală a Poeziei.

Un moment esențial în re
pertoriul teatrului ..Bulandra" 
va fi piesa „ELISABETA I-a“ de 
Paul Foster pe care Liviu Ciulei o 
,va pune în scenă Ia început de 
stagiune. Este o piesă despre 
Elisâbeta l-a a Angliei, despre 
anturajul, politica și războaiele 
sale, textul alcătuind baza unui 
interesant spectacol politic rea
lizat la o modalitate perfect a- 
decvată teatrului nostru. Un
sprezece actori vor susține cir
ca 40 de roluri (așa cum indică 
autorul) așa că-mi. este impo
sibil să vorbesc detaliat despre 
ele, sau despre cele care rrii-au 
revenit direct. E de ajuns de 
știut că un singur actor joacă 
pe Francis Bacon, un prelat, 
un cal, un castel, o vrăjitoare — 
de exemplu. Sper și cred că a- 
ceastă reprezentație va consti
tui momentul de culme al sta
giunii 1974 — la teatrul „Bu
landra".

Anchetă realizată de 
VIORICA TANASESCU
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII INDIA
DINEU OFERIT 1N ONOAREA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT

Toastul președintelui
Varahagiri Venkata Giri

Excelenta Voastră, domnule 
președinte Ceaușescu,

Excelenta Voastră, domnule 
prim-ministru Maurer,

Excelențe,
Domnilor,
Este o mare onoare și un pri

vilegiu pentru noi să vă salu
tăm Excelență. In timpul scurt 
pe care l-am petrecut în fru
moasa dumneavoastră țară am 
fost copleșiți de ospitalitatea 
dumneavoastră și de multiple
le expresii de prietenie și cor
dialitate ce ne-au fost arătate.

Convorbirile pe care le-am a- 
vut cu Excelența Voastră și cu 
alți conducători români au con
firmat faptul că, dată fiind sta
rea excelentă a relațiilor dintre 
cele două țări, legăturile de 
prietenie și de colaborare multi
laterală dintre guvernele și po
poarele noastre vor crește și 
mai mult in anii următori.

Sint sigur că se poate face 
încă mult mai mult pentru în
tărirea acestor legături. în ceea 
ce ne privește, noi acordăm cea 
mai mare însemnătate dezvoltă
rii relațiilor cu guvernul și po
porul României prietene.

Excelență,
Chiar în timpul scurt pe care 

l-am petrecut în ospitaliera 
dumneavoastră țară am rămas 
cu impresii de neșters despre 
căldura și prietenia pe care po
porul român o nutrește pentru 
India. Am fost, de asemenea, 
profund impresionați de realiză
rile poporului român în diferite 
domenii, sub conducerea în
țeleaptă a Excelenței Voastre, 
îmi exprim speranța că prospe
ritatea poporului român se va 
întări tot mai mult, și că prie
tenia și cooperarea indo-româ- 
nă vor servi nu numai interese
le celor două popoare ale noas
tre, dar și intereselor păcii și 
progresului mondial.

Permiteți-mi excelențe și 
domnilor să vă rog să ridicați 
paharul în sănătatea și pentru 
fericirea președintelui Ceaușescu 
și doamnei Ceaușescu, pentru 
progresul și prosperitatea po
porului prieten, al României, 
pentru întărirea în continuare a 
prieteniei și cooperării indo- 
române, pentru pace în lume. 
(Aplauze).

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Excelența Voastră, domnule 
președinte Giri,

Domnilor,
Stimați tovarăși,
Aș dori să încep prin a vă 

mulțumi pentru această plăcută 
i seară pe care ne-ați oferit-o.

în cursul scurtei vizite pe ca
re ați facut-o în România ați 
putut constata, domnule preșe
dinte, sentimentele de prietenie 
cu care ați fost întâmpinat pre
tutindeni de poporul român. A- 
ceasta constituie o expresie a 
prieteniei poporului român față 
de dumneavoastră, domnule pre
ședinte, față de poporul indian 
prieten.

In aceste zile, am discutat 
despre relațiile dintre țările 
noastre și am constatat cu mul
tă satisfacție progresul pe care 
l-a înregistrat colaborarea din
tre România și India. Am putut 
totodată să identificăm noi do
menii, să întrevedem noi per
spective de a dezvolta și mai 
accentuat colaborarea multila
terală dintre popoarele noastre.

Iată de ce cred că veți fi de 
I acord cu mine, domnule pre

ședinte, dacă voi aprecia că vi
zita dumneavoastră, convorbirile 
pe care le-am avut vor deschide 
noi perspective intensificării 
conlucrării economice, tehnico- 
științifice și culturale dintre 
România și India.

Am făcut un schimb de pă
reri asupra unor probleme actua
le ale vieții internaționale și am 
putut constata cu multă satis
facție că sîntem animați de do
rința comună de a asigura dez
voltarea vieții internaționale pe 
calea destinderii, colaborării și 
păcii. Vă pot asigura că poporul 
român va face totul pentru dez
voltarea continuă a colaborării 
dintre România și India, că gu
vernul român va înfăptui în mod 
consecvent dorințele poporului 
nostru de a extinde colaborarea 
dintre țările noastre.

Cu regretul că vizita dumnea
voastră a fost atât de scurtă, vă 
rog să duceți poporului indian 
prieten — care desfășoară o ac
tivitate susținută în vederea dez
voltării sale economico-sociale 
— sentimentele de prietenie ale 
poporului român.

Vă rog, domnilor și tovarăși» 
să ridicăm un toast în sănătatea 
președintelui Giri și a doamnei 
Giri, a colaboratorilor săi,

pentru prosperitatea, bună
starea și fericirea poporului 
indian !

pentru dezvoltarea continuă 
a prieteniei și colaborării din
tre România și India !

pentru pace și colaborare în
tre toate popoarele ! (Aplauze).

Printre locuitorii cartierului Titan și pe platforma
industrială a Uzinelor „23 August11 din Capitală

Convorbiri oficiale 
româno - indiene

(Urmare din pag. 1)
unei economii moderne, de sine 
stătătoare, de a cunoaște și a- 
precia modul în care trăiesc și 
muncesc cetățenii Capitalei pa
triei noastre.

împreună cu cei doi președinți 
s-au aflat Gheorghe Cioară, pri
marul general .gj,, Capitalei, 
Miron Conștantinescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, alte persoa
ne oficiale române.

La vizită au luat parte, de a- 
semenea, personalități oficiale 
indiene care il însoțesc pe pre
ședintele V. V. Giri în țara 
noastră.

De la Palatul ‘ Consiliului de 
Stat, coloana de mașini străbate 
mari artere și bulevarde, îndrep- 
tîndu-se spre cartierul Titan. 
Mii de bucureșteni aplaudă cu 
însuflețire pe cei doi șefi de stat, 
manifestîndu-și dragostea și pre
țuirea deosebită față de condu
cătorul partidului și stalului 
nostru, satisfacția lor pentru ac
tivitatea sa prodigioasă pe plan 
internațional, pusă în slujba 
intereselor poporului și patriei 
noastre socialiste. Ei au expri
mat, totodată, sentimentele de 
stimă față de înalții oaspeți, de 
prietenie față de poporul indian.

Titan, un adevărat oraș înăl
țat in ultimii ani in zona de est 
a Capitalei, are în prezent peste 
220 000 de locuitori. Blocurile 
zvelte și elegante ilustrează cu 
pregnanță atit succesele obținu
te de țara noastră în domeniul 
edilitar-urbanistic, cît și preocu
parea constantă a statului 
pentru ridicarea necontenită a 
nivelului de trai material al po
porului.

La intersecția bulevardelor 
Leontin Sală j an și Lucrețiu 
Păi .ășcanu se face un prim 
popas, în fața unei machete 
ilustrative, arhitectul șef al Ca
pitalei, Tiberiu Ricci, prezintă 
date privind construcția de lo
cuințe și obiective social-cul- 
turale în acest cartier, tehnolo
giile folosite în ridicarea blocu
rilor noi, preocupările arhitec- 
ților de a oferi locuitorilor con
diții cit mai bune de aprovi
zionare, odihnă și recreere.

în continuare sint vizitate ma
gazine ale complexului comer
cial. aprovizionate cu o mare 

diversitate de produse alimen
tare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de modul în care 
magazinele satisfac necesitățile 
cetățenilor.

Președintele Indiei exprimă 
cuvinte de apreciere față de suc
cesele constructorilor bucu
reșteni și exprimă dorința de a 
vedea locuințele unor cetățeni 
din cartier.

înalții oaspeți sint invitați in 
blocul Y9 din Bd. Leontin Sălă- 
jan nr. 21, unde vizitează ci- 
teva apartamente. Ieșindu-le in 
întâmpinare, gospodina Pop 
Ileana, pensionară, îi invită in 
apartamentul său, exprimînd in 
cuvinte pline de emoție bucuria, 
și onoarea de a-1 avea ca oaspe
te pe conducătorul partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și pe președintele 
Indiei, dr. V. V. Giri. Conducîn- 
du-i pe oaspeți, gazda vorbește 
de condițiile civilizate în care 
locuiește, de satisfacția și mul- 

* țumirea de a avea o asemenea 
locuință.

Aceeași imagine a standardu
lui de viață al oamenilor muncii 
o oferă și apartamentul soților 
Crețu, de profesie croitori la 
cooperativa „Sporul". La între
barea președintelui Indiei, inter
locutorii înaltului oaspete arată 
că ultimele hotărîri, în domeniul 
locuințelor, luate de stat, le-au 
permis să cumpere acest aparta- 
tament în condiții avan
tajoase de credit. Se vizi
tează, apoi, locuința unui inte
lectual — familia Octavian 
Greavu — unde gazdele întâm
pină cu aceeași emoție și bucu
rie pe cei doi șefi de stat, ex
primînd mulțumirea pentru ma
rea onoare ce le-a fost făcută.

în apropierea marelui cartier 
de locuințe se află puternica 
platformă industrială din zona 
de vest a municipiului, cu o pon
dere deosebită în economia Ca
pitalei. Dintre marile unități de 
aici, cei doi șefi de stat au vi
zitat Uzinele „23 August" — în
treprindere industrială construc
toare de mașini, cu profil di
vers, care oferă un reper su
gestiv pentru stadiul actual al 
industriei românești.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii India, V. V. 
Giri, sint intimpinați de loan

pentru 
Nicolae 
deputa- 
Aduna- 

în una- 
circum- 

Indicațiile

Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
de membri ai conducerii uzinei 
și ai consiliului oamenilor mun
cii.

O unitate a gărzilor patriotice 
și a detașamentelor de pregăti
re a tineretului pentru apărarea 
patriei prezintă onorul. Nume
roși muncitori aclamă cu căl
dură, își exprimă bucuria de a 
avea din nou în mijlocul lor pe 
conducătorul iubit al statu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, satisfacția de a primi 
în mijlocul lor pe președintele 
Republicii India, dr. V. V. Giri.

Invitând pe oaspeți să viziteze 
uzina, directorul general, Ale
xandru Roșu, informează pe șe
ful statului indian despre profi
lul producției acestei mari între
prinderi bucureștene, despre rit
mul său de producție deosebit 
de înalt. înfățișînd preocupările 
pentru continua dezvoltare a u- 
zinei, de diversificare și moder
nizare a producției, pentru asi
gurarea unor condiții cit mai 
bune de muncă și de viață mun
citorilor, directorul întreprin
derii subliniază mîndria și sa
tisfacția colectivului 
faptul că tovarășul 
Ceaușescu este și 
tul lor în Marea 
re Națională, ales 
nimitate in această 
scripție electorală, 
date de șeful statului, cu pri
lejul numeroaselor vizite făcute 
aici, subliniază el, constituie un 
prețios sprijin in munca harni
cului colectiv, în remarcabile 
realizări în doemniul social- 
cultural.

Sint vizitate secțiile unde se 
produc echipament de frîne, 
motoare de diferite tipuri și 
liniile de montaj a locomotive
lor Diesel hidraulice. Pretutin
deni se vădește preocuparea 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție și rea
lizarea planului cincinal înain
te de termen.

O serie de grafice și micro- 
expoziții de piese și utilaje în
fățișează oaspeților preocupările 
pentru ridicarea nivelului tehnic 
al produselor acestei uzine care 
aduce o contribuție de seamă la 
înzestrarea cu mașini, agregate 
și instalații a numeroase între
prinderi. Totodată, sint înfăți
șate preocupările colectivului 

pentru satisfacerea în cit mai 
bune condiții a numeroase co
menzi primite de peste hotare. 
Marca „Faur" — emblema u- 
zinei — este cunoscută azi in 
multe țări, printre care unele 
cu vechi tradiții industriale. 
Aici au fost construite, de alt
fel. si o serie de utilaje pentru 
rafinăria de petrol de la Gau- 
hati. De asemenea, tot pentru 
India au fost construite mo
toare pentru instalații de fo
raj. în fata unui asemenea 
produs gata de expediție, pre
ședintele Indiei se oprește, cere 
explicații asupra caracteristi
cilor sale tehnice.

Parcurgind diferitele sectoa
re. oaspeții se opresc adesea, 
urmăresc fluxul tehnologic, 
stau de vorbă cu muncitorii.
Pretutindeni, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu este salutat 
cu entuziasm, înconjurat cu 
fierbinte dragoste de muncitori, 
din rîndul cărora multi oferă 
garoafe roșii, adresează urări 
de sănătate si fericire condu-; 
cătorului partidului și statului 
nostru, v

Simbolic pentru sentimentele 
de prietenie pe care poporul 
nostru le nutrește fată de po
porul indian, muncitorii oferă 
flori președintelui V.V. Giri. îi 
urează multă sănătate si feri
cire. transmit mesajul lor de 
prosperitate si succes poporu
lui indian în eforturile sale de 
făurire a unei economii de sine 
stătătoare.

Aclamînd pe cei doi șefi de 
stat, muncitorii uzinei își ex
primă satisfacția pentru bunele 
raporturi româno-indiene. în
crederea că noua întîlnire 
între președinții Nicolae 
Ceaușescu si V.V. Giri va face 
că relațiile de conlucrarea, co
laborarea si cooperarea dintre 
cele două tari si popoare să de
vină tot mai ample, mai rodni
ce. în interesul comun, al cau
zei păcii și înțelegerii interna
ționale.

După vizitarea sectoarelor de 
producție, oaspeților le sînt în
fățișate aspecte ale preocupări
lor in direcția asigurării unor 
cît mai Bune condiții de viață 
muncitorilor. fiind apoi in
vitat să facă un popas la can
tina uzinei. Aici pot servi 
masa. într-o singură serie. 
3 000 de persoane.

Discutând cu conducătorii u- 
zinei. ai comitetului oamenilor 
muncii, șeful statului indian 
este totodată informat că din 
fondurile întreprinderii au 
fost, de asemenea. construite 
cămine pentru tineri, numeroa
se apartamente, o cresă pentru 
copii.

Președintele dr. V. V. Giri a 
aprfeciat în mod deosebit suc
cesele obținute in producție de 
acest colectiv, cît si realizările 
pentru asigurarea nevoilor so
ciale. La încheierea vizitei, el 
a semnat în cartea de onoare 
a uzinei, a adresat calde mul
țumiri colectivului uzinei pen
tru primirea făcută, felicitări 
și urări de noi succese.

Luîndu-si rămas bun de la 
gazde. președinții Nicolae 
Ceaușescu si V. V. Giri sint 
din nou aclamați îndelung. Mii 
de muncitori fac o vibrantă 
manifestare de atașament si 
dragoste conducătorului statu
lui nostru, de stimă si prietenie 
față de președintele Indiei, de 
poporul indian.

★

în cursul după-amiezii, pre
ședintele V. V. Giri a făcut o 
vizită la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnica 
de la Fundulea, unitate repre
zentativă pentru ilustrarea am- 
plorii pe care a luat-o activita
tea științifică și de cercetare 
intr-un domeniu atît de impor
tant al economiei noastre na
ționale — agricultura.

înaltul oaspete a fost însoțit 
în această vizită de tovarășii Mi
ron Constantinescu, . vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu ,secretarul Con
siliului de Stat, de alte persoa
ne oficiale române și indiene.

La sosire, șeful statului in
dian a fost întâmpinat de Angelo 
Miculescu, ministrul agricultu
rii, industriei alimentare și ape
lor, și Nicolae Giosan, președin
tele Academiei de științe agri-* 
cole și silvice.

După ce a adresat oaspeților 
un călduros bun venit, directorul 
institutului, Nichifor Ceapoiu, a 
expus pe larg obiectivele și 
preocupările colectivului de cer
cetători de aici, rezultatele de 
mare interes științific și prac
tic obținute pe terenurile expe
rimentale în crearea unor hi
brizi de mare randament. Folo

sind tradiția și experiența șco
lii agricole românești, îmbinînd 
munca de cercetare cu cele mai 
noi descoperiri în acest dome
niu și utilizînd mijloace moder
ne de studiu și lucrare a pă- 
mîntului, au fost obținute soiuri 
superioare in majoritatea cultu
rilor agricole de bază. Extinde
rea cultuților de hibrizi, în în
treaga țara? & contribuit la spo
rirea producției agricole, la ob
ținerea de recolte superioare. 
Semnificativ pentru valoroasele 
rezultate obținute aici este și 
faptul că țări mari cultivatoare 
de cereale, porumb, floarea- 
soarelul, cum sînt S.U.A., Fran
ța, Spania, Italia, precum și 
țări dîn zonele climatice deo
sebite — Maroc, Tunisia, Iran, 
Siria, Irak — folosesc cu succes 
hibrizi realizați la Fundulea.

Apreciind aceste rezultate, 
președintele V.V. Giri se inte
resează de posibilitățile de îm
bunătățire a producției de orez 
și sorg, produse agricole speci
fice agriculturii indiene. în acest 
context se relevă posibilitatea 
folosirii unor hibrizi de floarea 
soarelui în India, ameliorați în 
urma cercetărilor întreprinse aici, 
în același cadru, sînt subliniate 
legăturile de cooperare întreți
nute de institut cu specialiști 
indieni în domeniul geneticii. 
Ilustrativ pentru această coope
rare este faptul că unii specia
liști indieni au vizitat deja 
institutul, documentîndu-se în 
problema ameliorării culturii de 
floarea-soarelui.

în continuare se vizitează 
unele cîmpuri de ameliorare a 
culturilor de sorg și porumb, 
oaspeții indieni fiind informați 
că la această ultimă cultură s-au 
obținut, în condiții neirigate, 
producții de 8—9 000 kg și chiar 
de 12 000 kg la hectar.

Este vizitată apoi o expoziție 
care înfățișează principalii hi
brizi obținuți în ultimii ani de 
cercetătorii institutului și se
mințe selecționate susceptibile 
de a fi extinse în culturi mari, 

în încheierea vizitei, președin* 
tele V. V. Giri a mulțumit gaz
delor pentru primirea cordială 
ce i s-a făcut, exprimînd apre
cieri pentru rezultatele obținute 
de această instituție româneas
că de cercetări.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
celor două popoare, cauzei păcii 
și destinderii în lume. în acest 
context au fost explorate noi căi 
de aprofundare și extindere a 
colaborării și cooperării în indus
trie și în alte domenii econo
mice.

Dounnn SmsvuthiGiri a 
vizitat PalatulPionierilor
Soția președintelui Republicii 

India, Sarasvathi Giri, însoțită 
de persoane oficiale române și 
indiene, a vizitat vineri, dimi
neață Palatul Pionierilor.

Oaspetele sînt întâmpinate la 
sosire de Virgiliu Radulian, pre
ședintele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor. Are 
loc un scurt ceremonial pionie
resc, în tâmpul căruia o fetiță 
urează bun venit doamnei Sa- 
raevathi Giri și celorlalte vizita
toare, transmițînd copiilor din 
India salutul pionierilor români.

Soția președintelui Indiei îi 
asigură că va păstra vie 
amintirea acestei primiri căl
duroase, le dorește multă sănă
tate și fericire, spre înflorirea 
continuă a patriei lor, într-o 
lume a păcii și prosperității.

în conttnure, se vizitează Clu
bul prieteniei internaționale din 
cadrul palatului, unde sînt adu
nate mărturii ale trainicelor le
gături pe care organizația pio
nierilor români le Întreține cu 
organizații similare din peste 50 
de țări ; un loc aparte ocupă 
aici aspectele colaborării fruc
tuoase româno-indiene.

Vizitatoarele sînt conduse, a- 
poi, Intr-o altă expoziție !n

Au fost abordate totodată pro
bleme de interes comun ale vie
ții politice internaționale.

Convorbirile intre cei doi șefi 
de stat s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, de 
înțelegere reciprocă.

care se află reunite diferite o- 
biecte de ceramică, tapiserii, lu
crări de metaloplastie, din ră
dăcini de copaci, aranjamente 
florale — ideea și realizarea a- 
ceetor exponate aparținlnd In 
Întregime pionierilor. Doamna 
Giri își exprimă admirația pen
tru talentul micilor artiști, pen
tru felul cum este încurajată 
munca lor, cum sînt prețuite 
roadele bogatei lor fantezii. In 
semn de afecțiune, soția preșe
dintelui Indiei oferă copiilor un 
volum cu poeme proprii, cu de
dicație.

în cinstea oaspeților, In sala 
de festivități, are loc un spec
tacol susținut de formații ar
tistice ale Palatului Pionierilor 1 
Ansamblul folcloric „Româna- 
șul“, corpul de balet și corul de 
cameră. Miciilor interpreți le 
sînt adresate, în cîteva rînduri, 
calde aplauze.

(Agerpres)

întrevedere
româno-indiană 

la Ministerul 
Afacerilor 

Externe
La 5 octombrie, ministrul A- 

facerilor externe, George Ma- 
covescu, a primit pe Surendra 
Pal Singh, ministru de stat In 
M.A.E. indian, membru al sul
tei oficiale a președintelui In
diei, V. V. Giri.

Ministrul de stat indian a fost 
Însoțit de V. C. Trivedi, secre
tar în M.A.E. și V. K. Abuja, 
ambasadorul Indiei la Bucu
rești. Din partea română au 
fost prezenți Nicolae Ghenea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, șl Petre Tănăsie, am
basadorul României la New 
Delhi.

In timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat !ntr-o atmosferă 
de prietenie și cordialitate, au 
fost abordate aspecte ale rela
țiilor româno-indiene și s-a fă
cut un schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale.
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TURISMUL Șl FORMAREA 
PERSONALITĂȚII

TINĂRULUI

ÎN SPRIJINUL PARTICIPANȚILOR 
LA ÎNVÂȚĂIVIÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC U.T.C.

DOCUMENTAR NR. 1 
„Făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate-obiectiv fundamental al politicii

La tema noastră își expun opiniile trei participant! la cel de al XVIII-lea Congres 
F.I.J.E.T. • HIFZI TOPUZ — șeful Departamentului circulației și dezvoltării comunicațiilor din 
cadrul U.N.E.S.C.O. • JEAN PAUL DELFELD—președintele Federației Internaționale a Ziariș
tilor și Scriitorilor de Turism (F.I.J.E.T.) • SERGIO PISCITELO — director al Secretariatului ge
neral al președintelui Republicii Italia

Partidului Comunist Român în etapa actuală"

O importantă reuniune de specialitate — cel de al XVIII-lea 
Congres al Federației Internaționale a Ziariștilor și Scriitorilor 
de Turism, desfășurată zilele trecute în stațiunea „Neptun", mi-a 
dat posibilitatea să meditez, împreună cu cîteva distinse per
sonalități — oaspeți străini și delegați români — la un subiect 
care, din păcate, nu ocupă încă locul cuvenit nici în agenda 
celor ce se preocupă de formarea tinărului (părinți, profesori- 
alți educatori), nici a tinărului însuși, tn timp ce — așa cum 
se va vedea mai jos — specialiști ai (J.N.E.S.C.O. apreciază că 
in epoca modernă aproape 25 la sută din suma cunoștințelor 
despre lume, despre lumea vie, reală, îi parvin tinărului pe baza 
contactelor directe și în special prin intermediul călătoriilor de 
natură turistică, sistemul care să faciliteze obținerea acestui „pă
trar" al personalității sale — multiplu concepută — rămine sau 
total neconturat, sau la voia jocului faptelor zilnice. Ar trebui, 
spun toți cei ce se preocupă de formarea turistului modern, să 
ne gîndim mai mult, și să luăm în consecință măsurile necesare, 
pentru a-i conștientiza pe educatori că trebuie apelat la turism 
ca la o școală dintre cele mai eficiente și vom fi de acord cu 
aceia care — asemenea doctorului Jean Rousselet. autorul vo
lumului „Adolescentul — acest necunoscut", spuneau că „Altă
dată se știa că voiajurile formează pe tineri, oferindu-le spec
tacolul unor moduri felurite de viață, ingăduindu-le comparații

interesante și rodnice eu propriul lor trai". Cu distincția că, pini 
la urmă, chiar și specialiști de o asemenea factură dau tînăru- 
lui un îndrumar prea sumar cînd este vorba de trecerea la ac
țiunea concretă, la crearea unui program turistic — personal 
sau colectiv —, ori eu privire la acele elemente indispensabile 
oentru știința stabilirii obiectivelor turismului într-o epocă în 
care — așa cum spunea un interlocutor — „totul tinde să se 
consume", precum guma de mestecat, „chiar și peisagiile".

Desigur, ancheta de față n-are pretenția de a epuiza tema 
pe care o sugerăm. Ea se vrea insa un indemn către organiza
torii de acțiuni turistice, dar in primul rind către tînărul aflat 
la vîrsta propriei formări, pledînd pentru includerea în progra
mele — săptămînale, lunare — capitolul turism, înțeles sub di- 
versele-i formule aducătoare de beneficii în folosul conturării 
personalității.

Un indemn de a-și crea el singur (tinărul) acest program, 
căci nimic nu este mai util. în procesul pedagogic de formare » 
sa, cum menționa același doctor Rousselet, decit „rezultatul li
berei lui alegeri", alegere efectuată în baza unor scopuri înalte, 
favorizindu-i individului, cum spunea George Călinescu, „să iasă 
din cercul îngust al preocupărilor zilnice și să se îmbete de idei 
generale"

EUGEN FLORESCU

Dorind să vină în sprijinul tinerilor care studiază în invă- 
țămintul politico-ideologic U.T.C., ziarul „Scînteia tineretului** 
își propune să publice o serie de DOCUMENTARE cuprinzînd 
planuri tematice și recomandări bibliografice pentru temele 
obligatorii care vor fi dezbătute în organizațiile U.T.C. din în
treprinderi și instituții, din școli și facultăți, de la sate. Pri
mul nostru documentar - pe care-l publicăm în pagina de 
față — se referă la tema : „Făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — obiectiv fundamental al politicii Parti
dului Comunist Român în etapa actuala".

I. DEFINIREA CONCEPTULUI DE 
SOCIETATE SOCIALISTA MULTI

LATERAL DEZVOLTATA

teritoriul țării — componentă a 
procesului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Aș vrea, înainte de a intra 
In subiectul propriu-zis, să 
transmit lectorilor ziarului dum
neavoastră, admirația mea pen
tru faptul că un cotidian cu un 
asemenea tiraj cum este „Scîn
teia tineretului" se preocupă de 
aspectul direct formativ, în în
țelesul cel mai bun, al genera
țiilor tinere. Sînt un cunoscă
tor al presei din întreaga lume 
și mă pot pronunța ca specia
list : în multe țări există un 
dezinteres al tinerilor față de 
presă, tocmai pentru că presa 
nu-1 urmărește pe tînăr în pro
cesul său de formare, nu-1 a- 
jută în acest scop. Ce se oferă, 
cel mai adesea, în țările despre 
car« vorbesc, spre lectură tine
rilor ? Dacă privești atent vezi 
eă există ziare la un nivel 
foarte scăzut (intimitate goală, 
presă numită „a inimii", presă 
a amorului, deseori dubios). A- 
eeste publioații 
cele mai 
nu este 
numite 
Occident
•le își ’ căută, doar, subiecte în 
problemele, neliniștile sau miș
cării* tineretului. Ele nu dau 
ajutor, el* exploatează, în sen
sul publicității, o situație a ti
neretului. Pe aceet teren a apă
rut o formulă de presă nouă, 
editată de tinerii înșiși, dar în 
eoțdiții foarte slab*, în tiraje 
mici, rtiăi ales sub formă de 
buletine — așa-numita „la 
presse sauVage", care exprimă 
fel de fel de idei, de la cre
dințe politice diverse, unele 
dintre ele nobile, altele Insă 
anarhice sau de-a dreptul reac
ționare, pînă la îndemnuri. cu 
totul minore aau la aventuri 
triste. Distingem astfel, îndeo
sebi în presa de tineret, o 
„presă neagră", o presă a pesi
mismului, a diaperării. Iată de 
e« mă bucur să fac cunoștință 
cu publicații eare-1 tratează pe 
tînăr cu seriozitate și încearcă 
să răspundă nevoilor rezultate 
din procesul formării sale reale. 
Iată de oe mă bucur și de tema 
pe care v-o propuneți : turis
mul și formarea 
tinărului.

Știți, desigur, 
călătoresc anual 
lume. In 1972 numărul lor a 
depășit cifra de 700 000 000, iar 
pentru anul 2000 se estimează 
Că din 6,5 miliarde de locui’tdri 
ăi planetei, circa 3 miliarde 
vor practica turismul. Este 
enorm. Turismul, dacă este 
practicat ea un turism • activ, 
are o influență dintre cele mai 
mari asupra formării personali
tății omului. Personal, consider 
că în epoca actuală aproximativ 
25 la sută din cunoștințele des
pre lume, acele cunoștințe vii, 
care formează convingeri sint 
obținute de tînăr din experiențe
le personale, din contactele di
recte cu alți oameni și alte 
locuri, în mod deosebit prin tu
rism. Turismul îi formează tină
rului o atitudine față de lume, 
fâță de viață, față de sine și 
Îndatoririle sale. El contribuie 
enorm la lărgirea gradului lor de

cultură. Evident, cred că acest 
fel de turism trebuie orientat, 
ghidat, trebuie sa i se dea un 
scop. Sugerez cititorilor dv. ti
neri, să-și facă un inventar al 
drumurilor parcurse, al timpu
lui consacrat, un proiect pentru 
viitor. Le mai sugerez să în
ceapă cu țara lor. cu istoria, 
originalitatea, cultura ei. Este 
o etapă absolut necesară ca să 
poți ajunge la înțelegerea celor
lalți. lax* dacă au posibilitatea 
ca în locurile pe unde trec să și 
participe Ia unele lucrări ce se 
întreprind acolo, să nu ezite s-o 
facă. Așa îl indemn și pe fiul 
meu, iar atunci cînd. lucrînd 
eu însumi în Africa, l-am tri
mis nu numai să vadă Carta- 
gina, dar să și lucreze la re
constituirea ei. Se înțelege cit de 
multe elemente de cultură stă- 
pînește, dar și ce legături afec
tive arfe acum cu acele locuri 
intrate în istoria umanității.

pins. Se spune adesea. : și fa
milia este o călătorie, pentru că 
numai pornind „la drum" oa
menii ajung să se cunoască 
bine. Călătoriile de natură tu
ristică, creînd un mediu al dia
logurilor. al confruntărilor cu 
neprevăzutul, facilitînd contac
tele umane îi ajută pe tineri să 
se cunoască. Și aș mai adăuga 
un lucru : îl ajută pe cel ce că
lătorește să-l înțeleagă pe cel 
vizitat, dar și pe gazdă să-l în
țeleagă pe oaspete. Iar asta este 
foarte, foarte important pentru 
epoca modernă. Avem nevoie 
de acceptarea reciprocă, de in
fluența reciprocă.

Sergio Piscitelo

Jean Paul Delfeld

ating tirajele 
mari, dar influența lor 
cea dorită. La ziarele 
politice, tinerii din 
nu apelează fiindcă

exterioară lui. Or, turismul — 
și o spun cu toată convingerea 
— facilitează în mod excepțio
nal, prin posibilitățile de cu
noaștere pe care le dă, dialec
tica procesului despre care vor
beam. A călători, a cunoaște, a 
păstra amintirile, a-ți putea 
stabili în propria gîndire o 
scală de valori cum numai tu
rismul o poate da — iată o con
tribuție fundamentală la alcă
tuirea echilibrului și perspecti
velor personalității unui tînăr. 
La sfîrșitul acestui proces, 
poate chiar fără a-?i da seama, 
tinărul nu mai este tînăr, a 
ajuns la maturitate. Asta în
seamnă că a atins, în dialectica 
procesului cunoașterii, sinteza.

Respectînd aceste principii 
am ținut la Universitatea din 
Roma un curs de sociologia tu
rismului atrăgînd atenția și asu
pra unor pericole care tind să 
degradeze însuși obiectul turis- 

tendința de a deveni 
consum",

• Se va sublinia faptul că, 
pornind de la studierea cuprin
zătoare a realităților concrete 
din țara noastră, a proceselor 
și fenomenelor social-economice 
din anii construcției socialiste. 
Congresul al X-lea al P.C.R. a 
pus în fața partidului, a între
gului popor sarcina făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Va fi relevat faptul 
că făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate reprezin
tă un proces obiectiv.

• Semnificația trecerii Româ
niei de la nivelul de țară slab 
dezvoltată la cel de țară in 
curs de dezvoltare ; programul 
partidului de ridicare a Româ
niei socialiste, într-un interval 
istoric relativ scurt, * ’
țărilor dezvoltate din 
vedere economic.

• Creșterea rolului 
tor al partidului în «tapa fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

II. CONȚINUTUL NOII ETAPE 
DE DEZVOLTARE ECONOMICO- 

SOCIALA A ȚARII
• Preocuparea partidului

statului pentru crearea unei 
coriomii moderne, dinamice, _
cadrul căreia sint îmbinate In
tr-un tot armonios industria, a- 
gricultura, transporturile, toate 
ramurile activității sociale.

• Omogenizarea societății, or
ganizarea relațiilor sociale pe 
baza principiilor eticii și echi
tății socialiste, perfecționarea 
conducerii vieții economice și 
sociale.

• Ridicarea bunăstării întregii 
societăți, amplificarea nivelului 
de educare a maselor, dezvolta
rea multilaterală a personalită
ții tuturor membrilor societății.

• Se va sublinia chemarea a- 
dresată 
varășul 
prilejul 
Uniunii
„Trebuie să înțelegeți, dragi to
varăși, că socialismul și comu
nismul se construiesc și trebu
iesc construite în toate orașele 
și satele patriei noastre și voi 
trebuie să fiți peste tot".

tineretului de către to- 
Nicolae Ceaușescu, cu 
semicentenarului creări;

Tineretului Comunist :

personalității

ciți oameni 
în întreaga

Am 37 de ani, sînt încă tînăr. 
Mulți ani am desfășurat eu în
sumi activități în rindul tineri
lor, așa îneît cvunosc destul de 
bine spiritul, preocupările, aspi
rațiile celor tineri. La toate ni
velele, indiferent de pregătire 
sau profesie, dorința tinerilor 
este de a voiaja. Nu este o 
noutate. Ea vine de la originile 
societății. Diferența este însă că 
astăzi tinerii au posibilitatea, 
mult mai mult. ca altădată, să 
călătorească. Trebuie însă să-l 
învățăm pe tînăr maniera de a 
voiaja. Mă voi referi mai întîi 
la căile folosite pentru aceasta. 
Adulții . au plăcerea de a locui, 
în hoteluri de lux, de a lua 
masa la restaurante foarte bune. 
Tinerii au deseori posibilități 
de confort identice, dar scopul 
lor este cu mult mai veritabil : 
călătoria însăși, călătoria care-i 
învață. Diferența stă, deci, în 
motivație, care este în favoarea, 
dar și la îndemîna tinerilor. Să 
le deschidem privirile asupra 
acestor lucruri. Iată un obiec
tiv : apărarea naturii. Mulți 
merg, pur și simplu, „in natură", 
pe care o văd sau n-o văd, din 
viteză. O respectă sau, dimpo
trivă, o brutalizează. A-i deter
mina să respecte, 
natura înseamnă 
să contribuie la 
săturilor propriei
Noi, în Belgia, folosim mult în 
acest scop formula cluburilor. 
Cînd alcătuiesc un asemenea 
club, tinerii participă efectiv, 
se formează în el.

In mod deosebit cred că ti
nerii trebuie conștientizați a 
folosi turismul pentru autocu- 
noaștere. Este foarte important, 
atunci cînd îți propui să diri
jezi, să acționezi asupra proprii
lor trăsături ale personalității, 
mai întîi ca să te cunoști exact. 
Nu-i deloc ușor, desigur. Privi- 
ți-vă însă în timpul călătoriilor, 
sau la sfîrșitul lor. Veți ști 
mai bine cine sinteți, ce știți, 
cît de tare sinteți sau cit de 
slab, cită voință aveți, dacă sîn- 
teți un om vesel sau un po
sac, cu cine vă puteți asocia, 
dacă sinteți acceptat sau res-

Tinerețea este virsta care 
cunoaște sub forma sa cea mai 
intensă dialectica formării per
sonalității omului. După opinia 
mea acest proces cunoaște un 
Șir continuu de observații ale 
tinărului făcute asupra vieții 
vii, concluziile sale asupra con
trastelor fenomenelor, asupra 
raporturilor dintre el și lumea

mu lui
un simplu „bun de 
gol de orice conținut, lipsit de 
orice intenție superioară. Tre
buie să-l avertizăm pe tînăr 
asupra acestei situații. Adeseori, 
turistul devine un simplu obiect 
în mina celor ce exploatează in
dustria turistică. El este purtat 
— uneori fără interesul lui in
tim — la locuri de care n-are 
nevoie, dus în grup la locuri 
care vor întregi buzunarul al
tora, nu personalitatea sa. O 
singură formă de apărare există 
contra acestui pericol : cultura. 
Citiți înainte de a călători 1 
Veți ști să vedeți mult mai 
multe, să înțelegeți mai bine 
ceea ce vedeți. Dar veți ști să 
și rezistați îndemnului de a că
lători oricum, cu rezultate mi
nime sau fără rost. Nu plecați 
neinzestrați, în călătorie 1

în rindul 
punct de

conducă-

♦> 
e- 
în

C. Modificări în structura so- 
oială, sporirea în continuare a 
rolului clasei muncitoare în so
cietate, creșterea capacității de 
aețiune a țărănimii cooperatiste, 
dezvoltarea intelectualității.

D. Ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor, atingerea 
unui grad superior de instruire 
a tinerei generații, pregătirea 
forței de muncă în concordan
ță cu modificările din producția 
socială.

E. Perfecționarea relațiilor de 
producție și dezvoltarea relații
lor sociale pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste.

să protejeze 
a-i determina 
formarea tră- 

personalități.
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Numai despre griu se mai 
poate vorbi <, /
ca despre struguri. Pîinea

„ Mare. Dar dincolo de „Alma-
așa de frumos . nah“, un mai vechi om la lo- 

, ’ „ i oului, rafinat și cult între mu
și vinul — și sarea, desigur, dar - rii oameni ai timpului, Dimi- 
aceasta este o altă poveste — 
au fost elemente esențiale ale 
unui popor care a știut dintot- 
deauna să-și încrînceneze bra
țul în efort, dar și să-și ome
nească așa cum se cuvine zi
lele de sărbătoare și alte bucu
rii — și tristeți — de peste an. 
Căci dacă plinea este hrana 
cea de toate zilele, vinul este 
semnul nobil al unei morale 
aparte, din care nu lipsesc 
cumpătarea și înțelepciunea, 
gravitatea și hazul, cugetarea. 
O întreagă panoplie folclorică 
vine să ateste atitudinea unui 
popor față de acest rod al pă
mîntului. Și nu rareori ecoul 
de satiră și umor străbate ca 
un fir incandescent orice re
vărsare nepotrivită din matca 
acestei morale.

Istoric vorbind — și arheo
logii pot confirma — frunza 
de vie a înflorit încă în pri
mele vetre ale așezărilor ome
nești. Ea și-a aflat lăcaș și a- 
dăpost chiar și în locuințele 
lacustre. Se pare că dacii s-au 
bucurat din belșug de această 
mireasmă; altfel de ce puter
nicul rege Burebista ar fi de
cretat distrugerea plantațiilor 
de vie ?

Dar nu aceasta voiam să 
dovedesc cu orice preț, ci fap
tul — cum spuneam că vinul, 
alături de pîine, a fost hrană, 
și nu numai hrană, pentru un 
popor care a știut să se folo
sească de ea cu înțelepciune și 
pricepere. Exilatul poet Ovi- 
diu, descriind cît de aprige e- 
rau iernurile în Pontul Euxin 
amintea faptul că vinul se 
face stîncă în vasele de lut, 
îneît spre a fi „mîncat" tre
buia tăiat în bucăți cu barda. 
Și nu este aceasta o metaforă. 
Celebrul „Almanah des Gour
mets'* consemna în anul 1825 
valoarea și căutarea Cotnariu
lui, sădit pe pămîntul Moldo
vei de mina lui Ștefan cel

trie Cantemir, în „Descriptio 
Moldaviae". vorbește despre 
Cotnar ca despre „cel mai bun 
decît alte vinuri europenești", 
pentru ca Pierre Larousse 

. să-l consacre, în marele său 
dicționar, cu nemurirea: „se 
clasează printre cele mai bune

III. DIRECȚIILE PRINCIPALE ALE 
FĂURIRII SOCIETĂȚII SOCIA
LISTE MULTILATERAL DEZVOL

TATE
A. Dezvoltarea multilaterală a 

forțelor de producție în toate 
ramurile economiei naționale

B. Repartizarea rațională a 
forțelor de producție pe întreg

F. Perfecționarea formelor de 
organizare și conducere a so
cietății, adincirea democrației 
socialiste

G. Ridicarea nivelului «ie 
conștiință a maselor ; intensifi
carea activității ideologice și de 
educare socialistă a întregului 
popor.
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rilor satului, de-a ne aduna 
seară de seară lingă foc și-a 
petrece, în mireasma îmbătă
toare a strugurilor, cu po
rumbi copți și povești despre 
Iancu Jianu. Era și acesta un 
dichis, alesul porumbilor — 
și nimeni altul nu putea jșă-l 
facă mai bine decît Ionel al lui 
Codănău, care numai ce punea 
degetul pe drugă și-ți spunea 
precis ce și cum. Și-apoi cop-

Și uite-așa, după ce strugu
rii erau astfel întovărășiți 
multe zile, pînă se împuterni
cea peste lume octombrie, vi
ile erau coborîte în ogrăzi. 
Venea Lupu de la Bucea cu 
storcătorul și o noapte în
treagă se auzea din fiecare o- 
gradă plînsul mut al strugu
rilor stor și. Butoaiele erau 
prevăzute cu niște aparate a- 
nume făcute, menite să-i ușu-

Pămîntul
pîinii,

pămîntul vinului...
vinuri ale globului, iar cunos
cătorii il preferă chiar și To- 
kay-ului“.

receam zilele trecute prin
~ j și înstelată 

nuTreceam zilele tr 
împărăția verde 
n na n vaniinr■ a Drăgășanilor. Nu, 

luasem cu mine cartea lui Gib 
Mihăescu, „Grandiflora" 
măsese undeva, în urmă 
amintire, cu Alexandru Coco- 
șel umplînd bărdace la mesele 
de sub copaci, pentru Manaru 
și Ramură și Bazil și alte um
bre de eroi ai epocii.

Treceam prin via coaptă, 
și-o luminiță mă chema în 
memorie către o vreme . a 
copilăriei, cînd pe un alt deal, 
nu prea departe de acesta, 
aprindeam focuri în ciuda ste
lelor. Era tot în acest timp, 
care acolo, pe dealul Codoima- 
nilor și-al Pandrei se chema 
timp de păzit la vie ; se che
ma doar, pentru că de mult nu 
mai însemna așa ceva, ci un 
prilej al nostru, al mai tine-

ră- 
și-n

tul porumbilor era altă mește
șugită îndeletnicire. Trebuia 
să iasă bine rumeniți și cu 
boabele nepleznite, și-asta era 
treaba lui Sacara al lui Vasă- 
zică, avea el metoda lui și 
niște nuiele de zarzăr roșu cu 
care învirtea porumbii la foc. 
Și dacă toate acestea erau gata 
și Florea al lui Leasă da fuga 
să aducă un ulcior cu apă 
rece de la Dinică — unde era 
cea mai bună fîntînă din tot 
satul — asta însemna că Leana 
lui Țurică avea să dezlege 
cintecul și noaptea putea să 
curgă în voie. Dar noaptea nu 
curgea în voie, că era de ne- 
astimpăr, de parcă ar fi fost 
zăvorită cu iepuri. Din (And 
în (And mai 
prin vie, cu 
petrecute pe 
nucii puneau 
ze pe fruntea noastră, și noi 
treceam ca niște tineri voie
vozi prin moșie. Sta rarița pe 
cer în scăzămînt...

reze vinului durerea zborului. 
După cîteva nopți și zile de 
bolboroseală, vinul se limpe
zea și devenea iar bob de la
crimă și tărie și curaj. Acum 
puteau să înceapă nunțile...

Din (And 
dam cîte-o raită 
joardele de viță 
după umeri și 
coroană de frun-

Tovarășul Cornel Georgescu, 
contabilul șef ol I.A.S. 
Drăgășani, mă invită să 
notez : 800 hectare de vie în pro

ducție ; 4 190 000 litri de vin pla
nificați, sortiți să aducă un bene
ficiu în valoare de 5 245 000 
lei. Dar via este încă îh cîmp, 
și ce-o să iasă nu se poate 
calcula cu exactitate electro
nică. Oamenii știu însă că va 
fi bine. O dovedesc rezulta
tele de pînă acum : pe ultimii 
cinci ani fusese prevăzut un 
beneficiu de 26 milioane lei; 
viticultorii din Drăgășani 
raportat 44 milioane lei.

Notez cifrele, amețitoare 
concretețea lor, cu emoția 
care mîngUe un strugure, i 
mai ales rețin crîmpeie (și re-

(LU

în
. cu
Dar

IV. PLANUL CINCINAL 1971- 
1973 - ÎNCEPUTUL ETAPEI DE 
FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIA- 
LISTE MULTILATERAL DEZVOL- 

TATE
• Importanța înfăptuirii ac

tualului cincinal înainte de ter
men în rezolvarea sarcinilor 
fundamentale ale făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate : transformări revo
luționare de importanță istorică 
pe multiple planuri — în dez
voltarea forțelor de producție, a 
relațiilor de producție, a demo
crației socialiste, în conștiința 
oamenilor.

• Se va sublinia că, așa cum 
s-a arătat la Conferința Națio
nală, partidul concepe realizarea 
înainte de termen a cincinalu
lui în principal pe seama creș
terii eficienței economice, a 
promovării mai rapide a pro
gresului în producție, extinderii 
mecanizării și automatizării, or
ganizării pe baze științifice a 
producției și a muncii în fieca
re unitate.

• Rolul tineretului, ca factor 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen.

Lucrări apărute în E- 
ditura științifică

Aneta Busuioc Politicul și 
conducerea societății (1973) : 
Colectiv Dinamica structurii 
de clasă în etapa construirii 
societății socialiste multila
teral dezvoltate (1972) ; Co
lectiv Dezvoltarea conștiin
ței socialiste în etapa actua
lă (1972) : M. Merfea Dez
voltarea conștiinței socialis
te a țărănimii cooperatiste 
(1971) ; Gh. Boldur Funda
mentarea complexă a pro
cesului decizional economic 
(1972) ; Colectiv Societatea 
socialistă multilateral dezvol
tată (studii economice) (1972).

In Editura didactică 
și pedagogică
MANUALE

• Socialismul științific — 
1973 • Economia politică — 
socialismul (în curs de apa
riție).
BROȘURI

Gh. I. Ioniță — Clasa 
muncitoare — forța socială 
fundamentală a istoriei con
temporane a României ; Ilie 
Rădulescu — Concepția 
P.C.R. cu privire la formarea 
și rolul conștiinței socialiste 
în procesul de edificare a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

La Ministerul Educa
ției și Invățămîntului

• „Soluția optimă“ — film 
realizat pentru studiul pro
blemelor de economie po
litică. Pelicula se găsește la 
Oficiul pentru mijloace de 
învătămînt.
DIAPOZITIVE

• ModuT de producție so
cialist : • Socialismul știin
țific. (Se află distribuite în 
școli la cabinetele de științe 
sociale. Fiecare set de dia
pozitive are asociată o bro
șură explicativă).
PLANȘE

• Structura socială în Re
publica Socialistă România ; 
• Relațiile politice în socia
lism ; • Formele proprietății 
în socialism ; • Trăiturile 
bazei tehnice materiale a so
cialismului ; • Repartiția
venitului național : • Orga
nizațiile de masă ji obștești. 
(Se află în dotarea cabine
telor de științe sociale din 
școli).

Lucrări editate de 
Comitetul Central al 
U.T.C.

— în „Carnet politie", edi
ția 1972 a apărut consultația 
„Perspectivele dezvoltării 
României in deceniul VIII" 
(pg. 21-28).

— In „Carnet îndrumar 
pentru propagandistul U.T.C." 
— ediția 1972, la rubrica 
„Dicționar politic4* a apărut 
consultația „Conceptul de 
societate socialistă multila
teral dezvoltată".

— „Consultație pentru ti
neretul muncitoresc", ediția 
1972 (pg. 23-33 : 59—69).

— Volumul „Tineretul șl 
societatea românească con
temporană" ediția 1972.

— C.C.'al U.T.C. va edita, 
pînă la sfîrșitul acestei luni, 
un volum în sprijinul pregă
tirii politico-ideologice a ti
neretului, în care va fi pu
blicată consultația „Făurirea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate" de Ion 
Mitran.

Ultimul drum al strugurilor. Aduși din podgorii cu tradiționalele 
mijloace de transport, ei cunosc metamorfoza mecanică a decan
tării în cin. Este ceea ce a ținut să ne convingă și fotoreporterul 
nostru în instantaneul surprins zilele acestea la Centrul de vini- 

ficație din Zărnești, județul Buzău.
Foto: VALERIU TANASOFF

gret pentru prima oară că nu 
stăpinesc stenografia !) din re
latarea inginerului Nicolae 
Ciocîrlan, șeful fermei de vi- 
nificație, îmi vorbește despre 
calitățile vinului, despre culoa
rea și tipicitatea soiului, des
pre gradul de alcool, ve
chime și prospețime — exa
mene care nu se trec așa de 
ușor, fie ele și pentru acest 
minunat dar al soarelui și al 
pămîntului. Pentru aceasta 
este nevoie de oameni, de oa
meni pricepuți, capabili să 
stăpinească „la zi** cunoștințele 
științifice în materie. Aflu 
astfel că vinul trebuie trecut 
printr-un filtru de pămînt 
special, științific dozat, și mă 
bucur că înaintea paharului, 
vinul își sărută încă o dată 
tatăl. O atenție deosebită este 
acordată în prezent soiului 
Crimpoșia, autohton, tipic de 
Drăgășani, care, ajutat cu 
metode moderne, se va putea 
prezenta la startul oricărui

concurs internațional, înmul
țind astfel numărul celor peste 
125 de medalii și diplome.

Metode moderne... Mintea 
le receptează, carnetul le re
ține ; eu însumi debarc, cu 
amintiri cu tot, în acest vast 
și roditor teritoriu al științei. 
Dar rețin, ca pe un argument 
în plus, legătura cu griul, chiar 
și în acest perimetru al coor
donatelor exacte, științifice. 
Se zice — și nu numai se zice ; 
se face — că la orice concurs, 
în timpul degustărilor, după 
fiecare soi de vin se ia o bu
cățică de pîine. Nimic 
nu poate păstra mai 
rate caracteristicile 
degustat decît pîinea.

Iar de nu sînt crezut, de 
dumneavoastră, mai ales, cins
tiți gospodari ai orașului, me
ditați dteva clipe, cînd vă a- 
flați uneori acolo, în podgorii, 
la toate acestea.

altceva 
nealte- 
vinului

i i ii i ii i i
ION ANDREIȚA
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„VOINICUL”
Fotografie de : ȘTEFAN WEISS

TOAMNA ÎN DATE SI CIFRE
Oamenii ogoarelor încheie cel mai dificil an agri

col din ultimele decenii. Griul și porumbul, bobul 
de strugure și fructele livezilor, întreg rodul cimpiei 
a adunat in greutate și plusul de efort al oameni
lor, dăruirea și iubirea de pămînt a țăranilor, pri
ceperea lor, a specialiștilor și mecanizatorilor. Ru- 
pînd in două plinea abia scoasă din cuptor, savu- 
rînd merele gustoase și strugurii dulci, nu poți să 
nu-ți reamintești de zilele grele ale campaniei din 
toamna și primăvara trecută. De momentele ace
lea cînd, pentru a fi așezată sămința sub brazdă, 
oamenii trebuiserâ să înfrunte ploile reci, ce păreau 
că nu se mai termină, deschizînd canale pentru 
asanarea adevăratelor lacuri ce cotropiseră pămin- 
tul pe zeci și zeci de mii de hectare : să 
zească" c—

_■___" * -J „încăl-
artificial livezile pentru ca înghețurile tirzii 

să nu... topească păgubitor zăpada florilor. Și nu 
poți să uiți extraordinara desfășurare de forțe din 
perioada lucrărilor de întreținere, fertilizări și iri
gații, din zilele fierbinți ale recoltării griului și le-

gumelor de vară cind forța de acțiune a satului 
a fost mult amplificată prin participarea elevilor, 
studenților, ostașilor și tinerilor din unitățile in
dustriale. Și, mai ales, nu putem trece cu vederea, 
entuziasmul, dăruirea și puterea faptelor de muncă 
prin care un milion de elevi și studenți, ostașii și 
întregul tineret al satelor au răspuns chemării adre
sată de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, lucrătorilor ogoarelor. Umăr la 
umăr, prinși în ambițioasa și bărbăteasca întrecere 
de a încheia la timp campania agricolă a toam
nei ei, tinerii, au reușit să facă din fiecare săptă- 
mînă o „săptămînă record", din fiecare zi o „zi 
record", dînd încărcătură maximă fiecăreia dintre 
cele opt, zece, douăsprezece sau, după necesități, 
douăzeci de ore pe cit se intinde ziua de muncă. 
Iar faptul că pe aproape două treimi din suprafața 
planificată griul a fost insămințat, că ritmul in 
care se recoltează este cel mai ridicat în compa
rație cu reușitele din anii precedenți este o laudă

pentru toți cei care au in aceste zile ca loc de mun
ca ogoarele patriei.

Miine, peste tot în țara se sărbătorește tradițio
nala „Zi a recoltei". Iar cooperatorii, mecanizatorii 
- și alâturi de ei elevii, studenții și ostașii cuprinși 

. in campanie — sînt hotăriți să cinstească prin mun
că sărbătoarea recoltei, transformînd fiecare oră a 
zilelor care urmează intr-un moment de maximă 
dăruire la recoltat și semănat. în cinstea zilei re
coltei, numeroase colective de mecanizatori și coo
peratori au hotărit să încheie culesul la principalele 
culturi și semănatul griului ; această sărbătoare a 
muncii rodnice constituind pretutindeni un puternic 
stimulent în intensificarea amplei întreceri pentru 
punerea la adăpost fără pierderi și cit mai repede 
cu putință a întregului rod al toamnei și crearea 
unor baze sigure viitoarei recolte. Pentru aceasta, 
fără odihnă, se lucrează zi și noapte ; miine 
ziua recoltei fiind sărbătorită prin muncă. Va fi © 
zi record.

UN MILION DE 
ELEVI Șl STUDENȚI

Nu este sat al țării unde, 
în aceste zile de campanie 
să nu se înregistreze o par
ticipare entuziastă, harnică, 
a elevilor și studenților. 
Sînt prezențe active pe 
■frontul recoltei; în fiecare 
zi raportînd realizări mai 
bune. Aproape în exclusi
vitate recoltatul strugurilor 
și al fructelor este lucrarea 
elevilor și studenților. Și 
tot ei sînt cei care dețin 
ponderea forței de muncă 
repartizată la culesul legu
melor, sortarea și expedie
rea acestora către consu
matori. Și nu sînt puțini a-

Culeg rondele pil mint ului 
și Ie pregătesc pe eele 
viitoare
Agricultorii hunedoreni știu că 

oricît de vitregă ar fi natura, 
oricîte greutăți le-ar pune în ca
le, ei trebuie să învingă, să 
smulgă pămîntului roade boga
te. Și în această toamnă au în 
fată numeroase dificultăți. Din 
cauza reînsămînțării unor mari 
suprafețe inundate în primăvară, 
lucrările agricole se suprapun 
încît acum au de recoltat nu 
numai cartof, sfeclă ori porumb, 
ci și legume, cum sînt castrave
ții. roșiile și fasolea verde. As
ta nu-i supără, dimpotrivă le ofe
ră satisfacția că au reușit să 
supună pămîntul, l-au obligat 
să rodească chiar și atunci cînd 
se opunea cu încăpățînate. Sînt 
deciși să biruie pînă la capăt. La 
C.A.P. Gînțaga ies pe cîmp zil
nic zeci de cooperatori, mecani
zatori și elevi. După ce au fost 
strînse culturile perisabile, s-a 
trecut la recoltarea tarlalelor 
destinate însamințării griului și 
orzului. Porumbul e tăiat cu 
coceni cu tot și transportat în 
incinta cooperativei, unde echipe 
speciale îl depănușează și așează 
în pătule. Lucrîndu-se în acest 
mod se creează front de lucru 
mecanizatorilor care mențin „pa
sul1" cu strășnicie, arînd, pregă
tind și însămînțind zilnic circa 
16 hectare. Pînă la ora actuală 
au fost însămînțate deja două 
treimi din suprafața planifica
tă. In numeroase unități agri
cole noaptea se ară iar ziua se 
discuie și se seamănă. Intr-una 
din nopțile trecute, mecanizato
rii din Banpotoc au arat 8 hec
tare. Dimineața nu s-au dus 
acasă ci au rămas să lucreze 
în continuare executînd arătu
rile și pe celelalte 10 hec
tare care mai rămăseseră din 
tarlaua respectivă. Terminînd

aici, Pavel Popa, Alexandru Lu
ca. Ion Pescaru, Vasile Adam și 
ceilalți colegi ai lor s-au mutat 
la cooperativa agricolă vecină — 
Hărău, pentru a da o mînă de 
ajutor cooperatorilor. Oamenii 
ogoarelor suplinesc lipsa de 
precipitații din această toamnă 
prin executarea unor lucrări spe
ciale. La C.A.P. Turdaș am vă
zut cum pe terenurile de dese
care au fost strînși cartofii și pe 
care va fi însămînțat griul, se 
fac cite două arături, două dis- 
cuiri și două tăvălugiri. Sînt 
fapte care atestă că lucrătorii 
ogoarelor fac totul pentru a 
pune la adăpost bogățiile acestei 
toamne pregătind viitoarea recol
tă cu cea mai mare atenție și 
răspundere.

AL. BALGRADEAN

A patra 
„săptămînă record**

Cîmpiile și-au pierdut dimensiunile de necuprins pentru că 
acum sînt pline de oameni. Forfota acestora și a mașinilor 
le-a însuflețit dîndu-le un puls accelerat. In Teleorman, 
peste 100 000 de oameni, mai bine de jumătate tineri, sem
nează acum în cartea de prezență a cimpiilor care mai aș
teaptă încă să fie despovărate de rod. Cooperatorii și meca
nizatorii județului amintit au de cules în această toamnă po
rumbul de pe mai bine de 130 000 hectare, floarea-soarelui de 
pe 40 000 hectare, iar sfecla de pe aproape 8 000 hectare ; au 
de eliberat peste 230 000 hectare. Pentru mecanizatori cifrele 
sînt la fel de mobilizatoare : sămința viitorului rod de griu 
trebuie introdusă sub brazdă pe mai bine de 130 000 hectare. 
Pentru antrenarea tinerilor, organizațiile U.T.C. au hotărit 
ca săptămînă aceasta să fie „săptămînă record pe ogoarele 
județului". E a patra „săptămînă record*' consecutivă.

Pentru intensificarea ritmului se lucrează ziua și noaptea. 
Cooperatorii și mecanizatorii din Călinești, de pildă, nu se 
odihnesc decit puține ore din noapte. Unii pentru că noaptea 
taie cocenii de pe care s-au cules știuleții în cursul zilei, cei
lalți pentru a grăbi arăturile și a crea front de lucru se
mănătorilor. Zilnic se culeg aici 60 hectare cu porumb. 500 
de cooperatori nu cunosc odihna. La fel și Stancu Juvelcă. 
Aurică Obretin, Dumitru Vișan și toți ceilalți tovarăși de 
muncă ai lor de la secția de mecanizare. La ferma Storobă- 
neasa a I.A.S. Alexandria am întîlnit o mulțime de elevi. 
Sînt peste 800 de la școlile generale din Ștorobăneasa. Beiu, 
Țigănești, Brînceni — avea să ne spună mai tîrziu șeful fer
mei. inginerul Paul Sandu. Ei sint ajutoarele noastre de nă
dejde. Cu ei am cules porumbul de pe cele 210 hectare ale 
lotului de hibridare, tot ei au depănușat numai in patru zile 
peste 800 tone știuleți recoltați cu combinele. Și la Zimnicea, 
la Izvoarele, Mereni, Peretu. Traianu, Fintînele. Piatra, Slo- 
bozia-Mindra. am consemnat aceeași participare numeroasă, 
plină de eficiență a tuturor tinerilor satelor.

OCTAVIAN MILEA

ceia care alcătuiesc detașa
mentul de lucrători ce 
string rodul culturilor de 
porumb, cartofi și sfeclă 
de zahăr.

Pe lingă toate acestea, e- 
levii și studenții au efec
tuat lucrări de degajare a, 
terenurilor in vederea în- 
sămînțatului, au participaț 
la însilozarea cartofilor. Șr, 
peste tot, se consemnează 
aprecierea conducătorilor 
de unități agricole că în 
cele trei săptămîni activi
tate productivă a elevilor 
și studenților, aceștia s-au 
dovedit ca fiind ajutoare de 
nădejde ale cooperatorilor, 
mecanizatorilor și lucrăto
rilor din I.A.S. în bătălia 
pe care aceștia o duc pen
tru strîngerea fără pierderi 
a recoltelor toamnei, pentru 
executarea de o calitate su
perioară a tuturor lucrări
lor agricole de sezon.

I DE LA ÎNCEPU- | 

I TUL CAMPANIEI DE i 
| TOAMNĂ a elevilor | 
Iși studenților, cei a- i 
proape un milion de I 
tineri ce au schimbat i 
sălile de clasă și am- | 
fiteatrele cu activita
tea pe ogoare și-au I 
adus contribuția la 
depozitarea: I

• a aproape o ju- i 
mătate milion de I 
tone legume .

• a recoltei de po- I 
rumb, cartofi, sfeclă | 
de zahăr și floarea- I 
soarelui de pe mâi I 
bine de o sută de mii I 

I hectare
• a peste o sută 1 

Ide mii tone struguri I 
și o cantitate aproa-

I pe egală de fructe

PE OGOARE, ACOLO UNDE SE D A BATAtIA RECOLTEI

Ostașii sînt 
la înălțime

în. fertilul Bărăgan, în Insula 
Mare a Brăilei, în incintele sis
temelor de irigații ale Olteniei, 
Banatului, Moldovei și,pe dealu
rile molcome ale Transilvaniei, 
lanurile de porumb și de sfeclă, 
livezile și viile sînt înfiorate de 
forfota culesului. Și peste tot, 
alături de țărani lucrează la 
strinsul roadelor pămîntului și 
ostași — prinși și ei într-o ne
ostenită întrecere cu timpul. La 
Ceacu, Bucu și Dragalina. pe 
pămînturile întreprinderilor a- 
gricole de stat, ostașii își depă
șesc sistematic normele. Cei din 
grupa sergentului I. Jipa, de 
pildă, au ajuns la o depășire 
constantă de 30 la sută pe zi la 
cules. Nimeni nu susține că ar 
fi ușor. Se lucrează 10—12 ore 
pe zi. Dar nimeni nu dă înapoi 
— peste tot vorbindu-se doar de 
depășiri. Sub povară, mașinile

gîriie, dar au mers continuu din 
cîmp înspre magazii. Șoferii, a- 
ceiași temerari care au străbă
tut sute și sute de kilometri în 
aplicații, dau aici pe frontul 
campaniei, un nou examen de 
măiestrie. Iar din numărul 
mare al celor ce se evidențiază 
în această bătălie a stringerii 
fără pierderi și operativă a re
coltei, am reținut pe cele ale 
soldaților M. Gross. N. Stoica, 
V. Gafencu. P. Liuță și C. Dă- 
nilă, ale mecanicilor H. Kaplan, 
D. Sîrghie. șoferii C. Vasile. I. 
Stoica, I. Maxim. V. Condor și 
ale ofițerilor C. Pascu, V. Chi- 
riac și P. Relinschi. adevărate 
exemple pentru dăruire și hăr
nicie.

Și astfel, răspunzînd cu însu
flețire. prin fapte înflăcăratei 
chemări pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat-o 
tuturor lucrătorilor și specialiș
tilor din agricultură, ostașii ță
rii își aduc fără preget contri
buția la desfășurarea cu succes 
a bătăliei recoltei — acțiune pa
triotică de cea mai mare însem
nătate, cauză a întregului popor, 
a întregii națiuni.

r® unitățile agricole"! 

I din județul Galați au I 
I încheiat semănatul I 
I griului. Avansate cu I 

executarea acestei 
I lucrări sînt și coope

rativele agricole și

Pămîntul de sub ape, la
într-un carnet din 

primăvară găsesc 
notate cifre : „Pe 18 
martie 730 locuitori 
din comuna Pechea, 
100 din Gohor. 350 
din Brăhătești, au 
executat de dimi
neață pînă seara tîr- 
ziu șanțuri pentru 
scurgerea apei“. Sau 
pe o altă filă : „La 
Nămoloasa. Măstă- 
cani, Foltești și în 
alte comune, sute 
de oameni au lucrat 
la desfundarea ca
nalelor de desecare 
din incintele îndi- 
guite. Pe terenurile 
băltite ale C.A.F.

Tudor Vladimires- 
cu, Fundeni, Gohor, 
numeroși cooperatori, 
printre care și multe 
echipe de tineri, au 
executat sisteme 
simple de evacuare 
a apelor, au montat 
și pus în funcțiune 
zeci de utilaje de 
pompare". La C.A.P. 
Ivești, ni se spune 
acum că se obține o 
producție bună, dar 
atunci, pe 24 martie, 
erau cuprinse de 
apă nu mai puțin de 
.345 ha. La I.A.S. 
Tulugești aflăm că 
anul acesta se vor 
realiza producții re

cord. După ce a fost 
evacuată apa, coope
ratorii și mecaniza
torii mergeau în fie
care seară pe teren, 
cercetau fiecare par
celă și acolo hotă
rau : „aici s-a zvîn- 
tat, deci mîine pu
tem intra cu tracto
rul". Așa s-a proce
dat atunci la Cu
dalbi, la Matca, la 
Frumușița. peste tot. 
în acele zile i-am 
întîlnit la datorie pe 
tractoriștii Grigore 
și Alexandru Gheor- 
ghișan, pe Toader 
Crețu. Petre David 
și Georgică Ionel,

lumină
pe sute și sute de 
tineri mecanizatori 
care zi și noapte nu 
și-au permis nici o 
clipă de odihnă. îi 
întîlnim acum la re
coltat. Au toți ecoul 
acelor zile în suflet 
dar și marea bucurie 
că au învins, că lor 
li se datoresc aceste 
recolte bogate. Bucu
ria lor de acum cînd 
au terminat primii 
pe țară însămînțatul 
și continuă în ritm 
intens celelalte lu
crări al campaniei 
de toamnă e de ne
prețuit.

ION CHIRIC

I
I infreprinderile de stat |
• din județele Boto- . 
I șani, Vaslui, Ilfov, | 
I Tulcea, Ialomița, , 
I Dolj, Olt, Vîlcea, Ăr- | 
I geș și Bihor.
I • culesul strugurilor |
• se apropie de sfîrșit . 
j în județele : Teleor- ] 
I man (87 la sută), Olt . 
I (77 la sută), Dolj (75 |

'• la sută), Galați (75 la ■ 
I sută), Arad (71 la | 
I sută), Bihor (79 la .
I sută). J
I ® ritmuri superioare .
I la recoltatul porum- | 
I bului s-au înregistrat . 
I în ultima săptămînă | 
I în județele Tulcea (11 ■ 
I la sută), Vaslui (13 la | 
I sută), Timiș și Arad . 
I (10 la sută). Dolj, II- J 
I fov, Ialomița, lași și . 
| Satu Mare (peste 7 la | 
LU,°L l

DOTO- 1
Ilfov, I
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„Stimate redactor, 
nă numesc Georgeta 
ti sînt elevă în anul 
'a Liceul pedagogic

luni. Eu mi-am căutat ser
viciu, gîndindu-mă ca o- 
dată cu toamna să reiau 
școala. Am lucrat într-o 
fabrică în trei schimburi 
și din salariu mi-am cum
părat rechizite și unifor
mă. Eram bucuroasă, dar 
m-am intîlnit cu tata pe 
stradă. A început să mă 
bată — singura mea vină 
fiind faptul că sînt bucu
roasă. Pentru că m-a bă
tut de față cu multă lu
me, după cîteva zile, te- 
mîndu-se ca faptul lui să 
nu aibă urmări, m-a che
mat, promițîndu-mi că se 
va schimba. L-am crezut. 
Este doar tatăl meu și îl 
iubesc deși, de când mă 
știu, nu m-a făcut decit 

' să sufăr. Nu și-a ținut pro
misiunea. Tntorcîndu-mă 
acasă, a continuat să se 
poante la fel de brutal. 
Mi-a spus că mă urăște, 
că nu mai poate trăi Cu 
mama și ne-a pus în ve
dere să părăsim din nou 
locuința. Nu mai pot în
dura tiraniile lui. Ce să 
fac ? Nu-i cer altceva ni
mic decît să mă lase să 
termin școala. S-ar putea 
să nu vă vină să credeți 
tot ce v-am povestit, pro
babil nu concepeți că un 
asemenea tată există. Dis
perată, am afuns la hotă- 
rîrea de a vă ruga să-mi 
publicați scrisoarea, 
toritatea rubricii dv.
va convinge pe tatăl meu 

dea seama cit de 
rău provoacă și 
dăruiască grija și

H.,
III

- ------- r... „ a din
Galați. Locuiesc cu „pă
rinții mei** în acest oraș. 
Desigur că vă puneți în
trebarea de ce am înca
drat între ghilimele cu
vintele „părinții mei". 
Pentru că deși am doi, 
numai unul se poartă cu 
mine ca un adevărat pă
rinte. Tatăl meu conside
ră că prezența mea și a 
mamei mele în casă este 
pentru el o grea povară. 
Pur și simplu nu ne su
feră. Nu trece o zi fără 
ceartă, fără să ne bată. 
Am 18 ani și nu mai pot 
suporta otita suferință, a- 
tâta înjosire. Vreau să în
văț, să termin școala, să 
deprind o meserie. Tata 
însă se împotrivește vise
lor mele atît de normale 
pentru oricare tinăr de la 
noi. îmi cere să mă re
trag de la școală, să încep 
să mă descurc fără ajuto
rul său. Menționez că sînt. 
unicul său copil și el are 
un salariu de peste 2000 de 
lei pe lună. Spunîndu-mi 
că-i este greu să mă mai 
vadă în casă, l-am rugat 
să mă dea la internat. 
Mi-a răspuns că n-are 
bani, că trebuie să termin 
cu școala. în vara aceasta 

( ne-a gonit de acasă, pe 
mine și pe mama. N-aveam 
pe nimeni cunoscut, um
blam cu valiza în mîna pe 
stradă, neștiind cine își 
va face mila să ne adă
postească o seară. Mama 
s-a îmbolnăvit și a fost 
internată în spital două

Este măgulitor pentru mine că acorzi acestei rubrici 
o autoritate în stare să rezolve, prin simpla publicare 
a scrisorii, o situație atît de dramatică. Am multe și 
grele păcate, dar sceptic nu sînt. Totuși, dă-mi voie 
să nu mă îmbăt de fericire, considerînd că îndeplinin- 
du-ți rugămintea, am făcut să se închidă pentru tot
deauna o pagină neagră din viața ta. îmi plac minu
nile. le aștept chiar, dar prea m-am ars de multe ori 
ca să mai cred în ele. N-aș avea însă cîtUși de puțin 
sentilȚientul că s-a petrecut o minune, dacă în urma 
unei discuții despre omenie și responsabilitatea pă
rintelui, pe care ar purta-o cu tatăl tău tovarășii săi 
de muncă, acesta ar înțelege — niciodată nefiind prea 
tîrziu ca să înțelegi adevărurile elementare — să-ți dă
ruiască, în sfîrșit, grija și căldura de care ai atita 
nevoie. Iată de ce te îndrept spre tovarășii de muncă 
ai tatălui tău. Sînt sigur că n-o să-ți refuze ajutorul.

P.S. : Nici eu nu te-am persecutat. Cum și în su
fletul meu speranța nu moare niciodată, nutresc nă
dejdea că m-ai înțeles exact și am rămas prieteni.

bucurie. în 1973, întors 
definitiv acasă, ne-am re
găsit la fel de legați unul 
de altul. Necazul meu a 
venit într-o zi cînd prie
tena mea s-a dus la o bă- 
trină ghicitoare în cărți, 
care i-a spus că dacă se 
va căsători cu mine nu are 
s-o ducă bine și-și va cu
noaște adevărata fericire 

• lingă un alt băiat pe care 
îl va cunoaște undeva, de-

S. I., Călărași:

„...am 21 de ani, lucrez la 
o întreprindere călărășană, 
avînd la bază o calificare, 
sînt născut într-o comună 
din Bărăgan și sînt un bă
iat modest. înainte de 
a-mi satisface stagiul mi
litar, am cunoscut o fată 
din comuna mea, elevă la 
un liceu de specialitate din 
Călărași. Ne întâlneam de 
cite ori era posibil în oraș

din „singularitate" (așa cum sugerezi într-o parte a 
scrisorii pe care din lipsă de spațiu am fost nevoit 
s-o amputez) .„nu un motiv al explicației imediate, ci 
o explicație care-și află temeiul dincolo de ceea ce 
izbutește respectivul caz să se afirme ca singularitate". 
Fiind bucureștean, ce-ar fi să mă cauți să discutăm 
la o cafea — și, mai ales, fără teamă că discuția noas
tră în doi, ne-ar putea strecura in suflet un sentiment 
de inutilitate numai pentru -------- ’*'»
întregii opinii publice...

ADRIANA L., Sinaia :
„Am 19 ani și în anul 

școlar 1972/1973 eram în 
clasa a Xll-a. In trimes
trul al doilea am suferit 
un accident de mașină și 
nu am mai putut termina

că n-ar avea loc în fața

anul școlar. După ce m-am 
refăcut, am vrut să lucrez 
în producție și am făcut 
cerere de încadrare la Uzi
na de mecanică fină din 
localitate, dar nici pînă a- 
cum n-am fost încadrata'.

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

Au- 
îl

să-și 
mult 
să-mi 
căldura de care am ne
voie".

n-o să-ți refuze ajutorul.

DIN JURNALUL UNUI MEDIC

’ sau în comună ’șt ne sim
țeam fericiți amândoi. La 
armată, primeam regulat 
scrisori de le ea, de cite. 
ori veneam în cite <o per
misie ne întâlneam cu

parte... De atunci așteap
tă fericirea care i-a căzut 
in cărți și prietenia noas
tră s-a destrămat. Do. cre
deți în asemenea babe-ght- 
citoare ?**.

Am pentru ele o stimă fără margini. Pe vremea a- 
dolescenței, una mi-a ghicit în cafea că o să ajung 
dresor de elefanți și cintăreț de muzică ușoară, alta, 
analizindu-mi palma, mi-a prezis, că voi iubi toată 
viața criticii' literari și arbitrii de fotbal elvețieni, a 
treia, dindu-mi în cărți, a ghicit că mă voi căsători cu 
Brigitte Bardot. împlinindu-mi-se întocmai toate a- 
cestea și multe altele, azi am angajată o cărturăreasă 
cu luna, frecventez gsiduu un specialist în horoscoape 
(fost furnizor al curții regale) și sînt disperat că s-au 
împuținat într-un hal fără de hal ghicitoarele în bobi 
și-n fluierul piciorului și-n fasole țucără. Transmite-i 
prietenei tale complimente din partea mea, a unui 
sincer admirator al științelor oculte, iar babei care a 
fericit-o spune-i că s-ar putea, la vreme de seară, să-i 
cadă in bătătură un fante J* c- ”” — e«a-
rie. Milițenii sînt oameni

de ghindă. Să nu se spe- 
blinzi.

Ne-am interesat și ne-am răsinteresat pentru tine. 
După socoteala mea. cel puțin zece oameni ocupați 
pină peste cap — redactori la secția de scrisori a zia
rului, activiști ai U.T.C., Comitetul județean Prahova, 
tovarăși din conducerea Uzinei de mecanică fină din 
Sinaia — au făcut tot ce le-a fost posibil ca să te a- 
jute, dar tu, după ce i-ai pus pe drumuri, dai cu pi
ciorul acestui ajutor. Pentru că, așa cum se va vedea, 
l-ai cerut formal, ai vrut probabil să faci o glumă, 
convinsă că ne vom prăpădi de rîs.. Ei bine, nu-i ca
zul. La uzină — unde lucrează și tatăl tău de 20 de 
ani, și lucrează, nu se joacă ! — ai primit la cererea 
ta aviz favorabil. Ți s-a oferit ceea ce cereai : posibi
litatea de a te califica prin ucenicie la locul de mun
că. Trebuia să te prezinți la 17 septembrie, cînd în
cepeau cursurile. Dar ți-ai luat zborul de acasă, așa 
cum ai făcut-o de cîteva ori, neliniștindu-ți părinții și 
dispărînd cite o săptămînă sau două, tu știi unde. Ta
tăl tău ne spune că și accidentul de mașină l-ai sufe
rit tot într-o asemenea escapadă. Ce-ai zice dacă ți 
s-ar imputa cheltuielile de energie materială — de cea 
morală să nu mai vorbim, că n-ai putea-o plăti toată 
viața ! — irosite pentru binele tău și căruia i-ai dat 
cu piciorul ? Așa ar fi echitabil. Mi-ar place să-mi 
scrii că ți-ai băgat ’ mințile în cap. Aș fi primul care 
as șterge totul cu buretele, fericit că și iertarea face

reumatismului acut. E vorba de 
poliartrita cronică evolutivă. A- 
ceastă afecțiune reumatismală 
atinge de obicei articulațiile 
mici ale degetelor miinilor Și 
picioarelor ducînd, în cursul 
evoluției lor, la importante de
formări și anchiloze. Am sem
nalat-o deoarece am intîlnit 
numeroase cazuri de asociere a 
acestor boli.

S.C., profesoară din orașul 
Bacău, în vîrstă de 32 ani. Pre
zintă de la virsta de 22 ani in- 
flamații ale articulațiilor dege
telor miinilor și picioarelor. Are 
perioade de dureri mari, impo
sibilitatea efectuării oricăror 
mișcări ale articulațiilor și stări 
subfebrile, întretăiate de perioa
de de relativă liniște. După 5 
ani încep deformările articula
re, iar după alți doi ani prezintă 
primele semne ale unei afecțiuni 
cardiace, manifestată prin apa
riția unui suflu de intensitate 
din ce în ce mai mare, care a 
dus pină la urmă la instalarea 
unei stenoze mitrale.

Se poate preveni îmbolnăvirea 
de reumatism ? Răspunsul este

cind internarea. Părinții tempo
rizează spitalizarea cu încă o 
săptămînă. După care la insis
tența medicului care trimite o 
ambulanță să transporte bolna
vul, elevul este internat în cli
nică. L-am văzut imediat după 
internare. Am rămas 
de ignoranța, dar mai 
nepăsarea părinților de 
griji copilul la timp, 
prezenta o afecțiune 
foarte gravă, consecința reuma
tismului acut. S-a făcut imediat 
un tratament masiv cu antibio
tice, antireumatismale și cario- 
tonice. Evoluția era însă foarte 
gravă. Scapă cu viată, dar cu 
prețul unei leziuni a valvulei 
mitrale — stenoză mitrală. Peste 
patru ani. din cauza simptome- 
lor supărătoare ale stenozei mi
trale este operat. Se practică 
lărgirea operatorie a orificiului 
mitral stenozat. La opt ani după

în întreaga patologie medica
lă nu există o legătură mai 
strînsă- între două afecțiuni, ca 
între reumatism și apariția unor 
boli de inimă. In trecut se 
înțelegea prin reumatism, dife
rite afecțiuni ale articulațiilor, 
în prezent denumirea de reu
matism se dă unor afecțiuni 
care, cel puțin la copii și tineri 
ating de obicei inima, infla
marea articulațiilor nefiind în
totdeauna obligatorie. Un cu
noscut medic francez spunea 
destul de plastic că la tineri 
„reumatismul linge articulațiile 
și mușcă inima". Prin această 
expresie lăsa să se înțeleagă 
deosebita gravitate a afecțiuni
lor cardiace, reumatismale in 
comparație cu cele ale articula
țiilor.

Dacă la oamenii în vîrstă, 
reumatismul afectează mai ales 
articulațiile, dind forme degene
rative, cu modificări. devieri 
sau anchiloze, la copii și tineri, 
după atacul reumatismal, arti
culațiile rămîn integre. Dar 
inima ? Toate leziunile produse 
de reumatism asupra inimii și 
mai ales asupra valvulelor mi
trale sau aortice, rămîn defini
tive. O stenoză mitrală sau o 
insuficiență aortică, consecințe 
ale reumatismului acut netratat 
la timp sau tratat incomplet, 
sînt leziuni ireversibile care, 
mai devreme sau mai tirziu, 
conduc la apariția insuficienței 
cardiace.

Un elev de 16 ani, O.R. pre
zintă o amigdalită acută cu 
dureri în gît, febră pînă la 40°, 
dureri articulare. Este corect 
tratat cu antibiotice timp de 3 
zile. După o săptămînă apar 
însă afecțiuni ale articulațiilor 
genunchiului drept și cotului 
sting. Zilnic, apoi, erau prinse 
alte articulații. Toate articulați
ile erau inflamate, calde, du
reroase. Orice mișcare se făcea 
cu multă dificultate. Medicul 
care-1 îngrijește de la începutul 
bolii, adică odată cu apariția 
amigdalitei, își dă seama de 
eventuala evoluție defavorabilă 
și-1 internează de urgență în 
spital. Supus unui tratament 
intens cu antibiotice și anti
reumatismale timp de șase săp
tămîni, părăsește clinica vin
decat. Urmează, încă un an. un 
tratament intermitent cu Mol- 
damin (o penicilină care se ad
ministrează la interval de 5—7 
zile) Urmărit toată această pe
rioadă, se consideră că este în 
afara oricărui pericol de afec
țiune cardiacă. Se întrerupe 
tratamentul cu antibiotice. Il 
urmăresc de peste 6 ani. Acum 
este student, sportiv consacrat 
și sănătos. Datorită unei depis
tări nrecoce a reumatismului, 
datorită unui tratament corect 
și datorită lui. însuși, care a în
țeles necesitatea tratamentului 
de întreținere și pe care nu l-a 
abandonat decît în ziua în care 
i s-a permis.

V.l. de 17 ani dintr-o comună 
aproape de Buzău. Are o amig
dalită acută, tratată în casă cu 
gargară și citeva antinevralgice. 
După două săptămîni, la fel ca 
și în cazul precedent, apar du
reri articulare, care-i limitează 
într-o oarecare măsură, mișcări
le. O creștere a temperaturii 
timp de peste 10 zile, nu este 
luată în seamă. Face un trata
ment empiric, la sfaturile unor 
prieteni ai părinților, din care 
nu au lipsit frecțiile cu sare ale 
articulațiilor. în toată această 
perioadă nu a apelat la nici o 
examinare medicală calificată. 
După alte două săptămîni, înce
pe să obosească la eforturi foar
te mici, să aibă dureri precor- 
diale și palpitații. Temperatura 
urcă din nou la peste 39°. De 
data aceasta, părinții speriați de 
evoluția bolii, cheamă medicul 
de circumscripție. Foarte corect, 
medicul declină posibilitatea ți
nui tratament la domiciliu, indi-

indignat 
ales de 
a-și în- 
Băiatul 

cardiacă

REUMA TISMUL
SI BOLILE 
DE INIMĂ

z
de dr. VALERIU VEVERA,

doctor în științe medicale

intervenție are o capacitate de 
muncă păstrată, dar redusă în 
comparație cu cei de vîrsta lui. 
Are o muncă de birou, care îi 
cere mai puține eforturi fizice. 
Pentru medic el reprezintă însă 
un potențial invalid din cauza 

ariscului viitor de instalare 
insuficienței cardiace.

Specialiștii admit astăzi 
apariția reumatismelor

categoric afirmativ, daci ae ține 
seama de cite va îndrumări.

Rolul unor factori favorizanți, 
In care infecțiile de focar și 
factorii de mediu sau de climat 
sînt cei mai importanți, este, 
cred, de multe ori neglijat în 
viața cotidiană. împotriva foca
relor de infecție amigdaliene, 
dentare, sinusale se poate lupta 
foarte ușor, fie prin tratamen
tul medicamentos, fie prin trata
ment radical (adică asanarea 
chirurgicală a acestor focare). 
Apărarea împotriva factorilor de 
mediu extern — frig, umiditate 
excesivă, igrasie etc. este nu 
numai o obligație individuală, 
ci și una socială. Locuințele sa
lubre, igienice care le-au înlo
cuit pe cele vechi, au scăzut în 
mare măsură numărul reumatis
melor acute. Acest fapt este 
constatat în țara noastră ca și 
în toate țările unde s-au luat 
măsuri de construcție a locuin
țelor moderne.

Un alt element de prevenire 
a reumatismului acut îl consti
tuie tratamentul corect al ori
căror angine și gripe. Tratamen
tul făcut ..pe picioare" nu este 
o dovadă de eroism, ci de nepri
cepere. Evoluția nefavorabilă, 
spre reumatism sau boli de ini
mă, costă și pacientul și statul, 
mai mult decît cîteva zile de 
repaus și tratament.

Presupunind că atacul reuma
tismal nu a putut fi evitat, ati
tudinea cea mai corectă este in
ternarea într-un serviciu de boli 
interne sau reumatologice și 
efectuarea unui tratament sub 
observație continuă de lungă 
durată. Numai astfel putem fi 
siguri că afecțiunea cardiacă a 
putut fi evitată.

Și în sfîrșit un fapt pe care 
nu trebuie să-1 uite reumaticii. 
Reumatismul nu trebuie consi
derat vindecat imediat ce au 
cedat durerile articulare. Relua
rea imediată a activității favori
zează apariția recidivei. Reuma
tismul acut nu trebuie conside
rat vindecat decit după 6 luni 
sau chiar un an de la debut. în 
toată această perioadă orice în
cercare de tratament balnear 
este contraindicată. Dacă cei ce 
au avut un atac reumatismal 
lucrează în condiții care favori
zează apariția bolii, de exemplu 
în umezeală sau In frig schim
barea profesiei este obligatorie.

că 
acute 

este precedată aproape în sută 
la sută din cazuri de o banală 
amigdalită. Această verificare 
practică, atrage atenția asupra 
necesității unui tratament ime
diat a oricăror amigdalite acute, 
indiferent de intensitatea simp- 
tomelor. Dacă unii, scapă de 
eventualitatea unei boli valcu- 
lare, rămîn candidații unor afec
țiuni renale a căror apariție își 
poate face prezența și la citiva 
ani de la debutul amigdalian.

In alte cazuri, reumatismul 
poate apare după gripă, inflama- 
ții acute ale căilor respiratorii 
superioare sau poate fi conse
cința prezenței în organism a 
unor focare de infecție cronică. 
Pe lingă amigdale, mai au rol 
de focare cronice de infecție, 
dinții cariati, cu granuloame, 
otitele supurate, sinuzitele. Ger
menii care provoacă amigdalita, 
gripa sau inflamația căilor res
piratorii superioare sau cei care 
se găsesc în focarele de infecție 
cronică — mai ales streptococii 
— sensibilizează organismul, 
conducînd la o reacție de tip 
alergic ce se .manifestă sub for
ma unui proces inflamator loca
lizat la nivelul articulațiilor, 
inimii, peretului vaselor sangui
ne și altor organe. Acest proces 
inflamator, generalizat nu este 
altceva decît reumatismul acut

Pe lingă infarctele streptococi- 
ce, apariția reumatismului este 
favorizată și de alți factori, cum 
ar fi umiditatea excesivă, frigul, 
oboseala, eforturile fizice mari 
etc. Cu fiecare recidivă a bolii 
sensibilitatea organismului fată 
de microbi și alți factori nefavo
rabili crește, iar rezistența și 
forțele de apărare împotriva bo
lii scad.

Trebuie să mai amintesc o altă 
boală reumatismală, care se în- 
tîlnește mai mult la femei tine
re și la care apariția afecțiunilor 
cardiace este posibilă, dar nu 
obligatorie, și nu într-un pro
cent atît de mare ca în cazul

aș șterge totul cu buretele, 
parte tot din legile echității.

„Stimate O.P.-l.,
sînt o fată blondă cu ochii 
albaștri cu părul lung și 
mă numesc Geta din Pia
tra Neamț. Dintre cele 
mai man dorințe pe lume 
am și eu una singură. Do
resc din adîncul sufletu
lui și totodată vă rog din 
tot sufletul să-mi trimiteți

Din punctul meu de vedere, al unuia care nu se o- 
cupă cu așa ceva, va trebui, cu regret, să te prefaci în
tr-un pom fără frunze. Poate, cu ceva muguri te-ar pu
tea împodobi redactorii muzicali de la radio. Ei sînt 
doar cei ce-1 programează pe nestematul cind ți-e lu
mea mai dragă !

MIHAI ONESCU, Cra
iova :

„Pe scurt, iată despre 
ce e vorba: am 23 de ani 
și lucrez la „Electropute- 
re". Ca orice tânăr am cu
noscut o fată. Asta s-a în
tâmplat în august 1972. 
Toate lucrurile au mers 
bine pînă a început anul 
școlar (sînt elev la liceul 
seral) cînd, nemaiavînd 
timp să mă întâlnesc cu 
ea, a început să-mi repro
șeze că nu mai am timp, 
în luna mai anul ăsta

învață în continuare. Vorba cintecului : „o fată mai 
găsești — poate chiar una mai înțelegătoare — dar o 
lege a lui Gauss sau una a lui Lavoisier-Lomonosov, ba.

Pe săptămînă viitoare !

situației ca fapt social, aici 
apare efortul individului 
de a se determina ca fi
ință socială, pentru că el 
însuși devine conștient de 
forța relației caie l-a pro
dus. Da, efortul individu
lui de a se realiza pe sine, 
de a se afirma ca entitate 
distinctă, trebuie să se în
tâlnească undeva cu mo
dul de viață al societății 
în ansamblu, cu sistemul 
de relații ce caracterizea
ză modul de viață al so
cietății — dar nu credeți 
că această „întîlnire" tre
buie să fie prin natura sa 
o confruntare deschisă 
care produce în mod ne
cesar „cazuri" în care in
divizii sociali au nevoie de 
explicații și înțelegere P".

NELU VASILE GO
GONEA, student, Bucu
rești :
„(...). M-ar interesa foarte 
mult dacă v-ați gîndit să 
urmăriți orientarea pe anu
mite probleme a cores
pondenței ce o primiți la 
rubrica „De la om la om", 
căci acest lucru mie mi 
se pare a fi elementul pri
mordial care ar face ca 
dezbaterea de opinii să 
fie un dialog viu, sincer 
și mai ales util. Cred că 
cei care vă scriu nu aș
teaptă o rezolvare „prin 
corespondență" a proble
melor lor, ci aducerea 
problemei în fața altuia 
sau altora, ori tocmai aici 
apare momentul înțelegerii

adresa prea îndrăgitului și 
nestematului cîntăreț de 
muzică ușoară... (Urmează 
numele unui cîntăreț de 
muzică ușoară prea în
drăgit și nestemat, o.p.-i.). 
Vă spun since1’ că dacă nu 
aș afla adresa acestui în
drăgit interpret nu știu ce 
aș face. Cred că aș fi un 
pom fără frunze".

cortina peste acest eveni
ment s-a tras de aproape 
o lună eu nu am putut 
răbda am simțit nevoia de 
a-mă (!) destăinui în fața 
cuiva să înăbușesc o du
rere care îmi arde și îmi 
va arde sufletul încă mul
tă vreme. Din pricina 
prof. Lovin C., care m-a 
persecutat, am căzut toc
mai la examenul de limba 
română, eu care am trăit 
pentru româna, chiar dacă 
nu aveam alte satisfacții 
în viața, mă compensam 
cu acest obiect spre care 
aveam chemare

„Tovarășe O.P.-l.,
(...) sînt un tinăr original 
(!) dintr-un sat de lingă 
Moinești, Bacău, mă nu
mesc S. B. și am 
ani. (...) încă din 
elementare m-ia(!) 
foarte mult istoria 
ra’ura. De aceea, 
absolvirea unei școli pro
fesionale m-am înscris la 
liceul seral pe care l-am 
absolvit în anul 1972. Dar 
la examenul de bacalau
reat mi-a fost dat să tră
iesc eșecul și nu o singu
ră dată ci de trei ori. Deși

îmi repugnă pedanteriile, îți jur. Nu un spirit chiți
bușar m-a făcut să semnalez greșelile de gramatică din 
scrisoarea ta, ci tocmai ca să te pot convinge că nu 
te-a persecutat nimeni. Dă voie unui profesor să fie 
exigent și nu confunda exigența cu persecuția. Așa cum 
îmi scrii însă în finalul epistolei tale — te citez — „Eu 
fac parte din categoria oamenilor în sufletul cărora 
speranța nu moare niciodată" — mă face să cred că, 
depunînd un efort ceva mai mare pentru a te pregăti 
la obiectul cu care te compensezi 'și spre care crezi că 

! ai chemare, va veni și ziua cînd o să treci și hopul 
| acestui greu examen.

25 de 
clasele 
plăcut 

șt lite- 
după

Ba da. cred. De altfel, cuBa da. cred. De altfel, cu citeva luni în urmă mi-ai 
mai scris despre această problemă care te frămîntă 
și, răspunzînd, ai observat că principial nu sîntem pe 
poziții diferite. Nu ne-am împăcat însă nici atunci și 
regret că nu ne împăcăm nici acum în legătură cu 
..orientarea pe anumite probleme a corespondenței". 
Simpla mea experiență de viață nu-mi dă dreptul să 
socotesc unele probleme omenești mai importante și 
altele mai puțin importante, făcind o selecție a scri
sorilor după încărcătura lor de elemente ce le asigură 
transformarea într-o dezbatere mai largă ori mai pu
țin. Nu uita că la această rubrică scriu foarte variate 
categorii sociale de tineri și nu scriu pentru a aduce 
noi contribuții la elucidarea unor chestiuni de socio
logie. ci pentru a dezbate niște probleme care îi dor. 
N-are decît un sociolog să tragă toate concluziile din 
aceste elemente disparate, să le asambleze, să facă

chiar s-a supărat că o las 
prea multă vreme singură 
și mi-a cerut să mă retrag 
de la școală, l-am spus că 
nu pot, vreau să învăț. 
Atunci mi-a spus răspicat: 
„ori eu, ori școala!" Am 
ales școala. S-a supărat 
cumplit pe mine și a în
ceput să mă facă gelos. Ba 
că a fost cu un băiat la 
restaurant, ba că se dis
trează cu altul de minune. 
Mă freacă oa pe. o ridi
che. Sufăr, dar de școală 
tot nu mă las. Dați-mi un 
sfat!".

"I

PREZINTĂ
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[românia film
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în regia cunoscutului 
actor PAUL NEW 
MAN

în rolul principal 
Joanne Woodward 
— premiul de inter
pretare feminină 
Cannes 1973.

Scenariul: Alvin 
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cu : Roberta Wallach, 
NellPotts
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fmann
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senzația de frig la ieșirea 
din val. E rostul jurnalului 
pe care orice călător il ține, 
și pe mulți dintre scriitorii și 
ziariștii de turism partici
pant! la al XVni-lea Con
gres al F.I.J.E.T. i-am sur
prins notindu-și fugar sau 
vorbind — ca de unul singur 
— in fata micilor microfoane 
ale magnetofoanelor portati
ve, despre ceea ce vedeau și 
simțeau pentru prima oară 
vis-ă-vis de această mare 
ospitalieră în plină toamnă 
dobrogeană. Cuvintele vin 
după aceea. Jurnalul este 
o scrisoare neexpediată, este 
întîia și poate cea mai fide
lă respirație scriitoricească, 
menită să-i păstreze autoru
lui trăirea autentică. Așa s-a 
născut literatura de călătorii, 
prea sătioasa hrană a ado
lescentei noastre, scrisul în- 
semnind pentru înaintașii 
speciei o mare nevoie de 
a-și comunica direct trăirile 
din fata țărmurilor neatinse 
de alții ; la a lor chemare 
mulți, din ce in ce mai multi 
au început să circule, dorin- 
du-și confruntarea cu bogă
țiile descoperite. Si așa s-a 
ajuns la ceea ce numim azi 
„explozia turismului", feno
men eminamente al ultimu
lui deceniu, templu la care 
au slujit, în 1972, peste șapte 
sute de milioane de muri
tori mai mulți decit locuitorii 
bătrînului nostru continent. 
Pentru toți aceștia au apărut 
industrii, comerț specializat, 
științe de graniță, literatură 
și gazetărie proprii ; subsu
mate noilor noțiuni ARTA 
DE A CALATORI și ARTA 
DE A FI GAZDA. Pretențios 
spus ? Nicidecum ! A fost 
tema numitului congres, 
pentru că a scrie despre și 
pentru turism înseamnă 
astăzi o mare și strălucită 
responsabilitate.

De ce Neptun, de ce 
România ?

Neptun — pentru bijuteria 
arhitectonică din colierul de 
peste 100 km cit măsoară li

toralul vacanței românești, 
peste care aleargă și in oc
tombrie hergheliile solare.

România — pentru că rit
mului dezvoltării economice, 
supranumit „miracol româ
nesc". i s-a asociat și o creș
tere remarcabilă a turismu
lui. notată prin următoarele 
cifre : în 1960 ne-au vizitat 
țara o sută de mii de turiști 
străini, iar anul trecut am 
găzduit trei milioane. Ospi
talitatea nu se confecționează 
ca la croitor, nici nu se 
poate impune ca pe-o normă 
juridică ; vine din adîncuri, 
ca trăsătură de caracter, fel 
de a fi, mod de existentă. 
Două exemple : sînt locuri 
in țara noastră unde gazda 
plecată de acasă nu încuia 
ușa cu cheia, ci proptește de 
ea un bat mai lung sau mă
tura, semn și că-i singură 
casa, dar și că eventualul că
lător, căutător de hrană și 
adăpost, poate intra, și pînă 
la sosirea gospodarului se 
poate odihni și ospăta cu ce 
găsește ; în alte locuri, la 
răscrucile cărărilor înguste 
din munți, existau mici cutii 
de lemn, în care sătenii așe
zau zilnic, cu rindul, o cană 
cu apă sau lapte și o bucată 
de piine, pentru drumeții 
porniți la cale lungă ; una 
dintre ele se află azi în fața 
casei vrîncene din Muzeul 
Satului. Răspunzîndu-i așa, 
interlocutorul meu — cunos
cut ziarist și scriitor — s-a 
dus acolo, a fotografiat și 
și-a intitulat reportajul des
pre noi „Vitrina ospitali
tății"...

La scara turismului con
temporan a ospeti înseamnă, 
firesc, mult mai mult decit 
superbele gesturi de mai sus.

...După ce au fost în impe
riul Deltei, ieri, participanții 
la Congresul F.I.J.E.T. și-au 
luat zborul spre nordul Mol
dovei, de unde azi pornesc 
spre Maramureș și Oaș, după 
vizitarea căror plaiuri vor fi 
oaspeții Capitalei. în peri
plul lor, ei cunosc inima 
acestui popor, și o parte din 
tara rotundă ca și-o pîine.
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Se dezvoltă ZIUA PETROLISTULUI
TELEGRAME

industria de PRIN INTELIGENTA
TEHNICA — 5 000 

TONE BENZINE 
PESTE PLAN

SIR ANTHONY MAMO, guvernator general al Maltei, a trimis 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri, împreună cu cele 
ale poporului maltez, pentru mesajul de felicitare deosebit de 
amabil pe care l-ați trimis cu ocazia Zilei naționale a Maltei,

Pentru salvarea vieții lui Luis Corvalan,f

a celorlalți.democrați și progresiști chilieni

Planul de prelucrare a țițeiu
lui pe primele 9 luni .din 1973, 
la rafinăriile din cadrul Minis
terului Industriei Chimice a 
fost depășit cu 6.3 mii tone ți
ței. S-au obținut însemnate de
pășiri la principalele sortimente 
de produse petroliere și anume: 
benzină, petrol, păcură, gaze li
chefiate. cocs de petrol etc.

Ca urmare a valorificării supe
rioare a țițeiului prelucrat, pro
ducția globală a fost, depășită cu 
circa 32 milioane lei, iar produc
ția marfă cu circa 73 milioane 
lei, pe perioada celor 9 luni 
care au trecut.

La realizările acestea, contri
buții importante au adus colec
tivele rafinăriilor de la Brazi, 
Borzești și Teleajen.

în scopul valorificării superi
oare a țițeiului supus prelucră
rii, vor fi puse în funcțiune în 
trimestrul IV 1973 la rafinăria

din Pitești, instalațiile de disti
lare sub vid a păcurii, cracare 
catalitică a distilatului de vid, 
ruperea de vîscozitate a gudro
nului rezultat de la distilarea în 
vid a păcurii. fabricarea bitu
mului și recuperarea sulfului 
din gaze.

Pentru satisfacerea cerințelor 
de combustibili, carburanți și 
lubrifiant i necesari diverselor 
sectoare ale economiei naționale . 
in dezvoltare și pentru export, 
cum și pentru producerea de 
materii prime destinate chimi
zării, tot la rafinăria din Pi
tești vor fi puse în funcțiune în 
1974 capacități de prelucrare, 
primară a țițeiului precum și 
instalații tehnologice moderne, 
de înaltă tehnicitate care să per- 
m.ită obținerea produselor petro
liere de calitate superioară și a 
materiilor prime destinate chi
mizării.

PRODUCȚIA NU VA 
PUTEA ÎNCEPE

Rafinorii de pe Valea Tro- 
tușului întâmpină „Ziua pe
trolistului" cu noi și impor
tante succese in activitatea 
ele valorificare superioară a 
„aurului negru". Parametrii 
calitativi ai benzenului, etil- 
benzenului, toluenului, para- 
xilenului și propanului, ma
terii prime deosebit de im
portante pentru industria pe
trochimică, de pildă, au atins 
cifre record de puritate, de 
pină la 99,9 la sută, față de 
95—96 la sută cit se obține 
in unitățile de acest gen. La 
realizarea acestor sporuri ca
litative și-au dat mina cer
cetarea științifică, inteligența 
specialiștilor și ingeniozita
tea muncitorilor, care au a- 
dus o serie de modificări 
constructive și perfecționări 
instalațiilor de rafinare ca
talitică și coloanelor de sin
teză. Elaborarea unor noi 
rețete optimizate de amestec 
a materiilor prime, în cursul 
proceselor tehnologice de 
rafinare, a permis petroliș
tilor din Borzești să obți
nă, în plus, peste 5 000 
tone de benzine cu cifră oc
tanică ridicată. Se apreciază 
că numai prin aceste proce
dee se vor putea realiza a- 
nual economii în valoare de 
peste o jumătate milion lei.

CU 15 ZILE 
MAI DEVREME

(Urmai e din pag. I)

Primul ministru al Republicii Populare Congo. HENRI LOPES, 
* trimis tovarășului ION GHEORGHE MAURER, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, urmă
toarea telegramă :

Am onoarea să confirm primirea mesajului de felicitare pe 
care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia numirii mele în 
funcția de prim-ministru al Republicii Populare Congo, pentru 
care vă mulțumesc.

Sînt convins că relațiile care unesc cele două țări ale noastre 
se vor întări tot mai mult, pe baza prieteniei militante și a in
ternaționalismului proletar.

Vă rog să primiți, tovarășe președinte al Consiliului de Mi
niștri, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.

Primul ministru al Maltei, DOM MINTOFF, a trimis tovară
șului ION GHEORGIIE MAURER, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă:

Primiți, vă, rog. sincerele mele mulțumiri, împreună cu cele 
ale poporului maltez, pentru mesajul de felicitări deosebit de 
amabil pe care l-ați trimis cu ocazia Zilei naționale a Maltei.

• MINISTRUL 
RILOR EXTERNE 
blicii Socialiste 
George Macovescu. 
din partea primului ministru

AFACE- 
âl Repu- 
România, 
a primit

și ministrul afacerilor ex
terne al Maltei. Dom Mintoff, 
o telegramă prin care acesta 
îi mulțumește pentru felici
tările adresate cu prilejul 
Zilei naționale a țării sale.

( Urmare din pag. 1)
în telegramele adresate Or

ganizației Internaționale a Zia
riștilor, uniunilor naționale ale 
ziariștilor din țările socialiste, 
precum și din Republica Fede
rală Germania, Franța. Italia, 
Mexic, Algeria. Egipt și Iran, 
Uniunea Ziariștilor din România 
face apel la aceste organizații 
să-și ridice glasul, cu toată for
ța și fermitatea pentru a veni 
în ajutorul victimelor represiu
nii militare din Chile, pentru a 
salva viața lui Luis Corvalan și 
a celorlalte personalități progre
siste și democratice din această 
țară;

★
Conducătorii cultelor religioa

se din România au trimis, în le
gătură cu evenimentele, din 
Chile, telegrame și mesaje or
ganizațiilor religioase internațio
nale ale cultului ortodox cu se
diile la Geneva. Praga și

Istanbul, Consiliului ecumenic al 
bisericilor Federației mondia
le a bisericii evanghelice, Fe
derației mondiale luterane, Con
ferinței bisericilor europene, 
Consiliului mondial al biseri
cilor, Alianței mondiale a bi
sericilor reformate, șefilor bi
sericii unitariene din Anglia 
și S.U.A.. Asociației interna
ționale pehtfru libertatea re
ligioasă. organizațiilor religioa
se internaționale musulmane, 
baptiste, adventiste, penticosta
le, unor organizații ale comu
nităților evreiești mozaice, pre
cum și cardinalului Râul Silva 
Henriquek din Chile.

în nurdele’: celor mai înalte 
principii și comandamente ale 
solidarității și fraternității uma
ne. conducătorii cultelor din 
țara noâștră cheamă aceste or
ganizații să fa.c,ă uz de întreaga 
lor infiiîență pentru a mobiliza 
toate energiile și conștiințele 
în scoptil încetării imediate a

măsurilor și actelor inumane 
săvirșite împotriva fiilor po
porului chilian, pentru respec
tarea. demnității, libertății și 1, 
inviolabilității personale a celor-' 
expuși direct represiunii.

★
Organizațiile de masă profesio

nale. obștești, reprezentanții • 
cultelor religioase au trimis în
sărcinatului cu afaceri al Re
publicii Chile la București mp- . 
saje în care, exprimînd îngri
jorarea față de gravele pericole 
care amenință viața secretarului 
general al Partidului Comunist » 
din Chile, a altor militanți de 
seamă ai vieții politice chiliene, 
cer autorităților chiliene să în
ceteze urmăririle. represiunile 
și procesele intentate, să pună 
capăt oricăror acte care le-ar 
pune viața în pericol, în spiritul 
umanismului și al respectului • 
pentru drepturile fundamentale 
ale omului, al principiilor Car
tei O.N.U.

Festivitatea inminării unor diplome de absolvire
a cursului internațional postuniversitar 

de perfecționare
In cadrul unei festivități 

care a avut loc, vineri seara, 
la Institutul de petrol, gaze 
și geologie din București, 
prof. dr. ing. Stan Soare, 
rectorul institutului, a inmî- 
năt diplome de absolvire mai 
multor tineri din Brazilia, 
Columbia. Republica Arabă 
Egipt, Republica Guineea, 
Irak. Iran. Maroc. Polonia, 
Turcia și Zair.— care au ur
mat anul acesta cursul inter-

riei chimice, rafinării pe
trolului și petrochimiei, al 
utilizării calculatoarelor elec
tronice și sistemelor auto
mate in industria petrolului, 
precum și aplicații practice 
în combinatele de la Brazi 
și Borzești. El s-a încheiat 
prin susținerea de către 
participanti a unui colocviu 
de specialitate. ’ -•

național postuniversitar de 
perfecționare în rafinarea pe
trolului și industria petro
chimică.

Organizat de Comisia na
țională română pentru 
UNESCO. în colaborare cu 
Ministerul Educației și învă- 
țărrrîntului și Institutul de 
petrol. gaze și geologie, 
cursul — aflat la a VIII-a 
ediție — a inclus prelegeri 
teoretice în domeniul ingirie-

• CU PRILEJUL celei de-a 
24-a aniversări a întemeierii 
Republicii Democrate Germane, 
ambasadorul acestei țări la 
București, dr. Hâns Voss, a ofe
rit. vineri după-amiază. o re
cepție în saloanele ambasadei.

Au participat Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Miron 
Constantinescu. membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
acad. Ilie Murgulescu. vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, Mihai Marinescu, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de co
laborare economică dintre 
România și R. D. Germană. 
Dumitru Turcuș. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ghenea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ge
neral maior Constantin Oprită, 
ad.iunct al ministrului apărării 
naționale, conducători ai unor 
instituții centrale, generali si 
ofițeri superiori, alte persoane 
oficiale.

Au luat, de asemenea, parte 
șefi ai unor misiuni diplomatice

acreditați în România, membri 
ai corpului diplomatic.

• LA INVITAȚIA ministrului 
de război al Republicii Arabe 
Egipt, generalul Ahmed Ismail 
Aii, o delegație militară condu
să de generalul de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste Ro
mânia, va face o vizită oficială, 
de prietenie, în prima jumătate 
a lunii octombrie, în Republica 
Arabă Egipt.

Sondorii din brigada con
dusă de maistrul Nicolae 
Huică de la Schela de foraj 
Craiova au încheiat cu 15 
zile mai devreme săparea 
sondei 2014 „B“, Succesul a- 
mintit a fost înregistrat in 
condițiile reducerii cu 250 000 
iei a volumului de cheltuieli 
prevăzut in devizul sondei.

De menționat că petroliștii 
acestei schele și-au îndepli
nit de pe acum angajamen
tele asumate în întrecerea 
socialistă pe acest an la pro
ducția globală și marfă, pre
cum și la extracția de țiței, 
gaze utilizabile și gazolină.

(Agerpres)

în ultimul timp sub normele 
stabilite ?

Tînărul inginer ne arată, 
drept răspuns. poligonul 
propriu pentru turnarea u- 
'nor prefabricate în apro
pierea imediată a frontului 
de lucru.

— Pînă nu de mult — ne 
explică el — -aduceam cu 
cheltuieli mari aceste grinzi 
și stîlpi, de la fabricile spe
cializate, care după cum se 
știe sînt destul de aglome
rate și livrările se fac une
ori anevoios. Atunci ne-am 
propus să ni le facem sin
guri și toate grinzile și stâl
pii acestor două obiective au 
fost turnate de noi pe șan
tier.

Cîștigul este deosebit de 
important. Constructorii au 
prefabricate la timp, iar 
cheltuielile-de producție sînt 
mult diminuate. Spiritul de 
buni gospodari își de
monstrează aici eficienta pe 
toate planurile. Prin renun
țarea la cofrajele din lemn 
și introducerea cofrajelor 
metalice timpul de' montă re 

.. iar
l'a capitolul economii se a-/

* dâugă alte valori’. Numai în 
luna august constructorii de 
pe șantierul C.I.L.-Arad au

* economisit materiale în va
loare de 147 000 lei. mano
peră în valoare de 69 000 lei 
iar utilaje în valoare de 
74 000 lei. Sînt argumente în 
plus care îi dă beneficiaru
lui investiției certitudinea că 
angajamentul constructorilor 
— de a preda fabrica de 
mobilă de artă și tapițeria 
cu o lună înainte de terme
nul planificat — va deveni 
fapt împlinit.

fere, au expirat în iunie. Un 
aviz special avem, de ase
menea. pentru I.U.P.S. Re
ghin care fabrică lifturi, dar 
nu vrea să se ridice la exi
gențele calității. Liftul hi
draulic de 35 t4ne pe care • 
ni l-au 
montat 
serioase 
atracție. ___ 
poi să ne trimită un trans
portor de evacuare și diver
se completări la utilajele 
deja livrate care nu valo
rează nimic fără piesele 
„mărunte" care le lipsesc.

Pe măsură ce fabrica de 
PAL se apropie de ora pro
ducției. ea rămîne tot mai 
mult in mîinile montori-.. 
lor care n-au încotro, tre
buie să'^maî' întârzie aici 
în așteptarea utilajelor și 
pentru montarea lor. Con
structorii hi schimb iși adu
nă și'intensifică acum efor
turile pe șantierul celorlalte 
fabrici aflâte în' Construcție,-: 
în cadrbl C.I.L.-*Arad; '• res- —___— ------- ----
peetiv fabrica dtf rtlobilă ide se reduce la jumătate, 
artă sî Tapițeria’.

— Ne grăbim, lucrăm jî'n 
do-uă ■•schimburi — ne’"tnăr-‘ 
turiseșfe șeful 7 șantierului, 
inginerul Rom'eo Țurcanu — 
pentru că, iri sfîrșit, am în*- 
ceput să primim atîta ci
ment cit avem nevoie. Și a- 
poi, vrem ca timpul friguros 
să ne găsească pregătiți pen
tru un ritm înalt și. în cursul 
iernii.

De vorbă cu 0101. celebrul
internațional brazilian.

trimis nu poate fi 
pentru că prezintă 
defecțiuni de con-- 
Ei mai trebuie a-

UTECIST1I 
DE LA FORAJ

Cei aproape 3 000 de tineri 
din schelele aparținind Com
binatului pentru foraj-ex- 
tracție Ploiești, alături de 
ceilalți petroliști obține im
portante succese în cinstea 
zilei lor. Uteciștii de la sec
toarele de foraj, de pildă, au 
contribuit la săparea în plus, 
față de sarcinile de plan la 
zi, a circa 600 de metri și au 
valorificat materii prime și 
materiale evaluate la peste 
500 000 lei.

PENTRU 
VALORIFICAREA 

SUPERIOARA 
A GAZULUI METAN

— tn bilanțul dvs. am se
sizat importante economii la 
materii prime și materiale. 
Cum ați reușit să vă situați

Casa de cultură a sindica
telor din Mediaș a găzduit 
vineri un simpozion tehnico- 
științific organizat în cinstea 
..Zilei petrolistului", la care 
au participat specialiști de 
la toate unitățile componen
te ale centralei gazului me
tan.

actualul antrenor al echipei
Fenerbahce Istanbul

„în viitor va triumfa tehnica...

CRONICA 
T

Ieri * sosit în Capitală de
legația Uniunii Tineretu
lui Muncitor Socialist 
(U.T.M.S.) din R.P.D. Co
reeană, condusă de tovarășul 
Kim long Nani. vicepreșe
dinte al C.C. al U.T.M.S., care 
va participa la întâlnirea or
ganizațiilor de tineret din 
țări socialiste ce se va des
fășura la București.

La sosire, pe aeroportul 
internațional București — O- 
topeni, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășul 
Dionisie Balint, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C. Erau prezenți, 
de asemenea, Iang Miang 
Sul, consilier al Ambasadei 
R.P.D. Coreene la București, 
membri ai ambasadei.

Cu ocazia partidei retur din
tre F. C. Argeș și Fenerbahce 
Istanbul, Piteștiul și Bucureștiul 
au avut un oaspete de seamă, 
pe celebrul. Waldyr Perreyra, 
cunoscut sub numele de Dțdi, a- 
flat acum, după cum se știe, la 
conducerea tehnică a cunoscutei • 
formații din Istanbul. Seara, la 
banchetul oferit de F. C. Argeș 
în onoarea oaspeților am profi
tat de amabilitatea cunoscutului 
internațional brazilian și i-am 
solicitat răspunsuri pentru citi
torii ziarului „Scinteia tineretu
lui" la cîteva întrebări, firește, * 
despre fotbal.

— Pînă la întâlnirea cu F.. C. 
Argeș ce știați despre fotbalul 
din România ?

— Prezența României la C.M. 
din Mexic,' faptul că echipa pe 
care o antrenez a avut la cîrmă 
doi tehnicieni români, diferitele 
transmisiuni la televiziune m-au 
ajutat să-mi formez o părere 
destul de precisă despre fotba
lul românesc pe care-1 apreciez, 
el avind multe puncte comune cu 
fotbalul brazilian, elementul de 
bază rămînînd ceea ce este inai 
frumos, și anume, tehnica.

— Sînteți de părere că fotba
lul la ora actuală este in plină 
transformare ? Considerați ca 
jocirl atletic, în forță, va triumfa 
în defavoarea celui tehnic ?

— Am jucat 12 ani in echipa 
națională a Braziliei, avind 108 
selecționări, am participat Ia 3 
campionate mondiale, in tcată 
această perioadă jocul nostru ă 
avut lă bază tehnica pentru de- 
șăvirșirea că :ia am muncit.. 
toată viața Și pot să vă spun ca 
datorită calităților tehnice și 
tactice ale team-ului brazihan” 

' arh. reușit să’ cuCerîm de trei ori ’ 
cătnpionatul mondial. Acum, 
cul în forță încearcă să se im
pună, dar eu prevăd pentru 
viitorul apropiăt un fotbal ‘ in . 
cârfe angajamentul fiiic vă fi a- 
dăugat neapărat elementului de 
bază : pregătirea tehnică. Fot- 
bal-spectacol. fotbal de clasă nu 
se poate fără o tehnică înaltă.' 
In viitor va triumfa tehnica in 
p.ofida jocului în forță, atle
tic...

— Fenerbahce a terminat jo- 
eul de la Pitești cu o prospețime 
fizică de invidiat. Care este, m

(Urmare din pag. I)

BtMBATA, < OCTOMBRIE 1973 
PROGRAMUL I

In jurul orei 9,09 — Transmi
siune directă de la aeroportul 
Otopeni : Ceremonia plecării pre
ședintelui Republicii India, Va- 
rahagiri Venkata Giri. împreună 
cu soția Sarasvathi Giri, care, la 
invitația președintelui Consiliu
lui de Stat, al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena "*- ------ -
eut o vizită 
noastră.

8,30 O viață ______  - ------ --
Gheorghe Tițeica. 10,00 Telex. 10,05 
Publicitate. 10,10 Microrecital Ste
la Enache. 10,20 Prim plan : Ing. 
Alexandru Milcescu. IC.50 Muzică 
ușoară. 11,15 Biblioteca pentru toți. 
Mihail Sadoveanu. 12,00 Telejur
nal. 16,00 Telex. 16,05 Caleidoscop 
cultural-artistic. 16,25 Avanpre
mieră. 16,30 Emisiune în limba 
germană. 18,15 Horă la Prislop. 
JS 40 Teleglob : R.D.G. — De ia 
Leipzig la Potsdam (reportaj fil
mat). 19,00 Omul de lingă tine — 
..Flori pentru Bărăgan". 19.20 100.1 
de seri : „Premiul lui Donald" (VI) 
19,30 Telejurnal. Cincinalul înain
te de termen. 1973 — an hotăiltor. 
20,00 Cintecul săptăminii : ..Bucu
rești, orașul meu“. 20,05 52 de
inițiative în 52 de săptămîni. 20,15 
Tele-enciclopedia. - 20,55 Publicitate. 
21.00 Film serial : Mannix, 21.50 
întâlnire cu... Claudio Vila. 22.20 
Telejurnal. Sport. 22,40 Romanțe 
cu Olga Stănescu și Pop Simion.
PROGRAMUL II

16,00 Film serial „Marea iubire 
a lui Balzac", 16,55 Din lumea 
Silinței. 17,25 Telex. 17.30 Muzică 
și dansuri populare. 17.50 Istoria 
filmului sonor. Emisiune 
sacrală cinematografiei din 
Ungară.

DUMINICA, 7 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața ; 8,30 Cra
vatele roșii ; 9,25 Film serial : Dak- 
tari ; 9,50 Viața satului ; 11,Oii II- 
mișiune in limba, maghiară. : 12.30 
De strajă patriei : 13,00 Album 
duminical: 16.20 Film serial: Ar
thur. Episodul XII : 16,45 Muzică 
populară ; 17;05 Drumuri în isto
rie. Radu de la Afumați ; 17,20
Fotbal : Sp.or.tul studențesc — 
Steaua * - -----..... - -----
directă 
gust" ;
1031 de 
tămina ________ _______ ____
națională în imagini ; 20,10 Repor
tajul ~ ’
ția : 20,30 Film artistic : 
feergeres ; 21,50

Ceaușescu, a fă- 
oficiaiă în țara

pentru o idee :

1973

(divizia A) Transmisiune 
de la Stadionul „23 
19,10 Publicitate ;
seri : 19.30 Telejurnal. Săp- 
polltică internă și Inter-

Au-
19,20

săptămînii. O zi la Ver.e- 
: FoliM

_______  . ____ Romanțe mereu 
tinere interpretate de Mia Bra'ia ; 
22.00 Telejurnal. Sport.
PROGRAMUL II

13,00—13.00 Concertul Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „Geor
ge Enescu" ; 20,10 Eroi îndră>. 
de copii : Jacek : 20.40 Panoramic 
științific : 21.05 De pe scenele li
rice ale țării. Din seriile de balet 
ale Operei din Iași : 22,0Q Film se
rial ; Mannix (reluare).

I
I
I

aspectul general al produ
selor nu mai corespundeau nici 
pe departe cu ceea ce văzusem 
in expoziție. Mă întreb care este 
cauza acestui fenomen, din pă
cate, destul de frecvent ?“ (Lu
cia Nestor, funcționar, 14 sep
tembrie).

Cele trei opinii, selecționate 
din citeva zeci, implică același 
punct de vedere : există o sim
țitoare discrepanță, in domeniul 
confecțiilor și încălțămintei. în
tre produsele „de expoziție" și 
„de magazin" : care sînt in fond 
cauzele acestui fenomen ?

Pentru a încerca să analizăm 
aceste aspecte am desfășurat o 
amplă investigație din care nu 
a lipsit nicj o verigă legată de 
procesul producție — contractare 
— desfacere.

★
Faptul că există o diferență 

între produsele prezentate in 
expoziții, unde are loc contrac
tarea modelelor, și cele existen
te în unitățile de desfacere este 
confirmat..mai întii, de cadrele 
din magazine. Reținem in conti
nuare citeva opinii care încearcă 
să stabilească motivele acestei

I
I
I
I
I
Isâ ștabi 

situații.

— Coi

I
I
I
I
I
I

I
I
I poziționale, le ;

calitatea, le fac 
respundă guști _ .

Ieste împărtășită și de P 
Bușleâgă, șefa magazinului 
încălțăminte „Suplu", care

expoziții, apreciate de către pu
blic, nici nu apar în magazine. 
Cauza ? Nu sint contractate de 
către organele de resort din ca
drul Ministerului Comerțului In
terior care exprimă astfel în 
mod necorespunzător cerințele 
consumatorilor. Cred că la ale
gerea modelelor ar fi oportun să 
fim consultați și noi, cei care ne 
ocupăm direct cu desfacerea 
produselor, care sîntem zilnic 
confruntați cu gusturile publi
cului.

Reținem deci două cauze prin
cipale care împiedică punerea 
seninului egalității între produ
sele „de expoziție" și cele ..de 
magazin" : faptul că în unită
țile productive realizarea măr
furilor de serie este tratată fără 
responsabilitate de drept (res
ponsabilitate care caracterizează 
tocmai proditcerfea mărfurilor 
destinate expozițiilor) și modul,

tare a îmbrăcămintei din cadrul 
Centralei industriei confecțiilor.

— Este adevărat că mărfurile 
destinate expozițiilor se reali
zează cu mai multă grijă, în se
rii scurte sau prototip. De mul
te ori, în producția de serie, ca
litățile modelului nu pot fi a- 
tinse în totalitate ; aceasta din 
diverse motive, dintre care u- 
nele sint — e drept — subiec
tive, ținind de gospodărirea ma
teriei prime, a unor faze ale 
procesului tehnologic.

Aceleași, motive „subiective", 
legate de insuficienta suprave
ghere și organizare a procesului 
d& producție 
fi, evident, 
invocate și 
Fabrica de 
bovița", la . .......
Roșie" și „Progresul".

.— Uneori, este adevărat — ne 
declară ing. Ion Papa, șeful sec-

cauze care pot 
eliminate — sînt 

la alte unități, ca 
încălțăminte „Dim- 

fabricile „Flacăra

ganele 
stocuri ; 
liminăm, 
aspecte.

Ce te _ 
cest caz, pînă cînd „acele as
pecte" urmează a fi eliminate, 
pînă eind diferența de poziție 
de pe care este abordată reali
zarea de produse pentru expo
ziție și pentru desfacere va în
ceta să se manifeste ?

— Desigur că pînă atunci — 
ne declară Nicolae Soreanu, șe
ful sectorului îhcălțăminte-ma- 
rbehinărie din cadrul Ministe
rului Comerțului Interior — vom 
continua să avem mâți dificul
tăți cu produsele unor întreprin
deri, cum sînt, de pildă, „Fla
căra Roșie" saii „Progresul". 
Ne-am putut, da seama și cu 
prilejul unor acțiuni * ' '
prinderi, organizate 
rare cu specialiști

de 
noi 
pe

comerț anumite 
căutăm însă să e- 
cit posibil, aceste

petrece însă, și in *-

în 
,în 
din

între- 
oolabo- 
cadrul

DE CE UNA
A

IN
Consider, ne declară Ștefa

ni» Enciu, șefa magazinului de 
confecții din Calea Victoriei 61, 
că, la nivelul unităților producti
ve, se menține o poziție dife
rită față de calitatea produselor 
ce urmează să fie prezentate in 
expoziții sau supuse desfacerii ; 
primele sint realizate cu maxi
mă atenție, în serii scurte sau 
in cadrul serviciilor de creație. 
Pentru ținuta mărfurilor ce ur
mează a fi desfăcute in maga- ' 
zine există o atenție mai redu
să : micile defecte, alegerile de 
culori optime, finisările sint tre
cute frecvent cu vederea. Urma
rea firească, produsele realizate 
pe banda industrială nu mai sint 
echivalente cu cele — avind e- 
xact același indicativ — pre
zentate in expoziție- și contrac
tate. De aici, fireasca nemulțu
mire a clienților care nu reușesc 
să afle în magazine decît ne
reușite copii ale modelelor 
i-au ineîntat în standurile 
poziționale.

Ideea conform căreia deficien
țele din procesul tehnologic in
dustrializat. superficialitatea fa
ță de soarta produselor neex- 
poziționale. le afectează serios 

.-------------- ’ să nu mai co- 
—r----;gustului publicului

Petra 
i de

a-

ce
ex-

I încălțăminte „Suplu", care 
daugâ însă și un alt aspect.

I — Deseori, unele modele din

STANDUL EXPOZIȚIEI?
necorespunzător în care se 
fectuează unele contractări.

Cum sint privite la nivelul 
întreprinderilor aceste aspecte ?

Ne aflăm într-una din secțiile 
Fabricii de confecții și tricotaje 
București ; reținem opinia mai
strului Const. Plcșa.

— Intr-adevăr, de foarte mul
te ori produsele realizate în 
serie, pentru desfacerea internă, 
nu se bucură de atenția cuve
nită ; numeroase mărfuri por- • 
nesc din fabrică cu defecte știu
te și trecute cu vederea de con
trolul de calitate care — aflîn- 
du-se în subordine» conducerii 
unității — le acordă totuși cer
tificatul de expediere. Consider 
că un control mai riguros, (efec-■ 
tuat încă din faza de producție, ’ 
în special), o atenție sporită in 
ceea ce privește rezolvarea 
detaliilor de finisare, a culori- 
lor ar putea conferi și produse
lor realizate pe banda indus
trială dată fiind calitatea’ în ge
neral bună a materiei prime — 
ținuta generală, pe care o a- 
ting mărfurile realizate în serii 
scurte. în cadrul Centrului de 
proiectare al Centralei, pentru 
diverse expoziții.

Următorul interlocutor ingi
ner Blumet.a Darie. directorul 
Centrului de cercetări și proiec-

e- torului producție de la Fabrica 
de încălțăminte „Dîmbovița" — 
că, modelele realizate pentru 
desfacere se prezintă, sub cota 
exigențelor, fiind mult inferi
oare . celor prezentate in expozi
ții. Noi desfășurăm toate efortu
rile pentru a combate acest as
pect ; avem însă numeroase ca
dre noi. care nu dau încă ran
damentul. dorit : supravegherea 
acestora în permanență este di
ficilă ; acest lucru poate fi de
sigur îmbunătățit...

Perfect de acord : cile perechi 
de încălțăminte sub cota exigen
țelor vor mai ieși însă pe poarla 
fabricii pînă ciijd aceste elemen
tare aspecte legate de organiza
rea normală, competentă, a pro
cesului de producție să fie e- 
liminale ?

O .stare de suficiență și ac
ceptare față de calitatea neco
respunzătoare a unor produse 
ce ies pe poarta unității, purtînd 
ștampila C.T.C.-ului ni s-a părut 
că există și la Fabrica „Flacăra 
Roșie".

— Se realizează și încălță
minte cu defecte. — ne declară 
directorul unității, ing. Dumitru 
Pintilescu — care nu are calita
tea așteptată. ..afirmată" în ex
poziții, cum de nu ? Se întâmplă 
să ne fie returnate de către or-

Ministerului Industriei Ușoare, 
că, atît materia primă, cît și 
condițiile tehnologice concrete 
permit realizarea unor produse 
de calitate, care să nu fie cu 
nimic mai prejos decît cele pre
zentate în expoziții și contrac
tate de către noi. Din păcate, o 
serie de produse continuă să se 
prezinte în condiții excelente 
doar în expoziții ; contractăm 
deci un articol și primim, pen
tru a livra magazinelor, un al
tul. Nemulțumirile clienților a- 
par astfel absolut îndreptățite.

Opinii asemănătoare, cu sub
linieri referitoare1 ]a dificultăți 
— pe care livrarea de- asejnenea 
produse care nu răspund 
condițiilor promise de producă
tor — le implică pentru rețeaua 
de comerț, pdntru satisfacerea 
promptă a cerințelor consuma
torilor, înregistrăm și la servi
ciul de confecții al M.C.I.

O penultimă investigștie. care, 
să recunoaștem, nu ne-a furni
zat vreo surpriză.: at.it la nive
lul Centralei industriei confec
țiilor (C.I.C.). cît și la cel al 
Centralei industriei pielăriei, 
cauciucului și încălțămintei, 
(C.I.P.C.I.B.) situația produse
lor necorespunzătoare, a caren
țelor existente în organizarea și 
supravegherea proceselor tehno-

logice din întreprinderile sub
ordonate sînt lucruri cunoscute. 
Dar aceasta este oare suficient 
pentru a schimba situația ?

— Este adevărat — relatează 
directorul tehnic al C.I.C., Vili 
Liveanu — că unele dintre pro
dusele noastre nu se prezintă 
în magazine la fel ca în expo
ziții. Dar vina nu este întotdea
una a noastră ; uneori nu «in
tern aprovizionați la timp cu 
materii prime, alteori organele 
de comerț nu știu să aleaga-mo
delele aflate cel mai pe gustul 
publicului...

Opinia că organele de comerț 
nu reușesc să reprezinte deseori 
punctul de vedere al masei de 
consumatori — invocată, in. ca
zul Centralei industriei pfeiări- 
ei, cauciucului și încălțămintei, 
și de către economistul specia
list Mihai Lupu — este desigur 
justă. (Am prezentaț-o de alt
fel ca una din cauzele situație) 
de care ne ocupăm și vom re
veni, pe scurt asupra ei). To* 
tuși nu ni se pare cîtuși de puțin 
normal ca, atîta vreme cit în ca
drul întreprinderilor, din subor
dine» lor se manifestă carențe 
majore, declarate — pe care ar 
fi cele mai în măsură să le re
zolve — centralele să se rezume 
la a invoca... lipsurile organelor 
de comerț ! Considerăm dimpo
trivă, că primele în măsură să 
determine întreprinderile subor
donate să abordeze cu același 
spirit de răspundere produsele 
„de magazin" ca și pe cele „de 
expoziție", să 
organizarea și 
proceselor tehnologice sînt toc
mai centralele.

Pe scurt despre celălalt as
pect : unele produse plac publi- ; 
cului, dar nu sint totuși contrac- j 
tate. Explicația (pe baza unor I 
discuții avute atît la serviciul , 
de resort din M.C.I., cit și ia I 
citeva întreprinderi de comerț j 
cu ridicata textile și încălțămin
te) : cadrele care lucrează direct I 
în unitățile comerciale sînt to
tal insuficient consultate, con- I 
trădările făcîndu-se de multe i 
ori fără o prealabilă sondare 
(pe. bază- de chestionare, scurte | 
discuții sau informări) a prefe
rințelor publicului ; la aceasta I 
se mai adaugă și lipsa unei pre- ' 
gătiri de specialitate la numeroși ' 
..alergători" de modele, care își | 
exercită dificilul mandat pe bază | 
de simplă ...rutină ! Nu credem I 
ca are rost să insistăm asupra . 
necesității ridicării competenței I 
acestor colective de contractare I 
și nici a mijloacelor prin care 
acest imperativ poate fi realizat. I 
Considerăm că M.C.I. — atențio- I 
nat asupra acestui aspect — ■ 
este cel mai in măsură să acțio- ■ 
neze.

îmbunătățească 
supravegherea

I 
I
I

mare, programul de pregătire al 
echipei ?

— în general, se efectuează 12 
antrenamente p'e săptămînă, cu 
o intensitate diferită. Echipa in
tră- în cantonament cu două zile 
înainte de meci, iar după meci 
urmează lucrul cel mai impor
tant — recuperarea, care se rea
lizează într.-o stațiune de-munte 
și de-abia a doua zi, la prînz, 
..elevii" mei primesc două zile 
de repaus. ■’

— Exceptând pe fotbalistul 
Didfc v-aș ruga să ne spuneți 

- care sînt, după părerea dvî, 
primii trei fotbaliști din lume ?

-r- Greu, foarte greu de dat wi ■ 
asemenea răspuns.. Brazilia < are 
mulți fotbaliști de superdasă. 
De asemeni, și în Europa sînt 
mulți. Dar, totuși, cu riscul de 
a fi considerat subiectivist, eu îi 
văd în fruntea listei pe : Gar- 
rincha, Pele, Beckenbauer... Insă 
poți să faci abstracție de Euse
bio, Bobby Charlton, Cruiff, 
Mazzola și atîtea alte vedete de 
primă . mărime ?

— Ce șanse acordați, după 
partida de la Leipzig, echipei 
României în ceea ce privește ca
lificarea la C. M. ?

— Eu, personal, doresc foarte 
mult ca România să se numere 
printre cele 16 finaliste ale C.M. 
Dar este foarte greu, acum, cînd 
este nevoită să aștepte vești de 
la Tirana. în orice caz, un lucru 
știu că în fotbal orice este po- , 
sibil...

— Și o ultimă întrebare : Ce 
finală credeți că va încheia a 
X-a ediție a C.M. din 1974 ?

— Imposibil de dat un ase
menea răspuns, dar notați cele 
patru echipe care vor intra în 
semifinale ; Brazilia, Anglia, 
R. F. GșrmaniaZși Olanda...

,CORNEL IONESCU

• DUMINICA, pe stadio
nul Republicii din Capitală, 
va avea loc festivitatea de 
deschidere a anului sportiv 
școlar universitar și de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei. Cu acest pri
lej. se va organiza o ștafeta, 
care va parcurge principale
le artere ale Capitalei. In 
program figurează, de ase
menea, demonstrații de gim
nastică. ciclism, 
lism și carting.
va începe la ora 9.30. Cu în
cepere de la ora 11.15, ama
torii de sport vor putea ur
mări meciul atletic studen-

aeromode- 
Festivitatea

țese internațional dintre Clu
bul Atletic Universitar 
București și A.Z.S. Varșovia.

• IN ZILELE DE 12 ȘI 14 
OCTOMBRIE vor avea loc. 
Ia Miercurea Ciuc și, respec
tiv, București două demon
strații internaționale de -pa
tinaj artistic, la care și-au a- 
nunțat participarea patina
tori fruntași din Cehoslova
cia, R.D. Germană, Polonia. 
Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia.

în fruntea concurențelor 
străini se situează perechea 
sovietică Irina Rodnina — 
Alexandr Zaițev, multiplă 
campioană mondială. euro
peană și olimpică. Vor mai 
fi prezenți. printre alții, Na- 
dejda Gorșkova și Evgheni 
Sevalovski (U.R.S.S.). Pelr 
Augustoviei (Cehoslovacia), 
Ildiko Segesdy (Ungaria) și 
Tereza Budaszedwska — Wi
told Bieniek (Polonia)'.

Program competifional
FOTBAL. jpjimiriică are loc 

cea de-a lX-a ^tapă a campio
natului diviziei'; naționale A la 
fotbal. în Gapitală,^ are loc pe 
stadionul „23 August" al doilea 
cuplaj inter-’bucureștean, după 
următorul program ; ora 15,30, 
Rapid—Dinamo,, iar de la ora 
17^30, Sportul studențesc—Steaua 
(partida va fi televizată în di
rect). în țară : ' Sțșagul roșu— 
A.S.A. Tg. Mpreș. Politehnica 
Timisoara — jiul, , „U“ Cluj — 
C.F.R. Cluj. F.C. Petrolul—Po
litehnica Iași. S.C. Bacău—C.S.M. 
Reșița. U.T.A.—Univ. Craiova, 
F.C, Constanța—F.C. Argeș.

RUGBL Etap» a ÎH-a a cam
pionatului' republican progra
mează in Capitală, azi. pe: teren 
Vulcan, ora .15,30 partida Vul
can—Steaua, iar miirie. pe te
renul din Parcul Copilului, de 
la ora 9. Grivițâ roșie—Univer
sitatea Timișoara, ora 10.39. 
Sportul studențesc—Agronomia 
Cluj. în țară : Politehnica Iași— 
Dinamo. Farul—Știința Petro- 
seni. Chimia Năvodari—C.S.M. 
Sibiu. Rulmentul Bîrlad—Gloria.

HANDBAL. în cadrul returu
lui „Cupei de toamnă", dumi
nică au loc următoarele jocuri : 
feminin. în Capitală, teren Con
structorul; Univ. București— 
Textila Buhuși (f). ora 10.15,:te
ren Giulești, Rapid—I.E.F.S. (f)„ 
ora 11.15. teren Ghencea. Uni
versitatea București-r-Dinamo 
(m). ora 15,15 și Steaua—S.C. 
Bacău (m). ora 16,30.

AUTOMOBILISM. Miin? pe 
dealul ,Fele,aeulu.i .are loc ultima 
etapă a campionatului național 
de viteză' în coastă. Concursul 
are loc cu începere’ de la ora 9. 
antrenamentele -oficiale avînd 
loc azi intre orele 14 și 18.

OINĂ. La Alba Iulia are loc 
faza finală a campionatului re
publican la care iau parte ur
mătoarele--echipe : Torpedo Zăr- 
nești. Confecția Rm. Sărat, 
C.F.R. Sibiu. Celuloza Călărași, 
Viață Nouă Olteni, Spicul Â- 
vrămeni, Biruința Gherăiești,

Universitate* București, C.F'.B. 
și Gloria.

POLO. La Bazinul Dinamo din ’, 
Capitală au loc partide din ca
drul turului III a campionatului 
republican. Partidele au loc zil
nic între orele 15 și 18.

TIR. în sala „Floreasca 11“ au 
loc finalele campionatelor. na
ționale ale seniorilor. Azi au 
loc probele de spada, iar mîi- 
ne cele de sabie. Concursul în
cepe zilnic de la ora 8.15.

HOCHEI. Astăzi încep la 
Miercurea Ciuc partidele retur 
ale „Cupei României".

BASCHET. Azi se inaugurea
ză o nouă ediție a campionatului* 
național feminin, după urmăio- , 
rul program : Sala Conățructo-’ 
rul. de la ora 10 : „U“ Cluj— ' 
Univ. Iași, Univ. Timișoara^— 
Sănătatea Satu Mare iar de Ia 
orele 16 : Voința—Olimpia, Ra
pid—Voința Tg. Mureș, I.E.F.S.- 
Constructorul. Politehnic*—Cri- 
șul. Duminică, de la ora 8.30 : 
Voința—Univ. Iași. Univ. Timi
șoara—„U“ Cluj, I.E.F.S.—Voința 
Tg. Mureș. Constructorul—Olim
pia, Rapid—Crișul, Politehnica— 
Sănătatea.

JUDO. în sala Floreasca au 
. loc înțilniri pe echipa din ca

drul campionatului național. 
Concursul începe la.ora 9.

LUpTE. Campionatul republi
ca# pe echipe programează în 
sălile Progresul. Steaua și Dina
mo. de la ora 10, o nouă etână.

ATLETISM. Pe, stadionul „Re
publicii". din Capitală azi și ■ 
mîine de la ora-.11, are loc în
tâlnirea . . internațională între 
C.A. Universitar București și 
A.Z.S. Varșovia.

ÂCȚTUNT DE MASA. '‘Dumi
nică are loc de la ora 9.30 ne 
Stadionul .’.Republicii" deschi
derea anului sportiv școlar, uni
versitar și de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
la care vor lua parte elevi, stu- ■ 
denti si tineri din școlile, li
ceele și facul+SHIn din Capitală.

GABRIEL FLOREA
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in totdeauna, generațiile ti
nere ș-aji' succedat pe terenul 
vieții sociale, aducînd opțiuni 
și exigențe proprii. In toate 
momentele esențiale ale istoriei 
umanității, prin cei mai buni 
fii ai săi, tînăra generație s-a

situat de partea forțelor progresiste, de
mocratice, luptând pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă. Dar în nici o altă 
epocă, tineretul nu s-a manifestat, într-o 
manieră atit de pregnantă, ca în ultimele 
decenii, nu a vădit niciodată un asemenea 
pronunțat simț al responsabilităților sale. 
In acest sens, analiza locului și rolului ti
neretului în societate^ contemporană veri
fică pe deplin aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, care arăta în 
cuvîntarea rostită la cel de-al IX-lea Con
gres al U.T.C. : „Schimbări adinei s-au 
produs și se produc în mentalitatea tinerei 
generații, în rolul și locul ei în societate. 
Tineretul de pretutindeni pășește astăzi în 
arena mondială ca o uriașă forță a progre
sului, a democrației și păcii. Sint cunos
cute marile mișcări ale tineretului de pe 
toate continentele, poziția fermă, deosebit 
de combativă luată de cercuri largi ale ti
nerei generații împotriva politicii de agre
siune și război a cercurilor imperialiste".

Tineretul este o mare forță a lumii con
temporane. nu numai pentru că reprezintă 
numericește o parte însemnată a popu
lației din fiecare țară — datele statistice 
cunoscute arată că mai mult de jumătate 
din populația globului este formată din oa
meni sub 24 de ani — ci și datorită fap
tului că constituie viitorul societății actuale. 
Desigur, tineretul nu reprezintă o masă 
uniformă, cu interese generate doar de o 
vîrstă comună. Poziția față de tineret tre
buie să pornească de Ia analiza locului și 
funcției acestuia, a diferitelor sale catego
rii — tinerii muncitori, țărani, elevi, stu
denți etc. — în viața societății, în sistemul 
raporturilor de producție, de la caracteris
ticile sale specifice si, în conformitate cu 
toate acestea, de Ia rolul ce-i revine în ca
drul mișcării revoluționare, progresiste.

Obiectivele fundamentale care stau în 
fața tinerei generații diferă de Ia țară Ia 
tară, de la continent Ia continent, în funcție 
de orînduirea socială, de condițiile speci
fice în care trăiește și muncește : în țările 
socialiste, tineretul participă activ, alături 
de ceilalți oameni ai muncii, Ia edificarea 
societății socialiste și comuniste ; în țările 
aflate sub dominația capitalului, tinerii se 
afirmă în lupta forțelor revoluționare pen
tru trecerea puterii în mîinile celor ce 
muncesc, pentru democrație și un viitor

„O uriașă forță a progresului contempo- ^°î^‘
ran o reprezintă masele larqi ale tinerei qe- de «nvemui român, ixvortte din înseși prin- 

i , i . ,• I , cipiile înscrise în Carta O.N.U., care pro-neratll do pretutindoni, cciro, moi puțin logato clamă respectarea drepturilor și libertăților
de rînduielile vechi, anacronice, aspiră la 
schimbări sociale revoluționare profunde 
care să permită triumful dreptății și echității 
sociale"

NICOLAE CEAUȘESCU
luminos ; în țările în curs de dezvoltare, 
tînăra generație își unește eforturile cu cele 
ale întregului popor pentru consolidarea 
independenței naționale, folosirea în inte
res național a resurselor materiale și u- 
mane, pentru învingerea subdezvoltării și 
pășirea pe calea progresului.

Dar, cu toate aceste deosebiri, se afirmă 
tot mai puternic, ca trăsătură generală și 
esențială, faptul că tineretul își intensifică 
lupta pentru pace și înțelegere între po
poare, conștient că numai într-un climat de 
liniște și pace își poate realiza idealurile și 
aspirațiile de progres. Lupta tineretului 
pentru menținerea păcii și securității 
internaționale, pentru dreptul popoare
lor de a-și hotărî singure soarta, pen
tru dezvoltarea cooperării internaționale 
— obiective fundamentale ale O.N.U. — se 
regăsesc tot mai pregnant în platforma a 
numeroase organizații și mișcări de tine
ret. Afirmarea tineretului ca importantă 
forță a progresului și păcii a contribuit și 
la creșterea, mai ales în ultimul deceniu, a 
preocupării celor mai diferite organisme, 
instituții și organizații internaționale față 
de problemele tineretului. Dezbaterea și a- 
doptarea de către O.N.U. și instituțiile sale 
specializate, printre care U.N.E.S.C.O., 
E.C.O.S.O.C., a unor declarații, rezoluții și 
programe, reflectă interesul crescînd al Na
țiunilor Unite de a îmbunătăți și spori căile 
de comunicație cu tînăra generație, de a 
contribui la crearea unor premise favorabile 
participării tineretului Ia soluționarea ma
rilor probleme ale contemporaneității.

România socialistă a considerat și consi
deră. educarea tinerei generații in spiritul 
păcii, al prieteniei și înțelegerii între po
poare ca O problemă deosebit de importantă, 
Ia soluționarea căreia își pot și trebuie să-și 
aducă contribuția O.N.U. și instituțiile sale 
specializate, diferitele organizații internațio
nale și naționale, care se ocupă de proble
mele privind tineretul. Se bucură de o largă 
audiență, în rîndul tineretului român, ca și 
al tinerilor de pretutindeni, cunoscutele re
zoluții adoptate de O.N.U. ca urmare a iniția
tivei României, privind „promovarea, în rîn
dul tineretului, a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere între popoare", e- 
ducarea sa „în spiritul respectului față de 
drepturile și libertățile omului", ca și aceea 
referitoare la „problemele și nevoile" tinere
tului, la „participarea sa Ia dezvoltarea soci
ală". Tineretul „trebuie educat în spiritul 
păcii, al dreptății, libertății, respectului si 
înțelegerii reciproce, în scopul promovării 
egalității în drepturi a tuturor oamenilor 
și a tuturor națiunilor, ai progresului eco
nomic și social, al dezarmării și menținerii 
păcii și securității internaționale" — se a- 

omului, hotărîrea de a feri generațiile vii
toare de flagelul războiului, inițiativele și 
propunerile statului român la O.N.U.. re
prezintă o puternică afirmare a conștiinței 
înaltei responsabilități pe care România so
cialistă o manifestă față de soarta umani
tății, față de pregătirea pentru viață a ti
nerei generații.

în cadrul procesului general de dezvol
tare și afirmare tot mai puternică a forțe
lor revoluționare, progresiste și democra
tice se constată o continuă activizare a 
tineretului, o intensificare a angajării, în 
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lupta politică, a unor largi categorii de ti
neri, organizații de tineret și studenți. Nu 
este vorba de o simplă intensificare a an
gajării politice a tineretului, ci de o evi
dentă deplasare a sa spre stingă.

Prezența masivă a tineretului în cadrul 
mișcărilor de solidaritate cu lupta popoare
lor vietnamez, laoțian și cambodgian, al 
acțiunilor greviste din țările aflate sub 
domnia capitalului, manifestările de masă 
împotriva războiului, a cursei înarmărilor, 
a rasismului și regimurilor anacronice co
lonialiste, ca și acțiunile cu caracter 
specific ale tineretului muncitoresc împo
triva exploatării, pentru condiții de mun
că și viață mai bune, ale tineretului șco- 
ral și universitar pentru reforma și demo
cratizarea învățămîntului — toate ilus
trează afirmarea tinerel generații în lupta 
pentru democrație, pace și progres social, 
împotriva reacțiunii și imperialismului.

In mesajul adresat celei de-a XXV-a se
siuni jubiliare a Adunării Generale a Na
țiunilor Unite, de către partîcipanții la 
Congresul mondial al tineretului, din 1970, 
se exprimă cu vigoare hotărîrea tinerei ge
nerații de ,.a se opune agresiunii, sub toate 
formele sale, de a lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru eliminarea pericolului u- 
nul al treilea război mondial, pentru menți
nerea păcii", considerîndu-se că „una din 
condițiile esențiale in vederea asigurării 
unei păci durabile este garantarea dreptu
lui popoarelor la libertate șl independență".

în numele acestui drept sacru al popoa
relor, tinerii de pretutindeni au organizat 

numeroase acțiuni de solidaritate cu cauza 
dreaptă a popoarelor din Indochina, ince- 
pînd cu mitinguri și demonstrații și termi- 
nînd cu colectarea de ajutoare materiale. 
Aceleași sentimente de simpatie și solida
ritate au fost exprimate și de cei 20 000 de 
participanți Ia cel de-al X-Iea Festival 
mondial al tineretului și studenților de la 
Berlin, care au dat glas hotărîrii lor, a tu
turor forțelor progresiste ale tinerei gene
rații din întreaga lume de a face totul 
pentru ca popoarele din Indochina să-și 
poată decide singure destinele, in mod li
ber și suveran.

Numeroase sînt acțiunile de sprijinire a 
luptei popoarelor și tineretului din țările 
Africii, Asiei și Americii Latine pentru cîș
tigarea și consolidarea independenței națio-
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nale, pentru realizarea aspirațiilor lor de 
pace și progres. Exprimind poziția tinere
tului progresist de pretutindeni, pârtiei- 
panții la întilnirile de solidaritate cu lupta 
popoarelor din coloniile portugheze, ținute 
la Brazzaville și Conakry, au reafirmat 
sprijinul lor activ, politic, material și mo
ral, față de cauza dreaptă a popoarelor și 
tineretului din Angola, Mozambic, Guineea 
Bissau și insulele Capului Verde. Recent, la 
primul Festival Fanafrican al Tineretului, 
precum și la Festivalul mondial de la Ber
lin, tinerii din diferite zone ale lumii au 
condamnat cu energie colonialismul și neo- 
colonialismul, politica de discriminare ra
sială și apartheidul, subliniind dorința ti
nerei generații de a milita neobosit pen
tru cîștigarea independenței naționale, pen
tru drepturi și libertăți democratice, pen
tru progres social. Reprezentanții a nume
roase organizații naționale și internaționale 
de tineret și studenți, care au participat de 
curind la Paris la o întilnire internațională 
de solidaritate cu forțele patriotice, democra
tice și progresiste din Chile, s-au pronunțat 
cu fermitate pentru restabilirea ordinii con
stituționale, a drepturilor și libertăților de
mocratice, pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de libertate și progres ale poporului șl ti
neretului chilian.

O largă adeziune găsesc în mișcarea In

ternațională de tineret obiectivele luptei 
împotriva cursei înarmărilor, in special a 
celei nucleare. în diferite întîlniri interna
ționale, cu prilejul diverselor mitinguri și 
demonstrații, tineretul cere cu insistență să 
se pună capăt cursei înarmărilor, să se ia 
măsuri eficiente de realizare a dezarmării 
și în primul rind a celei nucleare, să se 
facă pași concreți pe linia dezangajării 
militare, a desființării blocurilor și baze
lor militare, a retragerii trupelor străine în 
limitele granițelor naționale, în vederea e- 
liminării pericolului folosirii forței sau a- 
menințării cu forța în relațiile interstatale, 
a utilizării uriașelor fonduri destinate, în 
prezent, înarmărilor, pentru accelerarea 
progresului multilateral al popoarelor.

Tînăra generație g-a afirmat, in ultimele 

decenii, printre militanții deosebit de activi 
pentru înfăptuirea unui climat de pace și 
securitate în Europa și în lume, pentru a- 
șezarea relațiilor dintre state pe principii 
noi, menite să asigure respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a-și decide singur soar
ta, a independenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc. Ra
portarea tineretului la dezideratul securită
ții europene nu este numai de ordin teo
retic ; este vorba in special de o raportare 
practică, de acțiune și contribuție efectivă 
pentru a determina instaurarea unui cli
mat de pace și cooperare fructuoasă, mul
tilaterală, pe continentul nostru. Reuniu
nile europene de tineret de Ia Snagov, Hel
sinki, Miinchen și Florența au scos în evi
dență tocmai această hotărîre a tinerei ge
nerații — vital interesată într-o eră de 
pace și cooperare — de a-șî aduce o con
tribuție concretă, prin forme și mijloace 
specifice — adunări, și demonstrații de ma
să, conferințe, colocvii, seminarii, dezbateri 
etc. — la sensibilizarea tinerilor și a opi
niei publice în legătură cu problemele păcii 
și securității în Europa și în întreaga lume.

Lupta tineretului pentru pace și securita
te este strîns legată de lupta forțelor pro
gresiste împotriva exploatării și oprimării, 
pentru drepturi și libertăți democratice. O 
profundă rezonanță au în lumea capitalis
tă multiplele manifestări cu caracter social 
ale tinerilor, generate de faptul că societa
tea respectivă nu le asigură certitudinea 
unei activități sociale corespunzătoare pre
gătirii, condiții pentru manifestarea capacî- 

tații lor de muncă, de creație și, in același 
timp, nu le oferă nici o perspectivă clară 
a viitorului. După cum afirma tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la sesiunea jubiliară 
a Adunării Generale a O.N.U., „se cer 
create condiții ca tineretul să poată parti
cipa mai activ Ia viața socială, să-și poată 
manifesta energia în direcția perfecționă
rii societății umane, a înfăptuirii idealu
rilor de dreptate, libertate și bunăstare ale 
întregii omeniri".

Tineretul României socialiste, așa cum a 
dovedit-o în atîtea prilejuri, susține pe 
deplin politica și activitatea externă des
fășurată de partidul și statul nostru, de 
secretarul general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care corespund intere
selor vitale ale poporului, cauzei socialis
mului și păcii. Aflat el însuși antrenat în- 
tr-o vastă operă de transformare revolu
ționară a societății, de realizare a celor 
mai înalte idealuri și aspirații umane, ti
neretul nostru ia parte activă Ia lupta in
ternațională a forțelor progresiste, repre
zentând un detașament activ al marelui 
front antiimperialist. Tînăra generație din 
patria noastră își manifestă, în mod con
stant și concret, solidaritatea cu lupta pen
tru libertate și dreptate socială a tinerilor 
de pretutindeni. își aduce contribuția la 
toate marile bătălii împotriva opresiunii 
imperialiste, a colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru destindere și colabora
re între popoare. O ilustrare vie, în acest 
sens, sînt multiplele legături ale organiza
țiilor de tineret din România cu uniunile 
similare din țările socialiste, cu organiza
țiile de tineret comuniste, democratice și 
progresiste din țările capitaliste, cu tine
retul din țările care și-au cucerit recent 
independența sau care mai luptă împotri
va colonialismului — inclusiv dialogul și 
contactele cu organizații de diferite orien
tări politico-ideologice sau afilieri in
ternaționale, pe platforma comună a luptei 
pentru pace, democrație și progres social.

Aducînd propria lor contribuție Ia dez
baterea problemelor privind eduearea ti
nerei generații în spiritul ideilor păcii și 
colaborării, organizațiile de tineret și stu
denți din țara noastră au organizat, in 
ultimii ani. o serie de reuniuni interna
ționale dedicate acestei probleme, printre 
care seminarul „Studentul, arta și cultu
ra", reuniunile de experți din 1968 și 1971, 
sub egida U.N.E.S.C.O.. pe temele „Tine
retul și înțelegerea internațională", „Rolul 
mass-media în promovarea ideilor păcii, 
colaborării și înțelegerii între popoare", 
masa rotundă de Ia Snagov privind „Rolul 
tineretului in crearea unui climat de pace 
și securitate în Europa", stagiul european 
de studii cu privire la „Rolul tineretului în 
dinamica dezvoltării sociale", organizat în 
colaborare cu Divizia pentru probleme so. 
ciale a O.N.U.

Tineretul român este ferm hotărît să-și 
aducă, ca și pînă acum, contribuția Ia îm
bunătățirea căilor de comunicație dintre 
O.N.U și tineret, să militeze pentru reali
zarea unității de acțiune a tinerei genera- - 
ții progresiste de pretutindeni, manifeștîn- 
du-se activ. în cadrul eforturilor generile 
ale întregii națiuni române, pentru trium
ful aspirațiilor înaintate ale omenirii, 
pentru făurirea unei lumi a păcii și cola
borării între popoare.

1

de peste hotare
Măsuri menite a asigura 
securitatea și cooperarea

Intervenții românești 
pentru securitate și
Pe baza hotărîrii Comite

tului de coordonare, organe
le de lucru ale Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa și-au cdritinuat, 
vineri, lucrările.

In organul special de lucru 
privind aplicarea principiilor, 
șeful delegației române, amba
sadorul Valentin Lipatti, a fă
cut o prezentare detaliată, a mă
surilor de ordin politic cuprinse 
în proiectul român privind mă
suri destinate să facă efectivă 
nefolosirea forței și a amenin
țării cu forța, și anume concre
tizarea și precizarea în instru
mente bilaterale și multilate
rale a obligației de a nu recurge 
la forță, examinarea probleme
lor încheierii unui tratat cu pri
vire la nerecurgerea la forță, 
consultări cu privire la orice ac
țiune care ar pune în pericol 
pacea și securitatea în 'Eufopa, 
întreprinderea de inițiative pen
tru reglementarea pe cale paș
nică a tuturor problemelor, care 
apar în relațiile dintre state.

Șeful delegației române a ară
tat că unele din aceste măsuri 
ar urma să fie adoptate la a- 
ceastă Conferință, iar altele — 
să facă obiectul unei hotărîri de 
principiu, urmînd să fie exami
nate și puse în aplicare după 
Conferință.

Reprezentantul român a insi
stat asupra necesității de a a- 
dopta asemenea măsuri în toate 
domeniile relațiilor dintre state, 
întrucît excluderea forței din ra
porturile lor reciproce constituie 
singura bază reală a securității 
pe continent.

O serie de reprezentanți ai 
statelor care au luat cuvîntul 
au exprimat interesul pentru 
propunerile române, subliniind 
importanta lor și necesitatea de 
a fi studiate cu atenție.

în subcomisia pentru coopera-
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• JENO FOCK, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P- 
Ungare, l-a primit, vineri, pe 
ambasadorul României la Bu
dapesta, loan Cotoț. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire, 
în cadrul căreia s-a subliniat 
evoluția pozitivă a relațiilor de 
prietenie și colaborare între cele 
două țări.

• SIRIA a hotărît să reia re
lațiile diplomatice cu Iordania, 
începînd de la 4 octombrie. O 
sursă oficială de la Damasc, 
menționată și de ziarele libane
ze, a precizat că această hotă- 
rire a fost adoptată „în spiritul 
recentei întîlniri de la Cairo 
dintre șefii de stat ai Siriei, 
Iordaniei și Egiptului".

• GENERALUL Juan Do

in cadrul Conferinței 
cooperare in Europa
rea în domeniul comerțului, de
legatul țării noastre, Dragoș 
Șerbănescu, abordînd problema 
lărgirii schimburilor comerciale 
între toate țările participante, a 
subliniat că este necesar să se 
țină imperios seama de cerin
țele epocii noastre, care fac ca 
relațiile între toate statele să 
se bazeze pe respectul cel mai 
strict al principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
al egalității în drepturi, al ne
amestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. : Coope
rarea în domeniile economiei, 
științei, tehnicii și mediului în
conjurător constituie o parte in
tegrantă a securității europene, 
o componentă esențială a aces
teia. Responsabilitatea pentru 
înfăptuirea securității în dome
niul economic în Europa revine 
atît fiecărei țări în parte cît și 
tuturor țărilor participante in 
ansamblul lor.

Securitatea economică trebuie 
să fie expresia dezvoltării armo
nioase a tuturor țărilor și, în 
special, a țărilor mai puțin dez
voltate din Europa, indiferent 
de sistemul lor economic și so
cial, fără nici o discriminare.

Vorbind despre schimburile co
merciale, delegatul român a 
precizat că acestea trebuie să 
constituie una din legăturile 
solide ale cooperării dintre sta
te, comerțul trebuie să fie liber 
de orice discriminare și obsta
cole, factor multiplicator al po
tențialului fiecărei țări, în spe
cial al celor în curs de dezvol
tare. El trebuie, prin natura sa 
și prin facilități, să contribuie 
la menținerea și la consolidarea 
în Europa de relații între parte
neri eg^li și independenți, care 
să se bucure în mod deplin de 
folosirea superioară a resurselor 
lor materiale și umane.

mingo Peron și soția sa, Isabel 
Martinez Peron, au fost procla
mați oficial președinte și, res
pectiv, vicepreședinte ai Repu
blicii de către Comandamentul 
general electoral, format în ve
derea alegerilor care au avut loc 
în Argentina la 23 septembrie.

Preluarea funcțiilor de. către 
președintele ales, generalul 
Juan Domingo Peron, și de că
tre vicepreședinte va avea loc, 
după cum s-a mai anunțat, la 
12 octombrie.
• AMBASADORUL Republi

cii Socialiste România la Haga, 
George Elian, a oferit o recep
ție în legătură cu plecarea sa 
definitivă din Olanda. Au par
ticipat Joop Den Uyl, primul 
ministru al Olandei, Max van 
Der Stoel, ministrul afacerilor 

Un studiu al 
U.N.C.T.A.D.

ROMANIA PRINTRE 
TARILE CU 
COMERȚUL 

EXTERIOR INTENS
Secretariatul U.N.C.T.A.D. 

a dat publicității un studiu 
privitor la „tendințele și 
politicile în materie de rela
ții comerciale între țări cu 
sisteme economice și sociale 
diferite".

Relevînd îmbunătățirea re
lațiilor pe plan general, stu
diul apreciază progresele e- 
conomice înregistrate de 
tarile socialiste. Trecînd la 
analiza detaliată a structurii 
comerțului exterior al țărilor 
socialiste din Europa, studiul 
remarcă faptul că, în anii 
1971—1972, România s-a si
tuat printre țările cu cea mai 
viguroasă expansiune a 
schimburilor ; de asemenea, 
se menționează că în dome
niul comerțului de mașini al 
țărilor socialiste, care a cu
noscut în perioada citată cea 
mai rapidă dezvoltare. Româ
nia s-a aflat, în 1972. între 
statele care au marcat creș
terile cele mai spectaculoase, 
ca urmare, în principal, a 
rezultatelor obținute de noile 
ramuri industriale, a căror 
producție a devenit tot mai 
competitivă.

Privitor la relațiile comer
ciale dintre țările socialiste 
din Europa și țările occiden
tale, studiul relevă contextul 
general favorabil dezvoltării 
lor, prin „deschiderea unei 
etape de contacte, dialoguri 
și negocieri In raporturile 
Est-Vest".

Studiul informează că In 
1972 ritmul de creștere a 
schimburilor între țările so
cialiste din Europa și țările 
occidentale a fost superior 
cu circa 17 la sută celui în
registrat în cursul anului 
precedent.

externe, reprezentanți ai Curții 
Regale, Van Thijn, șeful frac; 
țiunii parlamentare a Partidului 
Muncii, secretari de stat, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe,

• VINERI dimineață, pre
ședintele Franței. Georges Pom
pidou, a Inaugurat a 60-a edi
ție a Salonului: internațional al 
automobilului.

Autoturismele românești de 
teren M-461 și ARO-240 se 
bucură de mult interes, din par
tea publicului și a specialiști
lor. încă din prima zi, s-au în
registrat cereri de noi contracte 
de livrări.
• GUVERNUL Revoluționar 

al Republicii Cuba a pro
testat, într-o notă oficială,

SITUAȚIA DIN CHILE
• Continuă valul de represiuni * Relatările u- 

nor martori privind atmosfera din țară
In Chile continuă campania de arestări și execuții sumare ; 

alte nouă persoane, relatează agenția Reuter, au fost ucise de o 
patrulă militară într-o suburbie a capitalei chiliene

Agențiile A.P. și France 
Presse anunță că, în localitatea 
Valdivia, a fost executat Josă 
Gregorio Liendo, cunoscut sub 
numele de comandantul Pepe — 
conducător al unor grupuri de 
rezistență împotriva regimului 
instituit de armată. Sentința 
împotriva sa a fost pronunțată 
de tribunalul militar local, după 
o procedură sumară, și apro
bată de junta militară.

O vînătoare masivă, relatează 
agenția Reuter, a fost inițiată 
la Santiago de Chile pentru gă
sirea secretarului general al 
C.C. al Partidului Socialist din 
Chile, Carlos Alitmirano, aflat, 
în prezent, în JrtjRtea listei per
sonalităților politice ale Unității 
Populare căutate de junta mili
tară. In capitală, forțele mili
tare întreprind percheziții de la 
casă la casă, iar interdicțiile de 
circulație au fost prelungite cu 
încă două ore.

Joi dimineața, delegația In
ternaționalei socialiste — sosită 
în Chile pentru a ancheta situa
ția refugiaților și deținuților — 
a fost împiedicată, de o patrulă

PENTRU SALVAREA VIEȚII Ull EIIIS CORM, 
i CELORLALȚI MILITANTI DEMOCRATI CHILIENI

BELGRAD. — La Belgrad a 
fost dată publicității o declara
ție a Biroului Executiv al Pre
zidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia în care se arată 
că U.C.I. și toți oamenii .muncii 
din Iugoslavia protestează cu 
hotărîre împotriva arestării lui 
Luis Corvalan, secretarul gene
ral al Partidului Comunist din 
Chile, eminent luptător pentru 
drepturile clasei muncitoare și 
ale poporului chilian,

HANOI. — Comitetul Central 
al Partidului Celor ce Muncesc 

împotriva imobilizării, de că
tre autoritățile americane, 
in apele Canalului Pana
ma, a vasului „Imias" și a 
încercării de a opri o a doua 
navă cubaneză „Marble Island", 
calificînd aceste acțiuni ca o 
„încălcare flagrantă a drepturi
lor de liberă navigație prin 
Canal" — relatează agenția 
Prensa Latina. Republica Cuba, 
se precizează în nota oficială, 
„va apăra cu orice preț dreptul 
său. la libera navigație prin mă
rile lumii, liberă trecere prin 
Canalul Panama, securitatea, 
libertatea și viața membrilor 
echipajelor sale".

• GUVERNUL argentinian al 
președintelui interimar Râul 
Lastiri a demisionat, vineri, în 
bloc, pentru a permite pre
ședintelui ales al Argentinei, ge
neralul Juan Domingo Peron, 
reorganizarea cabinetului mi
nisterial. 

de carabinieri, să depună flori 
la mormîntul președintelui Sal
vador Allende. „Este semnifi
cativ în mod deosebit — a de
clarat, în legătură cu aceasta, 
Antoine Blanca, membru al 
Comitetului’ Director al Parti
dului Socialist Francez, membru 
al delegației — faptul că, în 
Chile, nu ai nici măcar dreptul 
de a depune flori la mormîn
tul cuiva pe care îl respecți, și 
că unei atitudini cu totul paș
nice i se opune forța brutală".

Referindu-se la. situația deți- 
nuților chilieni, suedezul Kris
tian Lund, recent eliberat din 
închisoare, a declarat, la Stock
holm, că atît arestații chilieni, 
cît și cei străini sînt supuși, în 
timpul interogatoriilor, la tor
turi psihice și fizice, relatează 
agenția France Presse. „Prizo
nierii nu sînt autorizați să facă 
apel la avocați în timpul inte
rogatoriilor. Cu toate acestea. în 
ciuda torturii, solidaritatea în
tre deținuți! aparținînd diferi
telor partide de stînga era to
tală".

din Vietnam a dat publicității 
o declarație în care condamnă 
cu fermitate teroarea dezlăn
țuită în Chile, cerînd cu hotă
rîre încetarea represiunilor și 
asasinatelor, precum și elibera
rea celor aruncați, în urma re
centelor evenimente, în închi
sorile și lagărele din Chile.

STOCKHOLM. — Delegațiile 
participante la Simpozionul in
ternațional al Națiunilor Unite 
asupra mediului înconjurător, 
care se desfășoară la Stockholm, 
au, protestat unanim, într-un 
comunicat publicat joi seara, 
împotriva situației politice de 
teroare din Chile.

TOKIO. — în cadrul unei 
conferințe extraordinare, desfă
șurată la Tokio, la care au 
luat parte 19 organizații de 
masă din Japonia, a fost adop
tată. în unanimitate, a rezolu
ție care cere salvarea vieții se
cretarului general al P.C. din 
Chile, Luis Corvalan, și elibe
rarea imediată a tuturor patrio- 
ților arestați de junta militară.

BOGOTA. -- Un grup de par
lamentari columbieni. printre 
care și Hernando Echeverria, 
candidatul la postul de pre
ședinte din partea Mișcării 
Largi Columbiene, precum și 
deputați din partea Partidului 
liberal și ai Partidului Alianța 
Națională Populară, a trimis 
secretarului general al O.N.U. 
un mesaj prin care protestează 
împotriva arestării lui Luis 
Corvalan și a altor elemente 
democratice din Chile.

„A participa". Acest verb mi 
s-a părut cd are în Republica 
Democrată Germana o semnifi
cație deosebita. De fapt, — a- 
veam sâ înțeleg ceva mai tîrziu, 
— el înseamnă, tradus în sfera 
materială, să dai societății tot 
ce ai mai bun : întreaga ta ca
pacitate intelectuală și forța fi
zică.

Era în luna iulie, cu puțin 
înaintea Festivalului de la Berlin. 
De la capul Arkona la nord și 
pînă la Fichtelberg la extremi
tatea sudică mii de tineri mun
citori, țărani, elevi și studenți se 
întreceau în „a participa" pen
tru ca zilele de la sfîrșitul lunii 
iulie și începutul lui august sa 
rămînă în memoria tinerei gene
rații un eveniment de neuitat.

Se constatase că Postdamiiî, 
distrus în timpul ultimului război 
mondial, dispune de puține in
stalații sportive și culturale. Ti
nerii au decis ca frumoasa 
insula Havel din centrul orașu
lui, denumită și „insula priete
niei", să fie reamenajată, pen
tru a se crea noi și diversificate 
posibilități de distracție și cul
turalizare. Ea a devenit repede 
un șantier de construcții cu o 
participare zilnica de peste 650 
de tineri. O acțiune a tineretului 
pentru tineret - cum a fost ea 
denumită la Postdam - a cărei 
valoare finală (p»oiecte și lu
crări executate) a însumat zece 
milioane de mărci.

In comuna Dedelow tinerii 
constataseră că lipsea ceva. în 
ultimii ani în comună apăruseră 
cose moderne de locuit, produc
ția vegetală fusese Industriali
zată, mari instalații zootehnice 
se înscriseseră de mult în peisa
jul cotidian. Dar ei nu aveau un 
club ol lor, o cosă a tineretului 
unde să se întîlnească. Și pro- 
fitind de „anul Festivalului", 25 
de tineri și tinere din comuna 
Dedelow au prestat 500 de ore 
de muncă patriotică pentru o 
materializa un lucru pe care as
tăzi ei îl prețuiesc mult: Clubul 
tineretului.

Dar ceea ce s-a făcut la 
Postdam sau Dedelow, s-a făcut 
și în alte regiuni din Republica 
Democrată Germană.

„Participă la înfrumusețarea 
orașelor și comunelor țării I" Sub 
această lozincă au luat amploare 
nenumărate acțiuni de muncă 
patriotică. Chiar o privire din 
fuga mașinii ce ne poartă în di
recția Prenzlau (districtul Neu
brandenburg) a fost suficientă 
pentru a ne convinge de rezul
tatele acestui efort. Cele cîteva 
comune și mici orășele prin care 
trecem ne oferă suficiente exem
ple convingătoare în ceea ce 
privește participarea tineretului 
la întreținerea spațiilor verzi, 
drumurilor și șoselelor.

La Mecklenburg ne reține 

atenția frumoasa clădire denu
mită Karow, destinată cîndva 
numai unul cerc restrîns de per
soane, care veneau aici pentru 
a „Jeși din monotonia vieții" —, 
și care adăpostește astăzi Școala 
profesionala de 10 ani, Aici 
învață copiii țăranilor coopera
tori din .comună și satele înve

De Ia Arkona 
Ia Fichtelberg

însemnări de GH. SPRINȚERQIU

cinate să mînuiască și să între
țină mașinile agricole de culti
vat solul și recoltat, capătă cu
noștințe de electrotehnică, se 
inițiază în folosirea aparaturilor 
de automatizare sau pătrund în 
tainele economiei socialiste. în 
fiecare an, elevi din Mecklen
burg sînt prezenți la Leipzig la 
Tîrgul maiștrilor de mîine 
(M.M.M.) cu diverse invenții și 
inovații care nu odată s-au bu

curat de aprecierea unanimă a 
Juriului,

„Faptul pu trebuit să ne sur
prindă — spune profesorul Karl- 
Otto Lauck din Mecklenburg, 
fiindcă formarea profesională a 
tinerilor se bucura în-Republica 
Democrată Germană de o aten
ție deosebită. în 1973 mai mult 

de 180 000 de tineri vor absolvi 
școala profesională. Iar alțî 
205 000 tineri vor fi pregătiți să 
devină specialiști în 300 de pro
fesii. Există în țara noastră toate 
condițiile ca pînă în 1975, 
900 000 de tineri muncitori să 
devină specialiști de înaltă cali
ficare. Tinerii de astăzi doresc 
să urce noi trepte pe aeeostă 
scară - a pregătirii profesionale. 
In fond, se pregătesc pentru 
propriul lor viitor".
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