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PENTRU DEZVOLTAREA

SPIRITULUI GOSPODĂRESC ?
Publicarea „Hotăririi C.C. al P.C.R., in legătu

ră cu dezvoltarea energeticii și măsurile de eco
nomisire a combustibililor și energiei electrice" 
a declanșat o largă gamă de acțiuni in între
prinderi și instituții, pe șantiere. Ele au fost ur
mate de elaborarea unor planuri de măsuri, con
turate cu mai mare precizie odată cu apariția 
Decretului cu privire la mâsuri’e de dezvoltare a 
bazei energetice ce vor transforma sarcina de a 
folosi rațional combustibi i si energia electrică 
într-o acțiune de durată. Intre măsurile preco
nizate, un loc important îl deține educarea spi
ritului gospodăresc al tinerei generații - ceea ce 
înseamnă de fapt : formarea deprinderilor de a 
drămui cu grijă materiile energetice, însușirea

— Timpul care s-a scurs de 
Ia publicarea Hotăririi. și mai 
ales a Decretului, a fost destul 
de scurt ca să ne permită alcă
tuirea propriu-zisă a unui pro
gram, ne-a răspuns Adrian Ni- 
colescu, secretarul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii mecani
ce de material rulant. S-ar po
trivi mai bine termenul de 
„schițat" și iată și primele 
puncte bifate ale acestui pro
gram. Chiar in ziua publicării 
Hotăririi, ea a fost citită și s-a 
început descifrarea sensurilor 
sale, in fiecare organizație, la 
locul de muncă.

— De ce n-ați așteptat ca ti
nerii să se întrunească intr-o 
adunare generală ?

— Ar fi însemnat să ratăm 
„momentul psihologic". Era cli
pa cind întreaga țară făcea cu
noștință cu aceste importante 
exigențe economice, era clipa 
cind și receptivitatea tinerilor 
noștri era maximă. S-a explicat 
acolo, în secții, printre mașini,

temeinică a meseriei, pătrunderea acelor taine 
care permit executarea unei piese la strung, cu 
un consum 
elaborarea 
construi o 
racterizatâ 
sublinia și 
acestei acțiuni, cu caracter pronunțat educativ, 
revine comitetelor de partid, U.T.C. și sindicale 
din întreprinderi.

Am adresat, deci, secretarilor U.T.G din două 
mari uzine bucureștene întrebarea : „Ați alcă
tuit deja, sau ați schițat numai, un program •- 
ducațional conciet pentru a forma tinerilor de
prinderi de

cit mai mic de energie electrica, sau 
unui proiect, pe baza căruia se va 
instalație, sau o intreagâ uzină ca
prin consumuri reduse. După cum 
Hotarirea CC. ol P.C.R., susținerea

luate anume mă-ce ce trebuie
suri, s-a exemplificat .care ar 
fi ele. in secția respectivă...

O acțiune care a avut o mare

FORȚA DE CONVINGERE 
A DATELOR SHINT1F1CE 
mtUl DE „CAMPION AL 
CONSUMURILOR MINIME- 
SPIRITUL GOSPODĂRESC, 
OBIECT DE STUDIU PEN
TRU UCENICI
SI TINERII SINT CEI CARE, 
IN ADUNĂRILE LOR GE
NERALE. TREBUIE SA ÎN
TOCMEASCĂ UN PRO
GRAM CONCRET DE AC
ȚIUNE

forță de convingere a fost o 
intilnire a uteciștilor cu un asis
tent de la Politehnică. Acesta, 
și el tinăr, nu s-a lăsat furat de

buni gospodari î

obișnuitele idei preconcepute, 
conform cărora unor tineri tre
buie să le vorbești ..pe înțeles", 
fapt care duce adesea la baga
telizarea problemei, ci ni s-a 
adresat intr-un limbaj științific, 
adecvat, prezentind pe larg re
zervele ce energie și combus
tibil ale țării, atrăgindu-ne a- 
tenția eă ele nu sint nicidecum 
inepuizabile, precizind că pen
tru noi. generația tinără. ex
ploatarea rațională a acestor re
zerve este o problemă pur și 
simplu vitală. Cele spuse i-au 
captiva: pe tineri și intilnirea 
s-a încheia: cu un dialog asu
pra posibilităților de economii 
din întreprindere. Pentru peri
oada următoare am mai prevă
zut citeva asemenea intiliuri.

— Ce a urmat ?
— Problema economiilor a de

venit, in mod firesc, subiect de
MONICA ZVIRJINSCHÎ
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ANUL PRODUCȚIILOR AGRICOLE RECORD!

Legumicultorii de la coope
rativa agricolă de producție 
din Filipești, județul Brăila, au 
încheiat anul 1973 cu rezultate 
bune. „Am livrat de pe cele 
100 de hectare ale grădinii 
noastre peste 2 500 tone legume, 
revenind deci o producție me
die de peste 25 000 kilograme 
la unitatea de suprafață — ne 
spunea inginerul Gheorghe Ia- 
cob, șeful fermei. Din valorifi
carea superioară a acestora am 
încasat venituri în plus de 
700 000 lei față de cifra plani
ficată (2,3 milioane lei. — n.a.). 
Vreau să vă spun că recolta 
obținută de noi este superioară 
nu numai celei de anul trecut 
dar ea reprezintă un record 
pentru ferma noastră. Ne min- 
drim că noi sîntem autorii a- 
cestui record și de aceea ținem 
neapărat ca anul viitor să con-

firmăm. experiența dobindită 
prin -cele 30 de tone planificate 
la hectar".

Să facem de la bun început 
precizarea că majoritatea celor 
care lucrează in ferma legumi
colă, deci care s-au angajat să 
materializeze cifra propusă, o 
constituie tinerii, fetele in spe
cial, că organizația U.T.C. din 
cooperativă este titulara acestei 
acțiuni care circumscrie efortu
lui general ce se face pentru a 
da curs îndemnului adresat de 
secretarul general al partidului

cu prilejul Zilei recoltei. Ce se 
întreprinde practic, acum. in 
ferma legumicolă de la Filipești 
pentru a se conferi încă de la 
pornire o bază temeinică anului 
legumicol viitor ?

— Imediat după ce au fost 
recoltate ultimele produse, te
renul a fost eliberat de restu
rile vegetale pentru a crea 
front de lucru tractoarelor —

OCTAVIAN MILEA
(Continuare in peg. a ll-a)

ORCANILUIA JUOEIffli BRĂILA

Azi, (ieri) fotoreporterul 
nostru a făcut o vizită „ne
prevăzută" la Liceul „Tudor 
Vladimirescu**, din Capitală. 
Mai exact, la anul III B, în- 

I xcris la concurs. A găsit 31 
prezențe (de fete) m catalog. 
Săptămina trecută au analizat 
mersul treburilor pentru con
curs. Anca Dragomir, locții
torul secretarului comitetului 
U.T.C. pe școală explica si
tuația : la ora actuală au șan
se de 50 la sută să devină cla
să fruntașă. Deviza lor este : 
ambiție, perseverență, voință, 
disciplină. Se muncește pen- 

; tru cealaltă „..jumătate a 
■ șanselor.

l

STILUL
POLITIC

VIU
deACULIN CAZACU

Iată un adevăr axiomatic : 
locul activistului este printre 
oameni, printre cei care l-au 
investit cu încrederea lor și 
l-au făcut emisar al gindu- 
rilor și voințelor lor. Odată, 
după o consfătuire, intr-o 
întreprindere, am adresat 
mai " ...................
bare 
are ______
U.T.C. la nivelul 
in treburile de 
Unii, ce-i drept 
nu-1 cunoșteau, 
mi-au dat o frumoasă dova
dă de simț politic. Mi-au 
spus că nu poate avea nici o 
„greutate" dacă nu se spri
jină pe cunoașterea nevoilor 
și gîndurilor tinerilor, că 
„greutatea", de fapt este a 
celor mulți. Au fost și dintre 
cei care au mărturisit că se
cretarul U.T.C. este adesea 
străin de preocupările firești 
ale tinerilor, se lasă tras in 
sus de mirajul funcției, iar 
problemele acestora se rezol
vă pe căi ocolite, în afara 
cadrului organizației.

Am aflat, așadar, că sînt 
unii care fac din activismul 
lor o funcție perisabilă. Că 
în afara legăturii organice cu 
masa de oameni pe care o 
reprezintă, cite un activist 
iși consumă învestitura prin 
evaziune și își construiește 
forma funcției prin eclipsă 
categorică la conținut. Situa
ția în care munca politică 
este înțeleasă doar ca specu
lație răsucită prin ședințe, 
aidoma rotocoalelor de fum 
de Ia țigările supte cu nesaț 
și cu un aer profund gindi- 
tor. Stări nemijlocite, de o

Unanim angajați in între
cerea „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen“ 
tinerii județului Brăila sint 
in măsură să raporteze că 
ieri, 23 noiembrie, au reali
zat angajamentul la acțiu
nile de muncă patriotică pe 
anuj 1973. Valoarea lucrări-

lor efectuate la capitolul ac
țiuni finanțate se ridică la 
1 5M OH lei, iar la cele ne
finanțate la 7C5HH6 lei.

ALEXANDRU COADA, 
prim secretar al Comitetului 
județean Brăila al l.T.C.
(Continuare in pag. a Vll-a)

consfătuire, 
am 

multor tineri o intre- 
fulger : Ce „greutate" 
cuvîniul secretarului 

direcțiunii, 
conducere ? 
puțini, nici 

Alții, însă.

(Continuore în pag. a VI l-a)
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CONCURSUL NOSTRU PENTRU CEA MAI BUNĂ CLASĂ

ȚINTA : DIN UNI“
V

SA DEVINĂ
FOARTE BUNI"

La trei zile de la lansarea 
concursului nostru, anul III I, 
clasa specială de chimie a Li
ceului „Gh. Lazăr" din Bucu
rești, își anunța, primul, înscrie
rea. Se bizuia pe un trecut de 
clasă bună a școlii. Dar, după

1,235 MILIARDE LEI
PRODUSE PESTE PLAN

Oamenii muncii din intreprinderile industriale ale județului 
Bacău au îndeplinit cu 37 de zile mai devreme sarcinile pla
nului pe primii trei ani ai cincinalului.

Pini la sfirsitul acestui an ei var realiza e producție supli
mentară de peste 1,235 miliarde lei. concretizată in produse de 
mare însemnătate pentru economia națională : 200 milioane 
k*h energie electrică, 6 Hi tone cărbune. 14 5H tone cauciuc 
și mase plastice. 3 006 tone hirtie. mobilă in valoare de peste 81 
milioane lei. 1 3H HO mp țesători si altele.

în telegrama adresată eu acest prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCC, 
de Biroul Comitetului județean Bacău al P.C.R. se spune printre 
altele : Conștienți de înaltele îndatoriri și răspunderi ce revin co
muniștilor. tuturor oamenilor muncii din județ reieșite din cuvin- 
tarea pe eare ați rostit-o la recenta consfătuire cu primii-secre
tari și secretarii pentru problemele organizatorice ai comiteteloi 
județene de partid, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că nu vom precupeți nici un efort pentru punerea in 
valoare a Întregului potențial tehnic și uman. în același timp, 
vom acorda atenție deosebită aplicării măsurilor de însemnătate 
națională privind dezvoltarea bazei energetice și folosirea judi
cioasă a combustibililor și energiei, urmind ea pînă la sfirșitul 
anului să economisim peste 3t H6 tone combustibil convențional 
și aproximativ 10C milioane kwh energie electrică.

aprecierile biroului U.T.C., ace
lași colectiv poate mai mult, 
concursul fiind de/ îndată consi
derat, ca un mijloc în stare să 
aducă pe acest „mai mult".

De curînd, au început tezele. 
Totuși, în clasă domnește 
calmul — calmul acela al 
oamenilor surprinși... pregătiți. 
Faptul că media generală a cla
sei este pînă acum foarte bună, 
compusă din note peste 8, dă 
măsura pregătirii zilnice. Sînt 
șl din aceia, cum este, de pildă, 
Ion Marian Nicolae, care se 
prezintă cu rubrici în catalog 
impecabile : numai note de zece, 
ori Luminița Ursu. Elena Mo- 
canu. Mihaela Gheorghiu, Radu 

1 eodrescu care. în simetria 
notelor, mai au și cîte un nouă.

Ce face. însă, un colectiv a- 
flat în întrecere „pentru cca 
mai bună clasă" în fața „opi
niilor separate" ale unor colegi? 
Clasificarea printre fruntașii Ia 
nivelul țării nu poate fi obținu
tă numai cu o medie generală 
mare a întregii clase, dacă unul 
ori mai mulți din colectiv sînt 
corigenti ori repetenți. „Noi 
ne-am prins în întrecere toți 
30. nu doar 28, toți trebuie 
să fim buni. Și atunci, 
drian Stoica, care a luat

/t- 
» —-- - —-«■ nn 

patru la chimie ? A fost un ac
cident datorat felului dezorgani
zat de a se pregăti și expune ale 
lui Adnan. Clasa nu i-a dat 
pace pînă nu și-a revizuit stilul 
de lucru, revizuire pe care o 
mărturisesc trei de 10, tot 1a 
chimie, apăruți lingă 4 cel mes
chin. Dan Simionovici constituie 
încă o problemă a clasei; prin

firea lui boemă, mereu atacată 
de colegi, își amenință cu un trei 
la filozofie, situația bună la învă- 
tură.

Mai este timp de altceva ? 
ne întrebăm în fața acestui co
lectiv atît de preocupat de în
vățătură. Mai este, ni se spune. 
Ori cît ar părea de ciudat — 
fiindcă se vehiculează insistent 
ideea că, clasele speciale nu 
trăiesc decit prin învățătură, 
elevii acestora sînt doar elevi $i 
nu și uteciști, aici primind ma
rea concurență a notelor bune,
— iată, anul III I, chimie in
firmă. Deținem din partea co
mitetului U.T.C. aprecierea că: 
„strădania și promptitudinea cu 
care biroul U.T.C. al clasei răs
punde sarcinilor încredințate, 
este o notă obișnuită a acestui 
colectiv de uteciști încă din anii 
trecuți. Nou și demn de semna
lat în acest an este inițativa lor 
de a antrena riguros fiecare 
utecist al clasei la îndeplinirea 
unor sarcini de organizație în 
clasă.

Dar de unde atîtea sarcini ?,
— se poate naște întrebarea — 
știind că atîtea birouri U.T.C. 
reclamă penuria sarcinilor de 
organizație pentru uteciștii din- 
tr-o clasă. Iată de unde. Aspec
tul general al clasei s-a schim
bat mult în aceste săptămini. 
Pereții sînt împodobiți cu ta
blouri și colaje — în cea ma« 
mare parte alcătuite de elevi — 
cu grafice reprezentînd realizări

LUCKEȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a Il-a)
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REDESCOPERIREA
Omul din fața mea 

în tăcere un minut sau 
chiar două spre țigarea 
in scrumieră și abia apoi 
cu voce ușor tărăgănată.

— întrebarea mă pune 
oarecare dificultate. Să vă re
comand cițiva tineri care să 
răspundă la ancheta dumnea
voastră, da. e ușor și greu in 
același timp. Dacă vi-i reco
mand pe toți puteți zice că eu, 
ca maistru de schimb în acest 
atelier, încerc să laud colectivul 
pe care-1 conduc și deci, impli
cit... Dacă vă ofer doar citeva 
nume simt că nedreptățesc pe 
toți ceilalți. Am să vă spun to
tuși ceva : nu putem zice că toți 
tinerii de la noi reușesc să 
muncească, să trăiască și să 
gindească în chip comunist, dar, 
putem afirma cu tărie, că toți' 
absolut toți încearcă să facă a- 
ceste lucruri. Ar trebui să cu
noașteți istoria acestui loc de 
muncă ca să înțelegeți mai bine 
cuvintele mele.

Și am cunoscut-o. Din poves
tirea acestui om, comunistul 
Șerban Ciupitu, maistru de

privește 
poate 
lăsată 
începe
într-o

• DOUĂ EXPERI
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FAMILIEI
schimb in atelierul de acoperiri 
metalice de la întreprinderea 
„Autobuzul", din cuvintele se
cretarului comitetului U.T.C. și 
ale multora dintre tinerii aflați 
in cauză. Cind s-a înființat 
acest atelier colectivul a fost 
organizat din tinerii unei pro
moții de absolvenți de profesio
nală. Peste un an și încă unul 
au venit încă două serii de ab
solvenți. în al patrulea an au 
apărut fetele, o clasă întreagă. 
Prin celelalte ateliere au în
ceput să circule tot felul ‘ de 
previziuni. „Au încurcat-o băie
ții de lâ acoperire ; fie că se vor 
ține de fustele fetelor fie că nu 
vor voi să muncească mai mult 
decit ele". Sau : ..o să ajungă să 
se certe între ei". Dacă nu cu 
fotul, în cea mai mare parte a 
lor „previziunile" au fost însă 
greșite. Băieții ..n-au incurca- 
t-o“ deloc, ba, dimpotrivă, au

găsit în noile venite tovarăși 
adevărați de muncă, tovarăși 
care merită stimă și încredere. 
Dorind parcă să preintimpine 
ceva, organizația U.T.C. ..a pus 
totuși problema" în prima adu
nare la venirea fetelor. „Toate 
sint foarte tinere, toate foarte 
drăguțe și în același timp foaie 
bine calificate. Este datoria 
noastră să apreciem toate aceste 
calități dar in mod deosebit să 
le sprijinim să se integreze ih 
ritmul muncii noastre". Tinerii 
comuniști din atelier, aceia care 
dăduseră deja dovezi ale matu
rizării lor politice și profesio
nale, discutaseră cu mulți bă
ieți din secție despre „ce tre
buie făcut". S-a ajuns la o con
cluzie unică : „să muncească 
împreună cu noi. să nu se simtă 
izolate". Au luat ființă echipele 
mixte. Constantin Mităchescu, 
unul dintre acei tineri comu-

niști, a primit in echipa sa 6 
fete.

— Le-am repartizat să lucreze 
acolo unde nu trebuie să ridice 
piese grele, sau să execute o 
manoperă care nu cere multă 
forță fizică.

— Și in echipa noastră s-a 
intimplat la fel — își amintește 
un alt tinăr comunist. Tudor 
Doncu. în ce'mă privește, fiind 
locțiitorul secretarului U.T.C.. 
am socotit de datoria mea să 
incerc ceva în plus. Așa se face 
că am organizat activități cul- 
tural-artistice la club : excursii, 
vizionări de spectacole etc.

Simțindu-se ca între adevă
rați tovarăși, la rindul lor. fe
tele au propus și ele îmbunătă
țirea muncii in echipe. Au cerut 
băieților să le 
acele 
pieselor 
minuție

operații 
unde 

mai
VICTOR

treacă lor toate 
de pregătire a 
era necesară o 

mare. „Voi nu
CONSTANTINESCU

(Continuo e in pag. a Vll-a)
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ÎNTREBĂRI SIMPLE
Un apel la economii, la raționalizare, la 

identificarea de noi resurse de energie și 
combustibil, recentul Decret al Consiliului de 
Stat reprezintă in același timp și un reper la 
care ne putem raporta spiritul nostru de 
economicitate, fapt care îndeamnă, între al
tele, și la o intensă muncă educativă, la o 
activitate care să propună și să formeze re
flexe de autentici gospodari. Din cele mai 
multe locuri vin vești îmbucurătoare in acest 
sens. Ceea ce se poate reține, e însuși faptul 
că decretul amintit a declanșat căutări fruc
tuoase atît în sfera muncii de concepție, la 
nivelul unor mari instituții, ra
muri industriale și ministere, cît ——————
și în sfera activității practice A I 7ĂIÎXIFSCIJ 
direct productive în secții, ate- ' 
lie re etc.

Sîntem, neîndoielnic, la începiitul unui 
proces în desfășurarea căruia nu vor întirzia să 
apară și alte modalități noi de optimizare și 
creștere la scara întregii economii a spiritu
lui gospodăresc în acțiune. Ce-aud însă : că 
în unele locuri s-a procedat la o aplicare 
globală și nu în 
necesități. Sigur, 
pite colo și colo, sînt încercări pornite din 
bună intenție dar care, nefondate pe temeiul 
concret al realității, se întorc împotriva inten
ției înseși și cu ce preț ? I în unele orașe s-a 
dispus rarefierea traficului de mașini pentru 
transportul în comun. E lăudabilă măsura a- 
colo unde ea a fost gîndită în funcție de în
suși orarul întreprinderilor și instituțiilor, de

raport de 
sînt fapte

cerințe, de 
mici, risi-

orele de intrare și ieșire din schimburi a mii
lor de salariați. Nu peste tot însă s-a ținut 
seama de aceasta sau nu într-o manieră cit 
mai apropiată de realitate au fost rezolvate 
lucrurile. Și vedem aglomerările inutile, aler
găm după autobuze, rămînem pe jos, timpul 
ne face cu ochiul. Nu stăteau, oare, la în- 
demîna edililor locali alte resurse pentru rea
lizarea planului de economii ?

in alte locuri s-a decis anularea unor curse 
pe traseele oraș-sat. Ceea ce, iarăși, nu poate 
fi rău dacă posibilitatea reală aceasta este. 
Nu peste tot s-au avut în vedere însă acele 

adevărate ore de vîrf ale circu
lației. Există navetiștii care nu 
sînt puțini. Și mai există acel 
ridicat coeficient de mișcare a 
populației, trebuințele dictate de 

se armonizează mai mult sau maiinterese ce
puțin pe traiectoria sat-oraș, oraș-sat. Și di
mineața de lucru în hale, pe șantiere, începe 
cu atmosfera aceea din autobuz. Iar cel care 
nu poate arăta |un abonament — ceva sino
nim cu situația însăși de navetist - ce face, 
el nu călătorește ? Și cine e bolnav, și cine 
are treabă și cine are timp și cine nu are, 
dar trebuie să-și găsească, fiindcă este che
mat undeva, are de rezolvat ceva ?

Sînt întrebări simple și nu le-aș fi pus dacă 
n-aș ști că, îndeplinind cu conștiinciozitate un 
program absolut realist, necesar, putem a- 
pela la alte rezerve, putem găsi alte sisteme 
de organizare, care să aducă într-adevăr nu
mai economii, nu și pierderi.
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După adunările de dare de seamă și alegeri

ETAPA HOTĂRÎTOARE ESTE
ÎNDEPLINIREA HOTĂRÎRILOR

Ce a însemnat adunarea de 
alegeri pentru organizația din 
care faceți parte ? S-a schim
bat ceva în activitatea ei în ur
ma acestui eveniment ? Reviri
mentul pe care îl așteptați 6-a 
produs ? Răspunsurile la aceste 
întrebări le-am solicitat tineri
lor din cîteva organizații U.T.C. 
ale întreprinderii de utilaj pe
trolier Tirgoviște. Le consem
năm în rîndurile de mai jos.

„Adunările de dare de seamă 
și alegeri —- ne informează C-tin 
Olaru, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere — au 
fost un,bun prilej de a rezolva 
o serie de probleme cu care nu 
stăteam prea bine. Mă refer la 
stabilirea unor măsuri — prin 
programele de activitate adop
tate — menite «a ducă la îmbu
nătățirea activității de viitor, 
la problemele organizatorice — 
unele birouri erau descomple
tate prin plecarea unor tineri în 
alte secții sau unități economice. 
Toate acestea au condus la sen
sibilizarea întregii activități de 
organizație. în marea majori
tate a organizațiilor „suflul" a- 
nalizei făcute în adunare a în
ceput să se cunoască. Dar, 
din păcate, mai avem și orga
nizații care, cu țoate că și-au 
analizat activitatea la un înalt 
spirit de exigență, „demarează" 
mai greu în transpunerea măsu
rilor în fapte".

Cele declarate de interlocuto
rul nostru n-au fost greu de 
confruntat pe teren. în organi
zațiile în care am poposit — or
ganizațiile nr. 22 și 23, Montaj 
II și Modelărie — am putut 
constata că adunările de alegeri 
și-au făcut simțite din plin pre^ 
zența în întreaga activitate. Ele 
au fost un bun prilej de punere 
în discuție a celor care nu se 
încadrează în disciplina de pro
ducție, lipsesc de la activitățile 
organizației, birourile fiind și 
ele sever criticate pentru lipsa 
lor de preocupare față de par
ticiparea tinerilor în producție, 
De asemenea s-a avut în vedere 

«CONTINUĂRI • CONTINUĂRI «CONȚI N UĂRI «CONTINUĂRI »CONTINUĂRI«CONTINUĂR1«

CUM ACȚIONAȚI 
PENTRU DEZVOLTAREA
SPIRITULUI GOSPODĂRESC ?

dezbatere în adunările genera
le. Aici, s-au adoptat primele 
măsuri concrete. După modul în 
care s-a discutat, am înțeles că 
tinerii au început deja să facă 
din economii o problemă per
sonală ..

• La Atelierul „frînă auto
mată". la probele cu abur ale 
vagoanelor se pierdea o mare 
cantitate de abur, din pură ne
glijență. Uteciștii Ilie Păun, Ion 
Arghirescu, Adrian Neacșu și 
alții au spus stop risipei ; e- 
icemplul lor a fost urmat de 
ceilalți uteeiști din organizație 
® La turnătorie bronz, frații Con
stantin ș? Nicolae Andrei, cîști- 
gători ai olimpiadei turnătorilor, 
faza pe organizații, sînt dețină
torii „secretului" (pe care l-au 
împărtășit tuturor colegilor!) 
folosirii unei -cantități reduse de 
cocs și de gaz metan • Proiec- 
tanții Gabriela Popescu. Maria 
Paraschiv și Adrian Nicolescu 
(secretarul U.T.C.) au început 
elaborarea unor proiecte care-și 
propun importante economii de 
energie electrică, manoperă și 
material • Frezorii Ștefan 
Pană, Ton Năstăsescu și sudorii 
Constantin Ilie și Dumitru Sima 
sînt considerați de colegii lor 
„campionii consumurilor minime 
de energie electrică", dar menți
nerea titlului va deveni în scurt 
timp o problemă !

— Ce alte acțiuni cu caracter 
educativ vă propuneți ?

— Dăm o atenție deosebită u- 
cenicilor, ei sînt în perioada 
cînd își formează, pentru o via
ță. deprinderile de buni gospo
dari. Sînt repartizați pe lîngă 
muncitori destoinici, de la care 
au ce învăța, însă mi-am pro
pus ca. In prima întîlnire a co
mitetului oamenilor muncii, să 

ca acolo unde tinerii lucrează 
in sectoare de muncă dispersate 
să se aleagă în birou cite un 
reprezentant din fiecare sector, 
în acest fel realizindu-se o le
gătură mai directă între birou 
și tineri. „Pot spune — îmi de
clara Alexandru Bufă (org. 22 
Montaj II) — că adunarea noas
tră de alegeri a avut un rezul
tat imediat : a reușit să reac
tualizeze niște metode de acțiu
ne care pe parcursul timpului 
și-au dovedit eficiența. Este 
vorba de repartizarea tinerilor

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
care lipseau sau întirziau de la 
serviciu, făceau diferite abateri 
care nu concordau eu disciplina 
muncitorească, pe lingă mem
brii de partid cu experiență, 
muncitori fruntași".

Un alt fapt îmbucurător este 
acela că s-a trecut imediat, 
după adunare, la acțiune. S-a în
ceput astfel pregătirea concursu? 
rilor pe meserii „Cel mai bun 
lăcătuș" și „Cel mai bun sudor", 
organizarea spartachiadei de 
iarnă, realizarea schimbului de 
experiență la întreprinderea de 
autocamioane Brașov. Toate a- 
ceste acțiuni șint printre pri
mele puncte cîștigate în progra
mele de activități adoptate de 
adunări. Pe agendele de lucru 
ale birourilor organizațiilor 
U.T.C- erau incluse și reactivi- 
zarea brigăzilor artistice, des
chiderea noului an de învăță
mînt politic U.T.C., precum și 
preocuparea pentru rezolvarea 
problemlor de muncă și viață 
ale tinerilor, ridicate în adu
nare.

Tînărul inovator Liviu Oprea, 
de la organizația U.T.C. nr. 23 
Montaj II, remarca că adunarea 
lor s-a desfășurat intr-un spirit 

, critic care a făcut ca „fiecare 
să-și ia ce-i aparține. Așa că, 
acum nu numai că sperăm, dar 

cer ca pregătirea lor profesiona
lă să includă obligatoriu ^ceasta 
problemă, a muncii cu consu
muri reduse. Voi face aceeași 
propunere și pentru cursurile 
de ridicare a calificării. O altă 
măsură pe care vrem ș-o ducem 
la îndeplinire este lansarea u- 
nui concurs, asemănător celor 
pe meserii, privind obținerea 
consumurilor celor mai mici de 
energie și de combustibil. Am 
optat pentru forma de concurs, 
pentru că este în spiritul tine
rilor ca acțiunile lor să ailaă o 
finalitate. în rest, „programul" 
nostru mai cuprinde — întîlniri 
cu muncitori cu experiență, 
popularizarea tinerilor care au 
pbținut economii importante și 
metodele lor de lucru și... ceea 
ce vor mai propune tinerii în 
adunările care vor avea loc și 
în zilele următoare.

In cealaltă unitate vizitată, 
întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița,‘. comitetul U.T.C. n-a 
acordat, din păcate, aceeași a- 
tenție laturii educative a acțiunii 
de economisire a energiei elec
trice și combustibililor. în pri
mul rînd, „momentul psiholo
gic" de la care a pornit acțiunea 
la I.M.M.R. a fost ratat...

— Hotă’rirea a fost dezbătută, 
deocamdată, doar la proiectare, 
ne spune Nicolae Foia, secreta
rul comitetului U.T.C. Vom în? 
cepe dezbaterea și în celelalte 
organizații...

— N-a trecut cam mult timp 
de la publicarea sa ?

— Ba da, dar...
N-am putea spune că aici, la 

I.U.C. „Grivița", acțiunile pri
vind folosirea rațională a com
bustibililor și energie au lipsit. 
De pildă, uteciștii s-au angajat 
șă ducă singuri la îndeplinire 

vrem să dovedim că putem ob
ține rezultate mai bune“. A fost 
ales responsabil cu probleme 
profesionale și sociale în noul 
birou. Dacă ne gîndim la mul
tiplele sale preocupări în acest 
domeniu — inovația sa va a- 
duce în afară de economisirea 
de timp de muncă și efort fizic 
un beneficiu de |0 000 Ței anual 
— este ușor de înțeles de ce tir 
nerii i-au acordat încrederea lor.

Pe lingă exemplele punctate 
mai sus, care pledează direct în 
favoarea intensificării și ridică

rii pe o treaptă calitativ supe
rioară a întregii activități U.T.C., 
sînt de semnalat și alte aspecte. 
Adunarea de alegeri a organi
zației U.T.C. „Mddelărie" s-a 
desfășurat intr-un adevărat spi
rit de analiză. S-a insistat foar
te mult asupra neajunsurilor 
care s-au manifestat pe par
cursul perioadei analizate cum 
ar fi : neținerea cu regularitate 
a adunărilor generale, lipsa de 
preocupare a biroului de a rea
liza măsurile trecute în progra
mele trimestriale de activități, 
deficiențele existente în desfă
șurarea învățămîntului politie 
U.T.C. etc. Proiectul programu
lui de activități nu cuprindea 
măsuri concrete pentru toate 
problemele semnalate dar în 
timpul adunării a-au făcut o se
rie de propuneri caro s-au în
cheiat cu „însărcinarea noului 
birou de a îmbunătăți progra
mul de activități". Dar la o lu
nă de zile de la desfășurarea 
adunării nimeni nu mișcase ni
mic. Membrii biroului au rămas 
chiar surprinși cînd i-am între
bat de acest lucru răspunzîn- 
du-mi că „n-am avut timp, a 
trecut de-abia o lună“ (Con
stantin Vodă, secretarul organi
zației).

operațiunea spălatului geamuri
lor și a i,nșta.lării unor pr.elate 
la uși. Pe de altă parte, tineri 
ca Florin Moșu și Ion Vasile 
de la cazangerie, Petre Nedea- 
lea și Mihai Dumitrescu de la 
forjă, Gavrilă Ciceu și Ion Ro- 
șioru de la turnătorie și multi 
alții, au obținut economii în
semnate de energie electrică și 
gaz metan, la locul lor de mun
că. Totuși, cum era și de aștep
tat, din moment ce comitetul 
U.T.C. n-a dublat acțiunile 
practice, cu măsuri eu caracter 
educativ, faptele lor au rămas 
izolate și nu s-au înșeriș în e- 
fortul colectiv al unor organi
zații.

—- Ce vă propuneți pentru pe
rioada imediat următoare ?

— în primul rînd, să organi
zăm dezbateri în fiecare orga
nizație pe marginea Decretului 
și a Hotărîrii. Apoi, vom porni 
o campanie de depistare a tu
turor supapelor risipei și vom 
căuta să 1? găsim și rezolvarea. 
Cu această ocazie vom lua a- 
titudine împotriva tinerilor care 
au permis risipa și-i vom ajuta 
să-și schimbe punctul de ve
dere. îi vom populariza pe 
„campionii consumurilor mi
nime".

încheiem aici, cu convingerea 
că un comitet U.T.C., experi
mentat, cum este cel de la 
I.U.C. „Grivița" va ști să recu
pereze timpul irosit și că, după 
ce în toate organizațiile măsu
rile prevăzute în Decret vor fi 
dezbătute, alcătuirea unui plan 
de acțiune nu va mai constitui 
o problemă. Ca și la T.M.M.R., 
măsurile vor fi propuse de cei 
mai în măsură s-o facă — ute
ciștii.

Se cuvenea cu atît mal mult 
să se acționeze prompt în ve
derea înviorării . activității or
ganizației U.T.C. eu cit aduna
rea de alegeri trasase o serie de 
hotărîri care își cereau rezolva
rea în scurt timp. Oare noul bi
rou nu și-a însușit cele hotărîte 
de uteeiști ? Nicolae Burtucală 
-- unul din tinerii organizației 
— spunea că s-au angajat în • 
cadrul întrecerii uteciste să lu
creze 2 zile pe trimestru cu ma
terial lemnos economisit. „Iar 
la adunarea de alegeri — conti
nuă el — am avut în vedere să 
alegem în birou pe cei mai ac
tivi". Așadar organizația i-a so
cotit cei mai competenți în a 
realiza propunerile lor si a con
tinua inițiativele existente. Și 
pentru aceasta le-au acordat vo
tul lor, Rămîne dar ca membrii 
biroului să reconsidere activita
tea depusă de la alegeri și să 
acționeze eu fermitate pentru 
îndeplinirea hotărîrilor adunării 
de alegeri. în așa fel încît și 
aici să se simtă că organizația 
U.T.C. a traversat o nouă treap
tă calitativă.

ION TOMESCU

Excursii de revelion I

Tocite acestea vă așteaptă in excursiile organizate de către 
întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București, cu 

ocazia revelionului pe :
VALEA OLTULUI (Căiimănești, Govora, Cozia)
LA CABANELE DE PE V PRAHOVEI si V IALOMITEI. 
IN ORAȘELE j IASI. P NEAMȚ. TG NEAMȚ, AGAPIA, CLUJ. 
PE LITORAL : NEPTUN. MANGALIA. MAMAIA, EFORIE NORD. 
IN STAȚIUNILE : TUȘNAD. SOVATA. BORSEC. SLANîC MOL
DOVA, PUCIOASA și HERCULANE.

Informații și înscrieri Io Filialele de turism din Calea Victoriei 
nr. 10Q și Bd Republicii nr. 68, - tel. 14 08 00 și 15 74 11.

FERMA
LEGUMICOLĂ
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ne răspunde șeful fermei. După 
.efectuarea arăturii, s-a trecut 
cu aceeași operativitate și aten
ție la pregătirea și modelarea 
terenului repartizat legumelor 
timpurii, pentru ca la vremea 
potrivită, plantatul răsadului șă 
se facă in perioada optimă. în 
prealabil acest teren a fost fer
tilizat cu îngrășăminte organice, 
acțiune care se continuă pînă 
la acoperirea întregii suprafețe. 
Ținind cont de rezervele exis
tente am hotărit ca la fiecare 
hectar să administrăm cite 40 
de tone de gunoi de grajd. Fa
cem aceșt lucru nu numaj avînd 
in vedere recomandările gene
rale, ci și rezultatele propriilor 
noastre experiențe. Să vă dau 
un exemplu : în această vară 
noi am realizat la cultura de 
ardej o producție de 30 000 kilo
grame la hectar, cu un vagon 
mai mult decît cifra de plan. 
Am avut însă și suprafețe pe 
care am încercat diverse doze 
de îngrășăminte naturale vari
ind între 40 și 60 tone. Cu mici 
variații, aici recolta a fost de 
37—38 tone la unitatea de su
prafață. Am ajuns deci la con
cluzia că 40 de tone de gunoi 
de grajd reprezintă doza op
timă, cea mai economică pen
tru hectarul de legume în con
dițiile noastre

Firește, materializarea aces
tui „punct" din tehnologia vii
toarelor culturi presupune în
semnate eforturi. A încărca, 
transporta și administra 4 000 de 
tone de gunoi nu e o treabă u- 
șoară. Tinerii au preluat-o însă 
în întregime, achitîndu-se pînă 
în prezent in proporție de peste 
75 la sută de obligațiile pe care 
și le-au luat în acest sens.

— Vream să adîncim șî mai 
mult preocupările noastre pen
tru folosirea intensivă, pe în
tregul an, a fiecărui metru pă
trat de grădină — ne mai spu
nea inginerul Iacob. Am semă
nat din timp legumele de pri
mă apariție : 5 hectare de spa
nac, 2 de salată, 1,5 de mărar. 
Vom planta eșalonat și alte sor
timente. De altfel, ne-am pro
pus să extindem și măi mult 
suprafețele cultivate cu legume

O îmbietoare invitație brăileană: Hotelul „Traian"

succesive pentru eă numai așa 
vom încasa venituri mai mari 
și vom folosi mai rațional pă- 
mintul. Desigur, cînd vorbești 
de folosirea rațională a pămin- 
țului te gîndești nu numai la 
cultivarea de două ori intr-un 
an a acestuia, ci la tot ce ține 
de buna gospodărire, de exte
riorizarea potențialului lui pro
ductiv. în legumicultura consi
der că o importanță mare, pe 
lingă lucrările de întreținere, 
o are ealitatea răsadului. De 
modul cum pornești o cultură 
depinde, în cea mai mare pro
porție, rezultatul final. Iată un 
motiv serios pentru care noi a- 

Pentru „clasa cea mai bună“
din domeniul economiei națio
nale și lozinci cu caracter pa
triotic revoluționar. De doua 
săptămîni, clasa are gazeta sa 
numită „Interferențe", cu o te
matică extrem de variată. Por
nind de la profilul clasei, de 
chimie, utecista Dana Sandu- 
leșcu semnează un foarte inte
resant articol de specialitate. 
Alți elevi își prezintă creațiile 
literare proprii. Muzica nu este 
nici ea absentă. Utecistul Ion 
Marian Nicolae, cel cu note nu
mai de zece, prezintă o serie 
de articole foileton despre mu
zica pop. O rubrică a ga
zetei înfățișează impresii din 
activitatea clasei. Evident, pen
tru realizarea tuturor acestor 
lucruri mai mulți uteeiști au 
avut și au îndeplinit sarcini de 
organizație.

Iar ca o încununare a preocu
părilor pentru clasă, aflăm din 
constatările echipei de conți ol 
obștesc a liceului că anului IUI 
i-au fost acordate tot timpul 
calificative de bine și foarte 
bine pentru modul cum păstrea
ză curățenia.

• LA BAIA MARE s-au 
deschis lucrările primei Con
ferințe pe țară cu tema „Rea
lizări și perspective în do
meniul perfecționării pregă
tirii profesionale a persona
lului din industria extracti
vă".

Conferința, organizată de 
Ministerul Minelor, Petrolu
lui și Geologiei, reunește pes
te 200 de specialiști din in
stitutele de învățămînt 
perior din țară, precum 

SU- 
____ __ .. fi 
din cadrul Ministerului E- 
ducației și învățămîntului și 
al Academiei „Ștefan Ghe- 
orghiu“. Vor fi dezbătute, 
timp de două zile, probleme 
legate de perfectionarea ca
drelor de specialitate din in
dustria extractivă.

vem încă de pe acum reparate 
și depozitate ramele răsadnițe
lor, asigurate mranița și pămim 
tu] de țeljnă, sămința selecțio
nată de ardei, pentru că la ce
lelalte sortimente ne-o livrează 
Agrosemul. în curînd vom în
cepe, sistematic, .curburile de 
perfecționare a pregătirii profe
sionale a legumicultorilor noș
tri. Cînd spun sistematic mă 
gindeșc la niște expuneri teore
tice în fața tuturor, după o te
matică precisă, la experiențe de 
laborator și demonstrații cu 
caracter general. Deci la așa 
numitele cursuri agrozootehnice 
de iarnă. Am făcut această de
partajare pentrucă la noj cp* 
noștințele nu se predau numai 
în acest interval, ci în tot 
timpul anului, acolo în grădină, 
în fața plantei. Vă invităm să 
veniți in primăvară, ca să ne 
vedeți răsadul, ca să ne vedeți 
lucrînd într-o perioadă de ma
xim efort".

Că n-avem de a face cu niște 
tocilari de la o clasă specială 
care nu știu decît învățătură și 
iar învățătură, ne-o spune și a- 
genda lor turistică. într-o singu
ră lună clasa, însoțită de tova
rășa profesoară Paraschiva Ar- 
sene, a pornit în trei excursii : 
una la Bușteni, de unde s-a a- 
juns la Poiana Brașov, alta la 
Clăbucet, iar alta la Sîmbata. 
Toate astea sînt activități de or
ganizație, care sudează și for
mează colectivul, adăugînd în
vățăturii — prin excelență acti
vitate individuală — viața de 
colectiv, solidaritatea de echipă. 
„Clasa este formată dintr-un co
lectiv de elevi inimoși, dornici 
de învățătură și plini de iniția
tivă. Demn de remarcat, este 
faptul că se pot influența în 
bine unii pe alții, că le place 
să fie tot timpul împreună" 
daci ară dirigintele clasei.

Demarajul este bun. Dar 
cursa continuă. A trecut numai o 
lună de întrecere. Mai sînt încă 
șase. Mai sînt vacanțele. Clasa 
ne asigură că are suflu, energie 
și ambiție pentru întreg traseul.

- Dar despre colecții, n-ai 
de gind să scrii ? mă întrea
bă prietenul arheolog. Ar tre
bui s-o faci acum, ca o a 
treia secvență a „orașului ne
cunoscut" : muzeele se îmbo
gățesc mult prin donațiile 
particulare și chiar apar mu
zee de sine stătătoare, de 
pe urma acestei pasiuni, că
reia i s-au dedicat — in Bucu
rești, bunăoară — familia 
Minovici, Anastase Simu, 
Zambaccian, George Opres- 
cu, Garabet Avachian, Elena 
și dr. I. Dona, Maria și dr. G. 
Severeanu.
- Așa s-au înființat da- 

că-mi amintesc bine, și pri
mele muzee sătești de artă 
plastică, la Topalu și Limanu, 
din Dobrogea, unde se gă
sesc lucrări de mare valoa
re, ale maeștrilor Aman, Ni
colae Grigorescu, Pallady, 
Dărăscu, Corneliu Baba, Pă
durea, jalea. Acum vreo trei 
ani am văzut la Muzeul de 
artă din Constanța o expozi
ție de pictură românească 
„Selecțiuni din colecții parti
culare constănțene" ; n-au 
lipsit Luchian, Vermont, Pe- 
trașcu, Tonitza, Șirato, Țucu- 
lescu, Ciucurencu, Dar nu 
cred că o înșiruire a nume
lor ilustre de colecționari și

de VALENTIN 
artiști poate constitui subiect 
pentru rubrica noastră. Este 
nevoie să descifrăm resor
turile intime ale acestei 
iubiri pentru obiecte, piese și 
lucruri - prețioase pentru u- 
nij, indiferente pentru alții.

Colecțiile se nasc din- 
tr-o dragoste ; mai mult, ele 
reprezintă personalitatea ce
lui care prin rîvnă, cunoștin
țe vaste și chiar eforturi ma
teriale reușesc să adune va
lori deosebite. Adevăratul 
colecționar nu poate fi decît 
om de cultură, imbogățin- 
du-și mereu orizontul, deve
nind cu timpul un specialist. 
Există o știință a achiziționa- 
rii, după cum se poate vorbi 
de o profesionalizare a im- 
pătimaților strîngători de fru
museți. Drumul de la găsirea, 
primirea sau cumpărarea cî- 
torva tablouri sau monsde 
pînă la conturarea colecției 
est© tot atît de lung precum 
zisa vorbei românești ; cli o 
floare nu se face primăvară. 
Colecționarul nu s© supune 
modelor, el face o autentică 
muncă de cercetare, deveni
tă o a doua profesie, care 
de multe ori iși pune am
prenta pe întreaga lui exis
tență. El sistematizează pie
sele, le localizează in timp și 
spațiu, face studiu compara
tiv și evolutiv. El intră în re
lație directă cu oamenii de 
știință și cultură, se îmbogă
țește explorînd, adăugind pa
trimoniului de valori mate
riale și spirituale propriile 
sale observații, pregătind vii
toarele expoziții și săli mu
zeale.
- Există hobby-ul cutiilor 

de chibrituri, al etichetelor 
puse pe sticle sau bagaje, 
al capacelor de bere sau cu
tiilor de țigări. Cei ce string 
toate astea, și încă multe al
tele, intră în portretul creio
nat mai sus ?
- Și ei iși spun colecțio

nari, dar activitatea acestora 
ține mai mult de umplerea 
cu orice preț a timpului li
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UNEI AMBIANȚE PLĂCUTE ȘI BINEÎNȚELES A... SUR
PRIZELOR, POATE FI PETRECUTA IN UNA DIN UNITĂ
ȚILE ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE BUCUREȘTI :

Atheneâ Palace, Ambasador, București, Nord, Lldo, Bucur, 
Union, Victoria. Cina, Turn, Debarcader, Pădurea Băneasa, 
Parcul privighetorilor, la barurile Continental și Melody, 
sau la Complexul Snagov-sat.

Informații șl înscrieri la Direcția restaurantelor de mai 
sus.

ber ; în sine, nu-i rea aceas
tă preocupare, dar nu adu
ce mare lucru in planul cu
noașterii.

- Aș mai adăuga cîteva 
linii la creionările de mai 
sus, din alt unghi. Este vorba 
de colecționarii deveniți ma
niaci. Pentru ei, achiziționa
rea ș-a transformat în obse
sie, punîndu-le pe ochi o 
pînzâ țesută din cupiditate 
și avariție. Am cunoscut sau 
am aflat despre oameni caro 
string fragmente de stalacti
te - distrugînd peșterile, fiori 
de mină — distrugînd podoa
bele subpămintului, plante 
declarate monumente ale 
naturii - distrugînd natura. 
Nu-i interesează decît să in
tre într-o competiție funestă 
cu alții care n-au ajuns in 
locurile acelea, transformind 
călătoria in braconaj.
- înseamnă, pe de o par

te, că prin așezările acelea 
nu au trecut muzeografii și 
câ forurile locale n-au luat 
nici o măsură pentru desco
perirea și conservarea valori
lor de cultură și artă popu
lară. Muzeele sătești și șco
lare trebuie îmbogățite din 
asemenea patrimoniu IocgI j 
expedițiile „Cutezătorii", con
duse de profesori compe-

DAR 
COLECȚIILE?

HOSSU-LONGIN
tenți și pregătiți cu tot baga
jul de cunoștințe teoretice in 
materie de etnografie și fol
clor ou tocmpi această mi
siune de salvare. Pe de altă 
parte, $-a născut și moda et
nografică, moda arheologică, 
moda numismatică, devenite 
aoanâ nebună după piese 
deosebite, șic, nemaivăzute I 
De cele mai multe ori, ele 
sînt depozitate impropriu, se 
degradează, proprietarii lor 
nu cunosc legile conservării, 
nu știu să umble cu ele, ceea 
ce duce, în ultimă instanță, 
la distrugerea lor. Sint apoi 
așa-zisele colecții „parașută", 
o adevărată magazie de fel- 
de-fel, adunătură de cioburi 
și pastișe, de vechituri și con
trafaceri artizanale. Este re
zultanta unui gest snob, care 
a proliferat prea mult in ul
tima vreme ca să nu ne 
pună pe ginduri, Mai avem 
de-a face cu categoria co
lecționarilor „subțiri", care 
știu ce înseamnă o statuetă 
de Tanagra, un opaiț roman, 
mobile de epocă, un incu
nabul, care știu ce se poate 
găsi in unele poduri ale ca
selor vechi. Dar ei nu se afi
șează ; intermediarii roiesc 
in jurul șantierelor arheolo
gice, al monumentelor in curs 
de restaurare. Ei plătesc, 
doar. Și șe laudă, intr-un 
cerc foarte restrins însă, ce 
mari descoperiri au făcut.,.

— S-ar impune acum preci
zarea : pentru ce și pentru 
cine tezaurizează colecționa
rii ? Răspunsul e de găsit de 
acei superbi îndrăgostiți de 
frumos, mereu călători in 
spații mai puțin cunoscute și 
care-și fac o sfintă datorie 
din a lumina din unghiuri i- 
nedite fețele neștiute ale lu
mii. Pasiunea lor aventuroa
să se asociază cu dorința cu
noașterii acelor bogății de 
către cit mai mulți semeni. 
Prin ei se îmbogățesc mu
zeele, casele lor au mereu 
ușile deschise pentru orice 
vizitator.
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(VI)
Pînă la ieșirea de pe autostradă nu mai era mulț, Morel cal

culă cîți kilometri mai aveau de parcurs și îi ceru lui Nythan 
să treacă la perche?iționarea lui Baxter.

— Fă i inventarul la portofel, mai întîi și zi*mi ce conține !
— Un pașaport ne numele de Paul Esden, cu fotografia iui 

Baxter. Cincisprezece bancnote a eîte o șută de dolari, termină 
de numărat Nythan, două hîrtii a cite zece, părți de vizită, tot. 
ne numele de Paul Esden, Paul Esden, avocat..

Poate o să i prindă bine cărțile astea de vizită... își spuse 
Morel Lui nu i dăduseră. în schimb fuseseră mai largi cu 
banii, primise două mii de dolari Nici dolarii lui Baxter n-o 
să-i strice. Baxter n-Q să mai aibă nevoie de ei... O să-i dea 

patru-cincl sute lui Nythan pentru că merge împreună cu el... 
Gorilele nu merită un ban !...

Nythan terminase de făcut Inventarul celor găsite asupra lui 
Baxter, nu pomenise insă nimic de jumătatea valetului de 
treflă.

— Trebuie să ai asuprp ta o carte de joc. Unde-i ?
— Prima dată aud, încercă Baxter să reziste.
-— Lasă prostiile. Baxter I
— Ați văzut și singuri, n-am nici o carte de joc. Și apoi 

ce-aș face cu o carte de joc ? I
— O jumătate de carte. O jumătate dintr-un valet de treflă.
— Ei. drace, asta cine ți a mai spus ?î
— Tot ăla care mi-a spus că ai să fii la Viena...
— Voi erați pe autostradă ? Am simțit eu ceva...
— Dacă ești așa curios, noi. Vrei să te luăm la puricat ? Sau 

mașina ? Tu știi foarte bine că mă pricep la treburile astea !
— N-ai să găsești nimic.
— Fac prinsoare. De ce să te înghesuiască amieii ! Ți-am 

spuș că-i un ordin.. Și ordinul sună să te duc eu jumătatea 
din valetul de treflă. O să se descurce ei șefii... De ce să 
dormi cu comprese ia noapte ?!

— Cînd oprim, o să-ți arăt unde-i hotărî Baxter că n-are sens 
să ne opună. Treburile erau clare. Știau tot. Avu deodată cer
titudinea că lucrurile o să se termine prost pentru el. Nu ris
cau șefii lui Morel o ceartă, aveau să 1 facă dispărut fără urmă! 
Plecase în România, căzuse acolo, putea să se, creadă... Teama a- 
ceasta șe accentuă și mai mult cînd mașina părăsi autostrada, lu- 
ind-o pe o șosea secundară.

— Unde dracu mă duci. Morel ? trădă teamă vocea lui Baxter.
— Ajungem îndată.
— Și ce-i cu mașina aia din spate ?
Remarcase demult prin oglinda retrovizoare, două faruri a că

ror lumină rămăsese tot timpu» constantă...
— Noj cu ce să ne întoarcem ?

Curind, Citroenul vira la dreapta spre un zăvoi, ieșind de pe 

asfalt, Morel decupla fazele, lăsînd mașina să înainteze încet, 
doar cu luminile de poziție.

— Asta ce mai înseamnă ?
— Uite că oprim să ne dai valetul de treflă. Unde-i ?
Baxter înțelese că urmează sfîrșitul.
—- în portbagaj. N-o să-l găsiți. Dați-mă jos să vă arăt unde-i.
— Nu, tu spune șj noi căutăm.
— Fără mine n-ai să-1 găsești !
— Hai. nu umbla cu prostii ! De-aia te-am și adus aici ca 

să te facă băieții să spui. Zău, Baxter, e păcat să nu spui. 
Uite, a sosit și mașina cu ei. Eu trec în spate, tu mă conduci, 
bine ? coborî Morel din mașină.

Baxter nu avu încotro :
— Deschide portbagajul.
Morel scoase cheia din contact și dueîndu-se în spatele ma

șinii-, deschise portbagajul.
— Gata I îl anunță el pe Baxter.
— împinge la dreapta zăvorul care închide portbagajul. Se 

deplasează înainte, normal, tu împinge-1 la dreapta. împinge 
pînă se aude un zgomot metalic... Ai auzit ?

— Da.
— Lasă zăvorul să revină la loc I
— A revenit.
— Trage acum de ranforsarea dinspre parbriz a portbagaju- 

lui ! Nu în jos, trage-o spre tine, lateral ! Paralel cu capacul !
— Deștept făcut I exclamă Morel.
La lumina becului din portbagaj, ranforsarea ii apăru ca un 

fel de buzunar sm generis. Scoase dinăuntru o carte de joc 
ruptă în două O carte de joc destul de soioasă, dintr-un pa
chet de cărți dp poker, care servise, probabil, la ghicit, gîndi 
el. Era într-adevăr o parolă cît se poate de fermă !

— Vorbește, ce dracu ! îi ceru Baxter.
— E în regulă ! Las ranforsarea să jitîrne ? întrebă,
— împinge-o pînă auzi același zgomot metalic.

Morel introduse jumătatea valetului d© treflă în buzunarul 
ranforsării, pliind-o la loc.

— Nu se închide 1 Sare din loc. Vino încoace. Dați-1 jos din 
mașină, Nythan !

Cuvintele „jos din mașină" constituiau semnalul și Morel își 
pregăti pentru orice eventualitate pistolul.

Numai că^ Baxter nu era un novice, îl coborau ca să nu le 
murdărească mașina. Era o șansă, trebuia să profite de ea. 
Ieșind, se aruncă cu capul în pieptul gorilei care îl aștepta 
afară și. dintr-o lovitură cu stingă, făcu să-i zboare pistolul din 
mină. Simți o căldură puternică străbătîndu-i tot spatele, nu 
auzise pocnetul pistolului lui Nythan dar știu că Nythan tră
sese.

— Termină-1 ! N-o să-i luăm pulsul acum ! Se adresă Morel 
gorilei care se ridicase de jos și se îndreptă spre cei din ma
șina din spate. Hai ! le făcu el semn, nmflați barca, stropiți-1 
pe față... Rapid ; Să nu pierdem vremea ’

In aceeași noapte, Morel raportă Centrului prin radio că to
tul este în ordine. I se dădu o parolă și adresa unui om din 
Viena care să-i ajute la aranjarea identității Citroenului său.

Plăcile cu numerele de circulație fuseseră schimbate pe 
șoseaua secundară, la cîțiva kilometri de la ieșirea din zăvoi, 
mai rămăseseră seriile de la șasiu și motor.

Lucrurile se dovediră cît se poate de simple, și Morel ținu 
să i se înlocuiască capacul portbagajului său cu cel de la ma 
șia lui Baxter. Ascunzătoarea pe care o avea acesta era bine 
lucrată^ se convinsese examining o a doua zi la lumină. Și 
apoi, cînd cineva deschide portbagajul, privirile îi sînt atrase 
de ce-i înăuntru, nu întoarce capul să se uite în sus !...

Spunind hotelierului că este trimis de Baxter, unui din oa 
menii lu[ Morel ridică de la hotelul Majestic bagajul din ca
meră, plătind pentru noaptea respectivă și cu aceasta dispăru 
orice urmă din Baxter.

(Va urma)
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1. BRĂDUȚ COVALIU,

președintele Uniunii Artiștilor Plastici

2. ALEXANDRU IANCULESCU,
directorul Centrului de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de masă al 

municipiului București

3. GHEORGHE DUMITRESCU,

compozitor

1„Na este o iniția
tivă dc neglijat aceea 
dc a extinde spațiul de 
expunere, altfel spus, de a 

adinei și diversifica contac
tele publicului cu arta. Nu 
refuzăm nici o propunere 
menită să evidențieze efor
tul creator al plaslicienilor 
noștri, opera lor, in care se 
străduiesc să surprindă și să 
redea aspecte semnificative 
ale existenței, să educe re
ceptivitatea și simțul pentru 
frumos a| oamenilor. Și, cred, 
că asemenea acțiuni ar tre
bui .» ia In considerație 
mai ales lucrările de valnare. 
de elevată ținută artistică, 
deoarece «le pot face o de
monstrație convingătoare in 
această privință, O astfel de 
inițiativă ar putea privi și 
cluburile tineretului. Dar 
orice Inițiativă trebuie aă se

manifeste prinlr-un impuls 
concret. îl așteptăm, pentru 
că în colaborare cu organi
zația U.T.C., cu conducerile 
cluburilor respective, cele 
care cunosc și cel mai bine 
dorințele tinerilor ce le frec
ventează, nivelul lor dc pre
gătire și receptare, posibili
tățile de expunere (ce impun, 
probabil, selectarea unor lu
crări nu de mari dimensiuni) 
să putem utiliza eficient fie
care spațiu propice unei ma
nifestări de artă. In locul un
de astăzi există un gol, se 
cuvine să așezăm o operă de 
artă, unde există un perele 
cenușiu să aducem grădinile 
miraculoase ale picturii".

„In Capitală activea
ză peste 1 000 dr artiști 
amatori. Foarte

> ci pot 
unei

Nu 
din 

din 
spațiu, pentru 
să ducem uneori In
tru latIve, unele fruc- 
allele nu. ('red că 

tinerelului ar

9*■ 
dintre 
rul 
blice.
face, 
cererile 
sei de 
trebuie 
doi ungi 
tuoase, 
și cluburile 
putea fl la fel de generoase 
ca și teatrele, cinematogra
fele, diversei® întreprinderi 
și instituții care ne oferă a- 
ccsi spațiu de expunere (in 
mod obișnuit holurile). In 
planurile dc activități ale

căpăta 
confruntări 

putem { 
păcate, 

cauza

multi 
k «i- 

pu— 
satiN- 
toale
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Prof. D. MICLEA, 
București :

„(...) îmi funcționează 
perfect văzul și auzul și 
măcar aceste două sim
țuri îmi pot da certitudi
nea că, azi, în țara noas
tră, un anume cuvînt pe 
care îl scriu cu majuscule 
— PERFECȚIONARE — 
s-a mutat din dicționar in 
viață. Dar viața nu în
seamnă numai uzină, șan
tier, ogor, laborator (...). 
Nici o întreprindere de 
construcții — nici măcar 
acelea care s-ati obișnuit 
să fie cuca bătăilor ziariș
tilor — nu mai lucrează 
ca acum zece sau cinspre- 
zece ani. Nu există fabri
că sau uzină care să nu-și 
fi perfecționat procesul de 
producție. Sînt bucureș
tean get-beget, cunosc și 
frecventez prea puțin lu
mea satelor, dar am con
vingerea că mecanizarea 
agriculturii a schimbat 
radical starea de lucruri 
de altădată. (Fac o pa
ranteză : chiar în ziarul 
dv am citit că, într-un 
sat, trăind pe vremuri 
într-o cumplită înapoiere, 
s-a deschis un muzeu și,

Am mai discutat aici (și

printre piesele expuse, sa 
află și un plug al cărui an 
de fabricație este 1956). 
Vasăzică și un plug din 
1956, nu numai unul de 
lemn, poate deveni o 
unealtă „istorică**, adică 
ceva care ne amintește de 
trecut, ceva care ne spune 
că înainte de „azi" a fost 
„ieri" (...). Spuneți-mi, od 
rog, perfecționarea nu este

se bucură de bune aprecieri, însă toți trebuie să fim du 
acord că o destul loc dc mai bine, că programele case
lor dc cultură se cer fecundate și de idei mai proaspete. 
Scrisoarea dv. mă găsește într-un moment de cumplită 
penurie de idei. Mai mult ca sigur că aceasta c „starea 
mea naturală", cum alît dc frumos zicea chiar directo
rul unei casc de cultură a tineretului, recent, într-un 
cotidian, dar, parcă-parcă, două, trei îmi bîntuic prin 
cap. Cc-ar fi ca o casă de cultură bucureșteană (a tine
relului ori deschisă tuturor viralelor) să inițieze un ciobi 
de conferințe pc teme ca : „Există o anume virată cînd 
începe responsabilitatea socială ?“ sau „Cine trebuie să

A. 
cluburilor ar putea intra și 
una dc acest gen : posibili
tatea susținerii unei galerii 
permaaiente în incinta lor. 
Dorini o asemenea colabo
rare". |

3 „Manifestările 
noului tineretului 
căpătat prestigiu, 

rezultatele lui largi 
zonanțe în rîndul 
lorilor de artă. Condițiile 
fericite, de care beneficiază 
cei aflați la începutul carie
rei, au prin activitatea Ate
neului încă un edificator e- 
xeinplu. Ei l-ar putea fruc
tifica și mai bine dacă acest 
club tînăr și-ar lărgi ini
țiativele, stabilind rapor
turi de colaborare reci
procă și cu instituții simila
re din țări cu o valoroasă 
tradiție pedagogică — Aus
tria. Franța, R. D. Germană 
etc. Confruntarea talentelor, 
schimbul de opinii în pregă
tirea muzicală a celor mai 
tineri interpreți vocali, in
strumentali — ar putea ur
mări un dublu scop : oferind 
prilejul altor școli și cluburi 
specializate să afle realiză
rile Ateneului tineretului, 
membrii acestuia ar avea la 
rindul lor prilejul să studie
ze și să fructifice experiența 
instituțiilor cu un profil si
milar.

Ate- 
au 
iar 
re- 

iubi-

Scrisoarea c mai lungă, mai cuprinde încă destule 
tămlicri la adresa responsabilului clubului tineretului 
din Agnita, dar n o mai reproduc în continuare dintr-un 
firesc sentiment de jenă. Tovarășe prim secretar al 
Comitetului județean Sibiu al U.T.C., zău, recitiți răspun
sul dat redacției noastre, și în mod special fraza care 
începe cu „în legătură cu falsul în acte... acesta este 
real". S-ar putea să ajungeți la alte concluzii — iar în 
cazul în care chiar ajungeți la alic concluzii, vă rugăm 
să ni le comunicați mai curînd, ca să nu mai fiți nevoit 
să tncheiați scrisoarea următoare, așa cum ați încheiat-o 
po cea de față : „Vă cerem scuze pentru întîrziere" 1

*

CURIERUL NOSTRU DE SlMBĂTĂ

De la OM la O
de OCTAV PANCU-IAȘI

obligatorfe și pentru casele 
de cultură

Am mai discutat aici (și în altă parte) această pro-* 
blemă, dar, probabil, încă nu și-a pierdut valabilitatea 
dictonul : „repetiția este mama, rămîne de văzut cît de 
bună sau de vitregă, a învățăturii". Așadar...

Să dau cezarului ce-i aparține și să spun din capul 
locului că, nu de azi, de ieri, casele de cultură și-au 
încheiat copilăria, unele chiar adolescența, maturizîn- 
du-se, constituindu-și personalitatea. Adeseori, pronun- 
țînd doar numele unor atari instituții, beneficiem dc o 
imagine complexă a expresiei cultură de masă, pc care 
niciodată nu vom înceta s-o iubim și s-o slujim, chiar 
cînd afișul unui teatru ne făgăduiește un nou Shakes
peare, programul Filarmonicei include piese de rar 
rafinament și mai păstrăm încă pe retină cromatismul 
luxuriant al frescelor lui Pignon sau, mai recent, aJ 
„lumii" lui Piliuță.

Se pare însă că, de la o vreme, expresia folosită de 
dv. și care, fără îndoială, deține un record de frec
vență în limbajul nostru diurn — mă refer, evident, la 
PERFECȚIONARE — nu găsește în casele de cultură 
mediul cel mai ospitalier. Un spirit rutinier ne mai ține 
pe mulți la distanță de pomenitele case, iar ceea ce 
ne-ar bucura să numim fără rezerve emulație este doar 
un împrumut de activități. Dacă o casă de cultură a 
verificat ca util un cerc de dactilograf ie, unul de cîrpil 
ciorapi și altul de limbi străine — se grăbește și altă 
casă să anunțe deschiderea unor cercuri similare. Dacă 
a avut succes nu știu care solist de muzică ușoară la 
casa de cultură a unui sector bucureștean — în mod 
automat același solist va fi invitat să facă turul celor
lalte șapte sectoare. (Nu de alta, dar ar fi păcat să nu 
fredoneze toată lumea un cîntec ca „Tu m-ai iubit și 
eu am suferit" sau „E prea frumos să fie adevărat că tu 
— șa, ba, da, ba, du — mă iubești pe mine, în fine"). 
Conferințele pe teme de educație, permițînd o diversifi
care atingînd cifre astronomice, dezbat aceleași și ace
leași probleme, fiind suficient ca, într-o zi, o casă de 
cultură să programeze o discuție despre, să zicem, fa
milia dezagregată și copiii nefericiți, ca să nu mai scă
păm de familii dezagregate și copii nefericiți în pro
gramele celorlalte case. Știu, ideile generoase nu se 
găsesc chiar pe toate drumurile, dar mai știu că ele nu 
pot fi găsite nicăieri, dacă nu se face efortul de a fi 
căutate. Dea domnul să greșesc, dar acest efort e prea 
puțin vizibil. N-are, incontestabil, nimeni ce obiecta for
melor, să le intitulez „clasice", de activități ale caselor 
de cultură, nu dorește nimeni dispariția unor cercuri ce

determine alegerea drumului nostru în viață. Părinții, 
profesorii, noi înșine ?“ sau „Vîrsta propice căsătoriei 
începe de la 14 ani (cu dispensă) și ține pînă la o sută ?M 
Și ce-ar fi să se programeze niște „concerte-lccțli44 din 
care să se afle că muzica bună n-a încetat odată cu 
Bach, Mozart și Beethoven, și că pe lumea asta mai 
zboară, poale chiar mai departe decît rachetele cos
mice, acordurile sublime ale unor compoziții dc Enescu, 
Honegger, Britten, Sostakovici, Milhaud ? Și cc-ar fi ca 
„serile de poezie", începînd cu Enăchiță Văcărescu, să 
nu se termine la baladele lui Topîrceanu, ci să ajungă 
pînă la versul stihlimat al unor Nichita Stănescu, Ion 
Alexandru, Ion Gheorghe ? întreb doar. N-are cum să 
supere o întrebare Nu dau cu pietre.

„Dragă redacție, 
noi, tinerii din orașul 
Agnita, cerem sprijinul dv. 
și vă rugăm să ne scăpați 
de responsabilul (...) ele la 
clubul tineretului, care 
are abateri de la o com
portare civilizată cu tinerii 
— vorbește cu noi necu
viincios, ne jignește. Noi 
am sesizat de multe ori 
acolo unde trebuie, dar el 
are pile și nu se iau nici

Scrisoarea e mai veche.
înșel. Redacția s-a adresat Comitetului județean Sibiu 
al U.T.C. și a primit următorul răspuns, semnat de 
Constantin Vulcu, prim secretai al respectivului comitet 
județean :

un fel de măsuri împotriva 
lui. Să vă povestim numai 
un amănunt : responsabi
lul pomenit a fost eliminat 
din liceu, fiindcă s-a des- 
oonerit un fals în actele 
sale școlare. Nimănui insă 
nu i-a venit gîndul să-l 
scoată din muncă pentru 
această vină. Ceea ce ne 
doare este că clubul are o 
activitate care nu ne sa
tisface (...)*.

De prin iunie, dacă nu mă

„Toc. O.P.I.,
mi se pare că dv. (sau alt 
coleg de redacție) a scris 
nu demult aceste cuvin
te : „Dacă spui, azi, Tea
trul Național, îți vine în 

printre primele 
cel al lui Radu 

dacă spui, azi,

minte 
nume, 
Beligan, , ,
Ateneu sau Sala de con
certe a Radioteleviziunii, 
ai aproape senzația că te 
incita bi ei acasă Mircea 
Basarab sau Iosif Conta, 
— nume de animatori..." 
Dar ce nume dc animatori 
figurează pe afișul caselor 
de culturii ale tineretului ? 
E o întrebare cu care vrea 
să vă „încuie" un tînăi 
de 19 ani...**.

încuie, chiar mă încuie... Dar

„Responsabilul clubului 
tineretului, too. (...) și-a 
adus un important aport 
la dezvoltarea activității 
clubului din Agnita, încă 
de la înființarea lui (...) 
Am primit numeroase scri
sori anonime — toate cu 
aceleași caractere grafice 
— împotriva lui, dar con
cluziile Comitetului orășe
nesc Agnita al U.T.C. sînt 
că învinuirile aduse nu-s 
justificate (...). In legătură

cu falsul in acte despre 
care se vorbește in cores
pondența adresată redac
ției „Scînleii tineretului*, 
acesta este real, dar el s-a 
petrecut cu cîțiva ani în 
urină, a fost analizat și, 
finind seama de poziția 
tovarășului (..), s-a hotărît 
anularea cursurilor urmate 
de el în anul școlar 1972— 
1973, în clasa a Xl-a și 
reluarea de către el a 
cursurilor clasei a X-a.

Ti nărui care vrea să mă ____ , ____ __ , _____
hai să mă prefac că nu-mi pui chiar o întrebare „în
cuietoare", să-ți răspund mai pe larg și, cred eu, mai 
la obiect :

Dacă tn urmă cu cîțiva ani ni s-ar fi părut doar in
complet, azi nc-ar părea de-a dreptul inutil un tablou 
sinoptic propunîndu-și să consemneze principalele insti
tuții culturale ale Capitalei, tablou din care ar lipsi 
casele de cultură (citește dincolo dc unde m-a dus pe 
mine mintea : casele dc cultură ale tineretului). Ele au 
nobila funcție de a acționa creator și în mod 
permanent asupra unei uriașe categorii de oa
meni (procentul tinerilor din această catego
rie fiind precumpănitor), înrîurindu-le educația in
telectuală, stimulîndu-le normala dorință de a-și înfru
museța propriul destin, apelînd la acei superbi cataliza
tori creați de savanta chimie a culturii.

Da, o să-mi replici, lucrurile astea le știu. Eu ți-am 
pus o întrebare concretă : „Ce nume de autentici anima
tori figurează pe afișul caselor de cultură ale tineretu
lui ?“ Nu mă desolidarizez dc cuvintele exprimate mai 
sus — și tocmai de asta îți răspund că, într-un aseme
nea context, din nefericire, nu izbutesc să pronunț nici 
un nume care să le satisfacă. Nu-mi rămîne decît să 
mă întreb — așa cum desigur te întrebi : N-am grăbi 
oare pașii spre o casă de cultură, daca am ști că, de 
pildă, colocviile de filozofie ar fi acolo conduse mereu 
de o distinsă personalitate ? Și, în sfîrșit, cine ne-ar 
ține țintuiți în fața televizorului (pînă și la emisiunea 
dedicată automobiliștilor), dacă am ști că, la o altă 
casă dc cultură, un scriitor plin de vervă și de farmec 
ne-ar chema mereu să i ascultăm, ori numai să știm că 
ceea ce ascultăm poartă girul său ?

Nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu fac aici o pledoarie 
pentru răsuflata teorie a vedetei care, ca să zic așa, 
„sfințește locul44. Casa de cultură are destule lucruri 
sfinte pentru noi și, fără îndoială, nimic nu poale fi mai 
sfînt decît că ea există și ocupă un loc demn în peisa
jul vieții noastre spirituale. Dar în egala măsură cu in
teresul stîrnit de oportunitatea, de valoarea artistică ale 
unor manifestări, atașamentul nostru față de casa de 
cultură ni-1 mai întrețin și oamenii care, prin prestigiul 
lor, prin harul lor, prin dăruirea lor, prin tot ce sin
tetizează marcanta lor personalitate, ne cîștigă stima 
și dragostea.

Să-i numim animatori, să-i numim cum vrei, dar să-i 
invităm pe acești oameni la casele de cultură (în mod 
special la casele de cultură ale tineretului), să-i invi
tăm, recte, acolo unde, mi se pare mie, lipsa lor ne 
privează de o adevărată bucurie. Pe sîmbăta viitoaie !



Casele de cultură, cluburile și căminele culturale, care au înde
lungată tradiție, trebuie să desfășoare o activitate cultural-artistică 
multilaterală, să cuprindă milioane de oameni, îndeosebi tineretul, 
contribuind în mod activ la educația socialistă a maselor, la răspîn- 
direa culturii și științei, organizînd în așa fel munca cultural-artistică 
îneît oamenii muncii să-și poată petrece timpul liber cît mai plăcut 
și în același timp educativ.

NICOLAE CEAUȘESCU

Recentul Festival al artei și culturii tineretului 
bucureștean, fârâ a întruni toate categoriile 
de tineri, cu aportul lor specific, a făcut 

totuși posibila evidențierea unui apreciabil număr de 
talente, a unei vaste capacități de mobilizare a tine
retului și in asemenea acțiuni și, în fine, a ridicat 
din nou cîteva întrebări : ce se cîntâ, ce se recită, 
ce piese de teatru se interpretează ? Care sînt sur
sele repertoriului de tineret ? S-a văzut că acestea 
sînt încă firave și, cu unele excepții fericite, se re
curge la un repertoriu prăfuit, învechit, nu de cea 
mai bună calitate. Noutatea, in sensul pozitiv, nu se 
prea caută. Dar o asemenea constatare se poate 
face nu numai în legătură cu un Festival și se poate 
extinde nu numai asupra mișcării artistice a tinerilor 
amatori ci și asupra scării de valori din toate dome
niile utilizate în casele de cultură.

Încercarea de a profila mai accentuat casele 
de cultură nu a dus încă Ia cele mai bune 
rezultate deși ideea profilării, în sine este 

valoroasă. Mai ales dacă ar fi vorba de o profilare 
precedată de un temeinic sondaj al categoriilor de 
vîrstă și profesionale, dintr-o zonă sau alta, dacă s-ar 
lua în calcul nu date generale despre tineret, ci cu
noașterea științifică a nevoilor profesionale, aspira
țiilor morale, materiale și culturale nutrite de cei care 
vin la casa de cultură. Și, de asemenea, în stabilirea 

profilului ar mai trebui luată în calcul necesitatea 
stringentă a animatorilor, a forțelor cultural-artistice 
și științifice.

Bineînțeles, în primul rînd trebuie stabilit cine 
este cel căruia i se deschid ușile casei de 
cultură, de unde și cu ce vine, cit de mare 

este nevoia sau pur și simplu plăcerea de a-și utiliza 
aici cele cîteva ore libere, în ce forme ni-l putem 

UȘI'DESCHISE
apropia, îl putem face colaborator sau, dimpotrivă, 

ce anume determină răminerea in pasivitate, în pozi
ția de simplu asistent gata oricînd să se retragă.

Natura relațiilor tinărului cu activiștii salariați 
sau nesaloriați ci clubului nu este de igno
rat. Am văzut în destule ocazii raporturi do

minate de tutelă și desconsiderare, direct sau indirect, 
de subapreciere a unor înclinații firești, mai ales 
distracții, ca să putem spune că este necesar să ridi
căm calitatea climatului uman în casa de cultură, in 
așa fel incit aici tinărul să se simtă realmente in ca

sa lui, puțind cere și întreba ceea ce dorește să știe, 
petreeîndu-și timpul așa cum vrea și cum vede că se 
poate.

Asupra formelor celor mai adecvate de lucru 
in casele de cultură ținind seama de parti
cularitățile celui căruia ne adresăm, de sar

cinile generale ale educației maselor, de natura va
lorilor și informațiilor pe care și casa de cultură are 
a le transmite este desigur necesar să revenim me
reu insistînd îndeosebi asupra necesității și capacită
ții de primenire, de înnoire a lor, asupra riscului per
manent de a rămîne cu formele și mijloacele de ac
țiune în urma modificării rapide a portretului moral, 
spiritual și profesional al tînărului de azi. Nu poate 
fi ignorată dacă vrem să dăm casei de cultură o exis
tență reală, stabilirea formelor de acțiune și influențare 
într-o strînsă conexiune cu cerințele și calitatea gene
rală a învățămîntului și educației, cu din ce în ce mai 
diversele surse de formare șî informare la care un tînăr 
obișnuit, nu excepțional, are acces, cu orizontul des
chis al multiplelor posibilități de contact cu valori și 
opere artistice și științifice, cu făuritorii acestor va
lori. S-ar putea spune că timiditatea ca efect al lip
sei de contacte este destul de îngrădită și în această 
situație se cuvine să măsurăm cu multă atenție cali
tatea și varietatea contactelor propuse de casa de 
cultură.



Profilul cluburilor, sfera și mijloacele lor specifice de ac
țiune — iatâ posibile teme de meditație pentru activistul cul
tural. Ele au stirnit și continua sâ stirnească discuții pasio
nante. Cum e mai bine ? Club profilat sau club cu „de toate 
pentru toți" ? Ce activități trebuie sâ predomine - cele de 
microgrup sau cele de interes general ? Cui se adresează in 
primul rind activitățile de club ? întrebările de acest gen sînt 
frecvente, iar uneori legitime.

Fârâ sâ pretindem câ putem da de fiecare datâ răspun
suri exhaustive - nici nu ne propunem, dealtfel, o atare 
întreprindere — am considerat câ putem oferi cîteva sugestii 
utile celor interesați de viața cluburilor tineretului, prin con
semnarea unor aspecte concrete din activitatea curentă a 
două unități culturale cu o activitate efervescentă : Ateneul 
tineretului din București și Clubul tineretului din Oradea.

DE CINCI ANi^Tl^r- 
preți de muzică fac primul pas 
către Ateneul român prin in
termediul clubului lor din Aleea 
Alexandru. De cinci ani, in fie
care vineri seara, pe „podiumul 
afirmării14 cum scrie în progra
mul acestui club, apar alte nu
me. Sau cîteodată aceleași, dar 
—- după un timp de studiu, de 
muncă — consacrate profesional 
și artistic, încununate de pre
mii. De cinci ani, în fiecare lu
nă, Ateneul tineretului alege pe 
cei mai înzestrați dintre inter- 
preții care-1 frecventează pentru 
concertele-recital din Sala mică 
a Palatului. Tot de atunci, cei 
afirmați la „Studioul muzical", 
în majoritate adolescenți, cîntă 
pe podiumul Ateneului român. 
Visul așteptat altădată ani lungi, 
îndelungați, are acum șanse 
de realizare la 16 ani, sau chiar 
mai puțin ; tinerii — cu liar, 
firește, dau chiar la această 
vîrstă recitaluri proprii, primind 
„botezul publicului44 în prima 
sală de concerte. Ateneul 
tineretului prilejuiește astfel 
întâia verificare artistică și con
fruntare cu specialiștii, dar nu 
numai atît. La 16 ani, un con
cert la Ateneul „mare44, cap de 
afiș, anunțat de afișe mari și 
programe elegante (tipărite de 
Ateneul cel ,,tînăr“) înseamnă 
o mare bucurie. înseamnă 
încredere, și totodată îndemn 
pentru viitoarea realizare, aproa
pe niciodată dezmințită de re
zultate. Alegând și îndrumîn- 
du-și bine reprezentanții, Ate
neul tineretului a devenit ast
fel o tribună de afirmare pen
tru cele mai tinere talente.

NUME LANSATE
tineret, cu toate că aparțin încă 
unor elevi sau studenți, au și 
intrat în circuitul vieții artis
tice, anunți nd valori certe in ar
ta noastră interpretativă. Tudor 
Dumitrescu, de pildă, deși 
n-a absolvit liceul de muzică, 
e deja cunoscut ca talentat in
terpret de pian. Debutantul de 
la Ateneul tineretului a obți
nut astă vară medalia de aur la 
Festivalul tineretului si studen
ților de la Berlin. Debutantă pe 
„podiumul afirmării44, Dana Pro- 
topopescu, elevă, a fost de curînd 
laureată a Conservatorului de 
muzică din Bruxelles. Studentul 
Alexandru Preda, care a început 
să cânte la acest club ca. elev, as
tăzi student la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu", are reci
taluri proprii în săli profesionis
te. La fel și-a început cariera 
artistică eleva Carmen Mihala- 
ehe, deținătoarea premiului I 
la ultimul festival republican al 
școlilor și institutelor de artă.

Drumul artistic al sopranei 
Horiana Brănișteanu a început 
de asemenea ia Ateneul tinere
tului, acum cîțiva ani, pe vre
mea cînd era studentă. Gunter 
Guttler a debutat de asemenea 
cînd era student pe scena din 
Aleea Alexandru, pentru ca ul
terior să ia premiul I la con
cursul de interpretare de la 
Geneva și să fie angajat acum 
în orchestra simfonică a Radio
difuziunii.

Eiv>r*l II nu părăsesc Aie- rlLzCLII neu! tineretului
chiar dacă au devenit „stele" 
ale muzicii, chiar dacă au depă
șit vîrsta adolescenței, a școlii 
sau conservatorului. Silvia Va- 
silescu este asistentă la „Ciprian 
Porumbescu'*, dar face parte și 
acum din orchestra clubului un
de s-a afirmat. Carmen Frățilă, 
Victoria Petri, Adriana Tomes- 

cu, studentele care dădeau pri
mele lor concerte la Ateneul ti
neretului, astăzi profesoare la 
licee de muzică, nu ezită să a- 
pară în concertele clubului, ală
turi de elevii lor. Tinerele ca
dre didactice au în această pri
vință exemplul unor artiști con- 
sacrați, colaboratori de preț ai 
Ateneului tineretului ca Gheor- 
ghe Dumitrescu, Iosif Conta, 
sau directorii liceelor de muzi
că V. Cameniță și Nicolae Nicu- 
leseu, muzicologii Mircea Ște- 
fănescu și Bogdan Moroianu. 
Ateneul tineretului are meritul

ATENEUL 
TINERETULUI 
LA ATENEUL

liștilor pentru pregătirea noii 
generații de muzicieni — mereu 
altele —, dînd dimensiuni noi 
manifestărilor sale.

INIȚIATIVELE
vesc, intre altele, extinderea ac
tivității cu acest specific dincolo 
de limita Capitalei. Pînă nu de
mult, la Ateneul tineretului se 
pregăteau și se afirmau elevii ori 
studenții selecționați de institu
ții exclusiv bucureștene. Acum, 
după un fructuos schimb de ex
periență cu alte centre, pot în
văța aici, pot exersa și concerta 
tineri interpreți din orice parte 

PROGRAM MUZICAL
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a țării. Așa se face, de exemplu, 
că în timpul vacanțelor elevul 
gălățean Dan Atanasiu susține 
recitaluri de pian la Ateneul 
tineretului și e pregătit ca în 
viitorul apropiat să figureze 
printre soliștii de la Ateneul 
român. Stagiunea actuală e&te, 
in tot cazul, bogată în interpreți: 
circa 200 elevi ai liceelor de 
muzică și studenți ai Conserva
torului vor trece pe „podiumul 
afirmării44 in fața profesorilor, 
a specialiștilor, a publicului, 
altul decît cel de la școală. Pu
blic divers și obiectiv — alcă
tuit nu numai din prieteni ! — 
public de toate categoriile și de 
toate profesiile.

ÎN FINAL, DESIGUR, 
PROIECTELE. neretuluî a- 

nunță, prin directorul său Adrian 
Petre, o inițiativă de ultimă 
oră : înființarea unui Club al 
tinerilor muzicieni, deschis tu
turor iubitorilor acestei arte. 
Inițierea calificată — prelegeri, 
lecții practice, concerte experi
mentale, pregătirea recitaluri
lor date de tineri — va fi asi
gurată de un grup de specialiști 
conduși de Gheorghe Dumi
trescu și profesorul universitar 
George Manoliu. Lor li se a- 
daugă studentul Alexandru Pre
da de la Conservatorul de mu
zică din București, criticii Bog
dan Moroianu și Mircea Ștefă- 
neseu de la Editura muzicală. 
Membrii clubului au dreptul să 
participe la toate concertele 
care vor avea loc la Ateneul 
român. Sala Palatului, ca și la 
repetițiile Filarmonicii sau ale 
orchestrei radiodifuziunii. Fi
rește, calea de la Ateneul tine
retului la Ateneul român ră- 
mîne deschisă celor mai va
loroși tineri muzicieni ai stagiu
nii curente bucureștene, aflată 
acum în plină desfășurare. Că
tre sfîrșitul ei, clubul va de
semna participanții la primul 
concurs național de interpretare 
muzicală „Mihail Jora“. Ideea 
pornește tot de la Ateneul tine
retului, ca și invitația adresată 
eoneurenților tineri din toate 
orașele, recomandați însă de in
stituțiile unde studiază și de 
organizațiile lor U.T.C. Con
cursul de pian, vioară, violon
cel se va ține in iunie 1974 la 
Ateneul român și e dedicat ce
lei de a 30-a aniversări a Repu
blicii.

VIORICA TAnASESCU

Cu tinerii, 
pentru tineri

în Oradea trăiesc, muncesc și 
Învață peste 34 000 de uteciști.

Afluența tinerilor in pasajul 
„Vulturul negru44, la clubul ti
neretului este impresionantă. 
Dar și perfect explicabilă, cită 
vreme această instituție cuihu- 
rală se afirmă, intr-adevăr, ca 
un lăcaș al tinereții, nu numai 
prin faptul că cei ce o frecven
tează sînt tineri ci pentru că ac
tivitatea ei este concepută tine
rește, pentru că in centrul pro
gramelor de activități curente se 
află problemele reale ale tineri
lor.

Cîteva lucruri se eer consem
nate în mod deosebit. Primul ar 
fi acela că — dincolo de activi
tățile recreative, cărora, cum e 
și firesc, li se acordă o pondere 
substanțială — Ia clubul tinere
tului din Oradea se urmărește eu 
consecvență un program de edu
care multilaterală a celor ee-I 
frecventează în mod curent. Di
rectorul clubului este un pasio
nat animator cultural, Ion Dobre. 
Sigur că la clubul tineretului din 
Oradea se organizează frecvent 
seri cultural-distractive, sigur că 
se dansează și se ascultă muzică 
ușoară (bună !), sigur că aici e- 
xistă numeroase formații artis
tice (ansamblul folcloric „Lioa- 
ra“ echipe de teatru, dansuri 
populare, recitatori, utn ansam
blu de estradă) dar, dincolo de 
toate acestea, uneori chiar prin 
intermediul lor, aici se face edu
cație. Ciclul de manifestări „So
cialismul și tinerețea44 prileju
iește tinerilor întîlniri de neuitat 
cu oameni de seamă ai societă
ții noastre : activiști de partid, 
eroi ai muncii socialiste, cadre 
de conducere din întreprinderi 
și instituții. Manifestările inti
tulate „Dialog cu tinerețea'4, des
fășurate sui) egida Universității 
populare, se bucură și ele de o 
largă audiență, ca de altfel și 
„Micul dicționar de cultură** rea
lizat cu concursul Muzeului Ță
rii Cri șurilor.

Se cere aipoi consemnat faptul 
că, în aleatuirea programelor, se 

ține cont dc preferințele reale 
ale tinerilor și că nimic din ceea 
ce îi interesează nu este consi
derat neimportant, minor. Dova
dă și faptul că sînt luate deopo
trivă în serios și asemenea ce
rințe : tinerii de la „înfrățirea" 
au cerut să li se faciliteze un 
dialog cu oameni mai vîrstniei. 
cu mai multă experiență de via
ță, în legătură cu modul cum se 
poate realiza planificarea judi
cioasă a salariului.

Brigăzi artistice de agitație 
sânt în foarte multe Jocuri, dacă 
nu pretutindeni. Cea de la clu
bul tineretului din Oradea se 
numește „Fulger*4. Din brigadă 
fac parte cinci tineri : trei bă
ieți și două fete. în frunte cu 
directorul clubului. Ceilalți patru 
sînt Ștefan Turcuț, de la Coope
rativa „Electrometal**, Teodor 
Abrudan. muncitor la O.J.T.. 
Florica Sforlea. muncitoare la 
„Arta încălțămintei44 și Flo
rica Pața. vânzătoare la o u- 
nitate O.C.L. Alimentara. Cum 
lucrează brigada ? Lunea și mar
țea se face documentare, evident 
— pe viu. in unități economice, 
în instituții. întreprinderi, pe 
stradă. Miercurea, brigada se 
reunește în plen, selectează te
mele și alcătuiește textele. Joi 
și vineri se repetă, iar sîmbăta, 
la serile distractive, brigada cîn
tă, brigada critică, satirizează, 
laudă. Sigur că succesul este cu 
totul deosebit. Și cum să nu fie 
cînd marți auzi de un incident 
provocat de cîțiva tineri certați 
cu etica, produs pe un traseu al 
navetiștilor, iar sâmbătă ești in
vitat, în cadrul programului bri
găzii, la o călătorie de cinei mi
nute cu „expresul de Holod" (o 
localitate din vecinătatea Ora- 
dei). Cum să nu aplauzi prom
ptitudinea cu care observînd. să 
zicem, o carență în deservirea 
eliențiilor interpelarea fără me
najamente a celor vi novați, de la 
„înălțimea44 scenei, este la fel de 
promptă ?
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STUDENTUL LA 
CASA DE CULTURĂ

ORGANIZATOR
ANIMATOR

A PARTICIPA

postura

cele 
clu-

A ASISTA,

Di- 
instituției 
prezentat 
de amă- 
cu un vi

Unul din 
agreate 

bucureștene 
tineretului: 

Am cerut re- 
despre pro-

1

ț

L

mai 
buri 
ale 
T 4. 
lății 
gramul său curent 
de activități, 
rectorul 
mi l-a 
cu lux 
nunte și 
zibil sentiment de 
satisfacție. Tre
buie să recunosc, 
că în mare mă
sură această satis
facție era legiti
mă. Programul fu
sese întocmit cu 
competență, cu 
pricepere, în el fi
gurau manifestări 
menite să intere
seze cercuri largi 
de tineri, activi
tățile formative 
alternau in chip 
fericit cu cele re
creative. Totul pă
rea să fie în ordi
ne. Dar nu era 
tocmai așa. Pentru 
câ din acel pro
gram lipseau toc
mai acțiunile con
cepute. organizate 
și realizate efec
tiv de către tineri, 
la inițiativa lor, 
cu forțele și com
petența lor, in 
funcție de intere
sele și preferin

țele lor. Cei ce 
frecventau in mod 
obișnuit acel club 
— tineri de la 
Timpuri noi, de pe 
Platforma chimică 
și din alte între
prinderi ale secto
rului 4, elevi sau 
studenți — erau 
puși de la bun în
ceput în 
de simpli benefi
ciari ai manifestă
rilor respective, 
neimplicați cu a- 
proape nimic în 
conceperea și mai 
ales in realizarea 
efectivă a unei ac
țiuni sau a alteia. 
Este drept, cicluri 
ca „Tribuna idei
lor interesante", 
sau „De la un me
ridian la altul" a- 
veau în vedere și 
unele sugestii ex
primate de tineri. 
Dar e suficient oare 
numai atît ?

N-am vrea să se 
creadă că situația 
amintită ar fi pro
prie exclusiv clu
bului T 4. Ea este 
cvasigenerală 
de aceea acum 
facem decît să 
reamintim, sâ

fi 
nu 

o 
o

repunem în discu
ție. Exista și unele 
experiențe demne

de urinat: asuma
rea de către orga
nizațiile U.T.C., 
prin rotație, a pre
gătirii unor ac
țiuni în cluburi, 
în special serile 
distractive. Aceas
tă manieră poate 
fi insă extinsă și 
nu numai pentru 
serile distractive, 
în fond, este vor
ba de a-i cunoaște 
pe tinerii, pe ute- 
ciștii cei mai buni, 
de a-i ajuta să se 
afirme ca organi- 
za tori ai întregii 
activități dacă se 
poate. Firește, e 
vorba de a le sti
mula tinerilor sen
timentul că parti
cipă direct, prin 
sugestii, organi
zare, dialog, dez
batere sau distrac
ție la tot ce se pe
trece in casa de 
cultură, că li se 
răspunde, atunci 
cînd li se răspun
de, la întrebări pe 
care ei și nu alții 
în numele lor 
le-au pus. Sigur, e 
nun greu, e mai 
puțin comod, însă 
așa ar fi mai fru
mos, mai bine, 
mai normal!

M. DOKU

O ISTORIE 
POSIBILĂ 

A... DANSULUI

Implicarea tot mai accentuată 
in activitățile extraprofesionale 
— de cercetare științifică, poli
tice, culturale — acreditează in 
mod convingător calitățile par
ticipative ale studentului ; ale 
studentului care optează pentru 
o poziție activă, iar nu de sim
plu spectator, ale aceluia care 
devine și organizatorul mani
festărilor sale. Astfel, devine 
explicabilă amploarea pe care in 
ultima vreme o capătă unele ac
țiuni complexe de la Casa de 
cultură a studenților din Bucu
rești. Asociațiile studenților co
muniști dețin intr-adevăr prin
cipala inițiativă. Dar salutar în 
evoluția rolului lor este faptul 
că reușesc să transfere o parte 
din atribuțiile organizatorice 
studenților înșiși. Este și cazul 
„Festivalului Politehnicii ’73", 
care incepind de la 7 noiembrie, 
a devenit, seară de scară, eveni
mentul cultural care polarizează 
atenția studenților prezenți la 
Casa lor de cultură. Participan
tul presupune pe organizator 
intr-o acțiune de durată ea a- 
eeasta, durată și ca pregătire și 
ea desfășurare în timp : în fie
care seară, cite o facultate, cu 
formații de recitatori, interpreți 
de muzică simfonică, populară, 
ușoară, cu echipe de dansatori, 
In fața unei săli pline, in pri

mul rind a colegilor și profeso
rilor. Organizatorii nu au rămas 
în culise sau la intrare, nu și-au 
încheiat misiunea la ridicarea 
cortinei ; organizatorii participă 
direct pe scenă, afectiv în sală. 
Spectacolul a devenit al întregii 
facultăți. Reținem că, studentul, 
ca organizator al propriei activi
tăți culturale înscrie un plus de 
autenticitate actului în care se 
integrează — ii conferă eficien
ță, operativitate, reduce momen
tele intermediare și auxiliare, 
propune o modalitate care-I poa
te satisface, un anume „seif ser
vice" cultural. Asociațiile stu
denților comuniști notează de
seori că studenții se angajează 
cu atît mai profund in acțiunile 
complexe culturale și educative 
cu cit propunerile cele mai în
drăznețe găsesc la A. S. C. 
audiența necesară. Ei se dove
desc buni organizatori nu nu
mai ai activităților de divertis
ment pe care le propun de obi
cei serile de dans, coneertele de 
muzică ușoară, programul „In- 
tim-clubului". ci și al celor cu 
caracter de cercetare; nu numai 
de experiment artistic, ci și de 
exprimare manifestă, directă a 
artei politice, a culturii angaja
te. Se observă că la Casa de cul
tură un puternic ecou, eu o lar
gă deschidere către viața și at

mosfera culturală și științifică 
din afară, îl au activitățile din 
cadrul unor cercuri cum ar fi 
Cercul „O.Z.N.“, Cercul ipoteze
lor extraordinare „Tahionii" ; 
după cum continuă să rețină a- 
tenția publicului studențesc și 
nestudențesc, dar tot tinăr, in 
cluburile din institute, în case 
de cultură din diferite localități 
ale țării — teatrul „Podul“ sau 
teatrul „Rotund", formații stu
dențești ale casei de cultură. 
Este important că rolul de orga
nizator al studentului cuprinde 
o arie largă — de la asigurarea 
ordinei, disciplinei și buneicu- 
viințe în propria sa casă de 
cultură piuă la finalizarea prac
tică a ideilor și inițiativelor sale 
de cultură — cu o singură con
diție : aceea de a se considera 
permanent intr-un cadru și in
tr-un angrenaj ale căror răspun
deri sînt in același timp ale sale 
ca și ale organizației din care 
face parte — A.S.C. ; că intervi
ne oportun, coordonat în numele 
realizării unui program unitar 
de activități, al A.S.C., a cărui 
viziune de ansamblu trebuie s-o 
aibă. O asemenea concepție de 
lucru va face din studentul pre
zent activ la Casa de cultură, un 
animator priceput și in faculta
tea sau anul său de studii.

GEORGETA RUȚA

— Dansați ?
Formula nu s-a schimbai. 

De peste șase sute de ani, 
mvitația se rostește în toate 
limbile pămîntului, antici- 
pind mișcarea însoțită de 
muzică. S-au perindat pe lu
ciul sălii de bal generație 
după generație, au adus o- 
frande Terpsichorei regi și 
prințese, vestiți războinici și 
minunate domnițe, toți su- 
punîndu-și grația canoanelor 
de ritm, mutindu-și eleganța 
pe scheletul celor mai năs
trușnice por unei ale instru
mentului.

Cît din toate acestea re
cunoaștem în tabloul pe care 
îl oferă astăzi o sală de 
dans ? Nu ne așteptăm să 
întîlnim acolo menuetul sau 
cadrilul, eonga sau bosanova.

Pereții cu 
oglinzi ♦♦♦

demult așezate eummți in 
paginile de istorie a dansu
lui. Costumele strălucitoare 
de La curtea lui Ludovic, țe- 
penele toalete impuse de 
eticheta engleză mai stăruie 
doar pe stampe de epoeă și 
e firesc să se întîmple așa. 
Dar grația ? Eleganța mișcă
rilor ? Urmarea firească a 
sugestiilor muzieii ? Pe a- 
cestea, care compun esența 
eternă a dansului trebuie să 
le întîlnim chiar dacă între 
primii dansatori și băieții 
și fetele care evoluează azi 
pe lueiutl parchetului s-au 
așezat sute de ani.

Se întîmplă uneori ea ceea 
ce oferă privirii sala de dans, 
să facă abstracție de lot ceea 
ec înseamnă H. Se întîmplă 
ea in răpăiala bateriei, între

ruptă necuviincios de scriș- 
netul trompetelor să se iște 
o vînzoleală haotică și obosi
toare, care dă spectatorului 
senzația că asistă la dezlăn
țuita rebeliune a unor ma
rionete cu mecanismul de
fect, iritante prin încăpățîna
ta stingăei'e a mișcărilor, de
primante, prin lipsa de grație 
a trupurilor. „Dansul modern 
e mai mult o chestiune de 
improvizație" mi s-a explicat 
de etîeva ori. Improvizația 
înseamnă oare uciderea gra
ției ? Măcelul ritmului ? A- 
bolirea eleganței ? Impro
vizația înseamnă ignorarea 
partenerului ? Convulsii pe 
muzică ?

Știți probabil că mai toate 
casele de cultură au cicluri 
de inițiere în dansul modern. 
Am mers la cîteva dintre ele 
și oricine ar fi asistat la e- 
xercițiile practice găzduite 
acolo rămîne stupefiat de 
diferența dintre felul în care 
evoluează ,Ja lecții" pere
chile și modul în care unii 
dintre aceiași tineri se pre
zintă Ia reuniunile de simbă- 
tă seara. E imposibil să re
cunoști în tabloul pe care vi 
l-am descris mai sus, distinc
ția și farmecul foștilor 
cursanți. Și totuși sînt tot 
unii dintre ei. Trintă cu mu
zică ? Pînă La urmă, desigur, 
dansează fiecare cum vrea. 
Cineva își imagina pereții 
săhi de dans acoperi ți de 
mari oglinzi în care perechile 
se au tot timpul, pe ele in
sele, în față. Probabil ar sta 
mai mult să se privească. 
Probabil... Ce satisfacții oferă 
o asemenea „imagine" a dis
tracției, e greu de ghicit. Es
tetice în nici un caz ! Și niei 
etice ! Pentru că agrgsiva 
dezlănțuire alungă din pe
rimetrul instituției care o 
găzduiește o anume artă și 
pe cei care înțeleg să-i ră- 
mînă fideli.

SOFIA scorțaru



1Intre preferințele 

dumneavoastră
PE CE 
LOC

SE AFLĂ CLUBUL ?
Sintetizind rezultatele unor studii efectuate de Centrul de 

cercetări pentru problemele tineretului, oferim cititorilor cî- 
teva date care releva locul caselor de cultură și cluburilor 
pentru tineret in ansamblul activităților din timpul liber.

• In cazul tinerilor care 
lucrează în mediul indus
trial, participarea la activi

1. Ascultarea emisiunilor de radio și vizio
narea T.V.

2. Lectură
3. Practicarea sporturilor
4. Vizionarea de manifestații sportive
5 Excursii
6. Activități la club sau case de cultură
7. Pescuit sau vînătoare
8. Alte activități

22,7%
16,6%
12,9% 
7,8% 
5,7% 
5,5% 
2,3% 
2,1%

Activitățile preferate la 
casele de cultură sau clu
buri sînt în eencral cele 
distractive : muzica ușoară 
<25.8 la sută) : filmul (25.4 
la sută) : dansul (17.7 la su
tă) : activități sportive (9,0 
la sută). în ceea ce priveș
te activitățile științifice, 
culturale. literar-artistice 
este de retinut în Drimul 
rînd că maiori ta tea tinerilor 
îsi exprimă preferințe pen
tru dezbateri. manifestînd 
un interes mai scăzut fată 
de conferințe si expuneri. 
32.8 la sută dintre tinerii 
chestionați au notat : ..Nu 
mă atras conferințele"

• în mediul rural, situa
ția oglindită in analiza răs
punsurilor privind preferin
țele fată de anumite genuri 
de activități indică o mai 
mare pondere a interesului 
pentru case de cultură si 
cluburi, care la oraș este, 
asa cum am văzut în tabe
lul dc mai sus. mai scăzut. 
O explicație a acestui fapt 
este sj existenta în orașe a 
unor rețele mai largi de in
stituții de cultură.

Pentru aprecierea activi
tății culturale din mediul 
sătesc au fost luate în con
siderație prezenta la cămi
nul cultural, citirea presei, 
afilierea la asociații cultu
rale si sportive, alte activi

Programul de lucru, în 
absolut toate cluburile, 
începe la orele 8. cel târ
ziu la 8,30.

Și la „Modern-Club", 
din sectorul 8. ușile fuse
seră deschise amatorilor 
la ora 8 fără ca metodiste 
să se fi prezentat la pro
gram înainte de ora... 14.

Stăm de vorbă cu cîțiva 
tineri. Se plîng de sără
cia programului de dimi
neață. din care, ca să fo
losim expresia unuia din
tre interlocutorii noștri, 
.nu prea ai ce alege". Va- 

sile Constandache. munci
tor la I.T.B.. n.e declara: 
..Eu intru în tură după 
amiază, așa că numai di
mineața sînt liber în a- 
ceastă săptămînă. Cind 
lucrez dimineața, mai vin 
din cînd în cind la club, 
către seară. Atunci sint 
destule de făcut, de auzit, 
de văzut. N-avem a ne 
plinge. Dar cînd e invers... 
e invers.

Ce spun tinerii de la 
întreprinderile „Grivița 
Roșie". „Tehnometal". 
..Laromet" și „Marmura", 
unități industriale ale sec
torului 8 ? Ar prefera sâ 
existe la club activități 

tățile din timpul liber se 
înscrie în următoarea ordi
ne de preferințe :

Bărbați Femei 
26,0%
21,0%

3,5%
2,6%
6,2*A
4,3%
1,1%
1,0%

tăți în timpul liber. Potrivit 
datelor investigației. cămi
nul cultural nu reușește să 
atragă prea mulți tineri : 
numai 11 la sută dintre ti
nerii țărani investigate fac 
parte din brigăzi artistice, 
iar alti 21 Ia sută iau parte 
în mod regulat la manifes
tările artistice si culturale 
care au loc la cămin. 30 la 
sută din tineri frecventează 
căminul cultural doar spo
radic. Se constată o corela
ție destul de strinsă între 
felul activităților căutate de 
tineri la căminul cultura] si 
nivelul lor profesional. in 
sensul că activitățile dis
tractive. cum sînt muzica 
ușoară si dansul, sînt prefe
rate relativ mai frecvent de 
către tinerii fără calificare 
sau cu calificare redusă. în 
timp ce activități ca lectura, 
dezbaterile politice. econo
mice. literare etc. atrag mal 
ales pe tinerii cu o pregăti
re profesională ridicată.
• în ceea ce privește mo

tivația opțiunilor pentru a- 
numite activități organizate 
în cluburi sau case de cul
tura. din cercetările între
prinse se desprinde urmă
toarea ordine a cauzelor 
care determină participarea 
tinerilor :

1. îi distrează. îi odihnesc

mai bogate, mai diversifi
cate și în timpul dimine
ții. Cei care intră la lucru 
în schimbul doi. ar avea, 
astfel, pentru ce să vină 
la club. Neconcordanța 
între conținutul progra
mului de club și timpul 
liber al tinerilor face, așa
dar. din mai fiecare dimi
neață. un gol de activi
tate explicabil. Excepție 
de la această aproape re
gulă fac elevii care au 
ore după-amiaza.

Ce spun fetele ? La în
treprinderea „Dacia", ele 
ne răspund cu o în
trebare: ce să facem
dacă activitățile destinate 
nouă se limitează. în ge
neral. la prezentarea din 
cînd în cînd a unor parăzi 
ale modei ?

La Depoul I.T.B. aflat 
în vecinătatea clubului, 
încă o nemulțumire, pe 
care o transcriem cuvînt 
cu cuvînt: „Conducerea 
clubului a luat hotărîrea 
ca după-amiaza accesul 
să se facă pe bază de ți
nută obligatorie: costum, 
cămașă albă, cravată. Este 
chiar un afiș acolo. Se 
mai întîmplă însă ca unii 
dintre noi să nu dispună 
de o astfel de ținută, sau 
să n-aibă vreme să ajun
gă acasă, după lucru, pen
tru a-și îmbrăca hainele 
de oraș, înaintea unei ac

tivități pe care n-ai vrea 
s-o pierzi. Poate ar fi 
destul ca exigența să se 
limiteze la o ținută de
centă și atit"

Aminteam că în fiecare 
după-amiaza. programul 
La „Modem-Club" este 
bogat si se bucură de 
participarea tinerilor. Cu 
privire la .golurile", ne- 
concordanțele semnalate, 
tovarășul loan Mainov, 
secretar cu probleme de 
propagandă al Comitetului 
U.T.C. al sectorului 8, ne 
răspunde:

— Propunerea tinerilor 
este îndreptățită și. în 
ceea ce ne privește, vom 
încerca să luăm măsuri, 
imediat ce se va recom

plete numărul de cadre 
din conducerea clubului. 
Un singur metodist, pri
cită bunăvoință, oricită 
putere de muncă ar avea, 
nu poate acoperi toate do
meniile de activitate din 
program, mai ales dacă 
ne gîndim și la îmbogă
țirea programului de di
mineață. Poate vom mai 
coopta, din rîndul tineri
lor, niște activiști volun
tari. Avem multi tineri 
destoinici, pricepuți. talen- 
tați în sectorul nostru".

Di scutind, la „Ecran- 
club". cu cîțiva dintre ti
nerii întilniți aici, prin
tre care strungarul Marin 
Izbășescu. de la Institu
tul de cercetări miniere.

— Cile „cercuri" aveți ?
— Cercuri ? Nici unul ' Cine să se... joace cu ele ?

(destind) după munca de
pusă.

2. Le explică ce se petre
ce în țară și în lume.

3. Dezbat problemele vi<** 
Stei lor.

4. Dezbat problemele epo
cii contemporane.

5. Le întregesc cunoștințe
le politice, științifice, cultu
rale etc.

6. îi ajută la alegerea pro
fesiunii.

7. îi ajută la perfecționa
rea profesională.

8. Contribuie la formarea 
concepției lor morale.

9. Contribuie la formarea 
lor ca cetățeni.

• Referitor la participa
rea tinerilor la activitățile 
organizate in cluburi si case 
de cultură, se relevă o gra
dare a interesului pe care 
ei îl dovedesc fată de bunul 
mers al acestor instituții :

1. O participare de gradul 
întîi. caracteristică pentru 
cei ce beneficiază de mani
festările organizate în clu
buri si case de cultură, dar 

care nu se interesează de 
rezultatele dobindite si nici 
nu doresc să contribuie cu 
nimic la perfectionarea acti
vității.

(24,1 la sută dintre tinerii 
investigați).

2. O participare de gradul 
doi. caracteristică pentru ti
nerii interesați de rezultate
le clubului sau casei de cul
tură si de locul pe care-1 
ocupă in viata spirituală a 
orașului, dar care se con
sideră ca nefiind ei cei che
mați să contribuie la perfec
tionarea activității : ei con
sideră că această calitate ori 
nu intră in atribuțiile Ion. 
ori nu au căderea sau pre
gătirea necesară pentru * 
interveni în mod eficient.

(50.1 la sută dintre tinerii 
investigați).

3. O participare de gradul 
trei, care indică existenta 
unui interes major pen
tru rezultatele activității 
casei de cultură sau clubu
lui, precum si a dorinței de 
a contribui prin propuneri 
sau acțiuni concrete la îm
bunătățirea acestei activități*

(25,8 la sută dintre tinerii 
investigații.

Valerica Negrea. sau 
Gheorghiță Matache, dc la 
Școala profesională a în
treprinderii „Electromag
netica", cu toții domicili- 
ați în acest sector, am re
tinut că transferarea unor 
activități din bogatul 
program de după amiază 
în prima parte a zilei, sau 
dublarea acestor activi
tăți, ar veni în întîmpi- 
narea doleanțelor multora 
dintre tinerii care, lucrind 
în schimbul doi. nu au 
posibilitatea să participe 
la activitățile mai impor
tante ale clubului. Propu
neri asemănătoare am no
tat la Fabrica de confec
ții și tricotaje București, 
la IREMOAS și la între
prinderea de motoare e- 
lectrice. unde foarte multi 
tineri lucrează în schim
bul doi.

Discuțiile pe care le-am 
avut la comitetele U.T.C. 
din unele sectoare ale Ca
pitalei cit și vizitele prin 
cluburile tineretului ne-au 
confirmat că într-adevăr, 
programul acestor așeză
minte de cultură acoperă, 
intr-un fel sau altul, circa 
12 ore din 24. Din prezen
tarea faptelor, se impune, 
insă o întrebare: cum 
anume se realizează a- 
ccaslă ..acoperire" a tim
pului ?
DRAGOMIR HOROMNEA

Dintre exclamațiile îngro
șate cu cretă „color" pe car
ton și trecută sub genericul 
„DISTRAȚIE de CLL'B, sim- 
bătă !" una ne-a reținut aten
ția :

— Voi cum înțelegeți asta, 
„fără ținută" ? i-am întrebat 
pe cei doi băieți care se o- 
priseră odată cu mine în 
fața afișului.

— Păi, adică, ...în sensul că 
nu trebuie să mergi „la pa
tru ace" mi-a deslușit, bine
voitor unul.

— Se dă drumul la toți, a 
completat, spre deplina mea 
lămurire, celălalt.

„Vestimentația spectatoru
lui face parte din respectul 
acestuia față de actul de 
cultură la care asistă" nota 
undeva Andre Maurois.

Instituția de cultură pen
tru tineret impune și ea. o 
ținută specială ? Nu o antă 
mi s-a întâmplat să observ, 
pe fața afișului care anunța o 
acțiune sau alta, următoarea 
subliniere : TIN UT A NU 
ESTE OBLIGATORIE !

Să ne înțelegem : nimeni 
nu pledează pentru un „cer
ber", care să măsoare „la 
centimetru" frizura amatori
lor de distracție sau să con
diționeze accesul la ea de 
modelul costumului sau de 
culoarea rochiei. Insistăm

■ li frac, 
DAR
MCI OU!
însă pentru o ofensivă, con
dusă cu tact și răbdare, îm
potriva stridenței, a ținutei 
croite după calapodul pros
tului gust. „Cămașa asta e 
după modelul (sic !) lud Dean 
Martin — mă informa mîn- 
dru un elev de 1G ani la o 
școală profesională — și am 
făcut-o pentru că mic îmi 
place foarte mult acest ac
tor". Foarte bine. Nu spune 
nimeni să nu-ți placă un 
actor. Dar preferința pentru 
erou se vădea în cea mai 
săracă dintre „tălmăcirile" 
posibile : o cămașă în ca
rouri, plină de buzunare, fer
moare, lănțișoare etc. Ații a 
reținut de la „eroul" său pre
ferat. E mult, e puțin ? Dacă 
li s-ar spune mai des amato
rilor de imitații vestimentare 
culese din recuzita ecranului 
că pentru posesorul poate a 
celei mai bogate și variate 
garderobe profesionale, acto
rul Jean Marais, „adevărata 
eleganță înseamnă a trece 
neobservat" am fi mai con
vingători decît printr-o in
terdicție. Al cărei revers. — 
„Fără ținută" — nu e mai 
puțin discutabil. Conferințe 
despre frumos, proiecții din 
tezaurul artistic național și 
universal — ctc. Desigur, 
sintem pentru o asemenea 
activitate. Ciți dintre coordo
natorii unor asemenea activi
tăți s-au gîndit, insă, să in
tercaleze printre temele mai 
sus citate unele care să lă
murească sensul noțiunii de 
eleganță, adecvarea ținutei 
la un moment sau altul, com
binația culorilor, ce înseam
nă a fi ru adevărat modera 
etc., subiecte posibil a fi i- 
lustrate cu fantezie și pre
zentate intr-o formă intere
santă ?

— Doar nu pot să le cer s>ă 
vină in frac ! — se nedume
rea — fals, credem — direc
torul preocupat de exclusiv 
„cantitatea" participării. Nu. 
dar nici... oricum.

SOFIA SCORȚARU



— Tovarășe secretar, vă 
rog să vă referiți, centru în
ceput. la menirea pe care o 
are clubul tineretului. Ce 
rol ii revine acestei insti
tuții în sistemul activității 
politico-educative pe care o 
desfășoară Uniunea Tinere
tului Comunist-?-

— Clubul tineretului este o 
instituție cultural-educativă. El 
funcționează ca un centru me
todologic si instrument complex 
de educație, contribuind la di
fuzarea valorilor culturii. ști
inței $i artei. In cadrul clubu
lui se organizează acțiuni al că
ror scop este împlinirea nevoi
lor cultural-educative si artis
tice ale diferitelor categorii de 
tineri, precum si acordarea u- 
nui sprijin de specialitate for
mațiilor culturale ale tineretu
lui : totodată tinerilor li se o- 
feră aici condiții pentru dis
tracție si recreere. întreaga ac
tivitate a clubului tineretului 
este orientată spre înfăptuirea 
politicii partidului în domeniul 
culturii și educației, pentru 
formarea si dezvoltarea con
științei socialiste, ridicarea ni
velului de pregătire politico- 
ideologică si lărgirea orizontu
lui cultural-siiintific al tinerei 
generații. Sarcinile care revin 
Uniunii Tineretului Comunist 
in cadrul Programului partidu
lui de educație comunistă a ma
selor. adoptat la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971. stau la baza tuturor ac
țiunilor concepute si organizate 
în casele de cultură si cluburi
le tineretului.

— în urmă cu două săpta- 
mini au fost invitați la Comi
tetul Central al U.T.C. — pen
tru o consfătuire de lucru — 
directorii caselor de cultură și 
cluburilor pentru tineret. Cu 
acest prilej s-a subliniat ne
cesitatea intensificării efor
turilor pentru ca fiecare 
club să dobîndească o per
sonalitate distinctă. Dar în 
raport de ce elemente se 
definește personalitatea clu
bului ?

— In primul rînd. în raport 
de specificul activității educa
tive în rîndul tineretului. Este 
cunoscut faptul că tinerii se ca
racterizează îndeosebi prin do
rința de a primi informații si 
de a-si cristaliza o viziune îna
intată despre lume și viată. De 
aici rezultă necesitatea de a 
concepe, pentru ei, o asemenea 
organizare a timpului liber 
care să le ofere o gamă largă 
de posibilități pentru dezvolta
rea gustului estetic, a judecății 
și a spiritului critic, ca si ne
cesitatea de a încuraja si a 
pune in valoare aptitudinile 
creatoare. Maturitatea si efer
vescenta gindirii tinerilor sînt 
factori care impun să nu se 
prevadă „in bloc" cîteva tipuri 
de manifestări cultural-educati
ve standard, ci să se țină sea
mă de „coeficientul individual" 
pe care putem si trebuie să-1 
armonizăm cu acțiunile colec
tive de petrecere a timpului li
ber. Fiecare colectiv de tineri 
își are specificul său. persona
litatea sa distinctă, și, firește, 
preocupări diverse. Activitatea 
clubului trebuie, așadar, să de
finească aceste trăsături, să le 
sintetizeze.

— Dintre realizările obți
nute oină acum în această 
privință, care anume cre
deți că ar merita să fie rele
vate în mod deosebit ?

— Consider că aici ar trebui 
subliniat în primul rînd faptul 
că organizațiile U.T.C.. folosind 
cu bune rezultate casele de cul
tură și cluburile proprii. îsi a- 
duc o contribuție importantă la 
activizarea cultural-artistică a 
tinerelului. Putem astăzi să 
vorbim cu reală satisfacție des
pre amploarea si înalta cali
tate a mișcării cultural-artistice 
a maselor de tineri, despre for
ța cu care aceasta s-a impus în 
viata spirituală a tării, despre 
prospețimea si siguranța cu 
care talentele tinere relevă bo
găția resurselor lor artistice, 
spiritul lor novator si voința 
de a contribui efectiv la îmbo
gățirea patrimoniului nostru 
cultural. Si dacă ne referim Ia 
ansamblul activității cultural- 
artistice a tineretului. în care 
includem si acțiunile desfășu
rate de studenti si elevi, vom 
remarca faptul că ceea ce defi
nește această mișcare este, pe 
de o parte, respectul față de 
tezaurul folcloric pe care tine
rii ii culeg și valorifică artistic, 
iar pe de altă parte deschiderea 
spre tot ceea ce reprezintă în

noire autentică in materie de 
teatru, muzică, artă plastică 
etc. Tineretul se dovedește a fi 
deosebit de receptiv fată de va
lorile reale, fată de nou. refu- 
zînd cu hotărîre tendințele uni
formizatoare, șablonul, medio
critatea. vulgaritatea : el re
prezintă astfel un barometru 
sensibil al calității artistice. 
Faptul este îmbucurător, mai a- 
les că fenomenul cultural se 
află in strînsă interdependentă 
cu toate aspectele vieții și ac
tivității tinerilor. Cultura con
stituie o cale de antrenare a 
tineretului la viata socială, este 
unul dintre cele mai eficiente 
mijloace ce stau la indemîna 
activității educative. De altfel, 
consider că astăzi. în societatea 
noastră, activitatea educativă 
nu poate fi desprinsă de cultu
ră și invers, nu poate fi vorba 
de a concepe opera de cultură 
și de culturalizare în afara e- 
fectului său educativ.

— Să înțelegem că. hi 
programul unui club, activi
tatea culturală trebuie să 

aibă regim priori tar ?

— Activitatea unui club este 
(sau trebuie să fie) complexă. 
Cu greu ne-am putea referi aici 
la priorități. Menirea clubului 
este de a desfășura o bogată 
activitate de informare a tine
rilor cu probleme ale politicii 
interne și externe a partidului 
si statului nostru, inițiind în 
acest sens intîlniri cu activiști 
de partid și dc stat, cu cadre 
didactice de la științele sociale, 
cu ziariști, organizând dezbateri 
Si consultații pe teme politice, 
prezentări de cărți social-politi- 
ce. confruntări ideologice etc.), 
de a realiza acțiuni de difuzare 
a cunoștințelor cultural-stiinti- 
fice. de educație estetică, de a 
stimula activitatea cultural-ar
tistică dc amatori.

— Ce Particularități îm
bracă activitatea desfășu
rată de organizațiile U.T.C. 
în cluburi si casele de cul
tură ale tineretului ?

— Incercînd să surprindem 
unele particularități ale aces
tui gen de activitate, vom sub
linia în primul rind caracterul 
organizat. Expresia organizat 
trebuie înțeleasă aici în func
ție de raportul tînăr — club 
—organizația U.T.C. Tinerii, cu 
priceperea si inteligența lor. cu 
elanul si entuziasmul lor, își 
organizează singuri activitatea 
de cluburi. DesTgur. organiza
ția U.T.C. — folosind bine clu
bul — contribuie prin eforturi 
susținute la organizarea în mod 
plăcut și util a timpului liber. 
Dar ea nu trebuie să intervină 
pentru a se substitui inițiativei 
tinerilor, ci ca să întărească a- 
ceastă inițiativă, s-o facă ast
fel efectivă. Fersonalitatea ti
nerilor. spiritul lor novator. 

felul de a respinge rutina nu 
trebuie si fie știrbite prin a- 
ceaslă intervenție ; tinerii ră- 
mîn adevăratii organizatori si 
creatori ai activității desfășu
rate în club.

— Dar ce oferă clubul ti
nerilor ?

—• Rostul clubului este de a 
oferi condiții pentru desfășura
rea de activități cu mare efi
ciență educativă : lectorate, 
simpozioane, intîlniri cu acti
viști de partid si de stat, cu 
oameni de cultură si artă, seri 
de întrebări si răspunsuri, pre
zentări de filme si expoziții 
documentare. formații artistice 
de amatori (ansambluri de cîn- 
tece și dansuri, formații co
rale, orchestre simfonice si de 
eameră. orchestre de muzică 
populară și ușoară, formații de 
estradă, colective de teatru, 
colective de recitatori. brigăzi 
artistice, echipe de dansuri 
populare, de dans clasic si mo
dern ele.) care să prezinte 

DE EDUCAȚIE
COMUNISTĂ

Convorbire cu tovarășul
RADU ENACHE,

secretar al C.C. al U.T.C.

spectacole în club sau in depla
sare. cercuri de studiu, de ini
țiere literar-artistică. de apli
cații practice, tehnice, sporti
ve (cenacluri literare, cercuri 
de artă plastică, muzică, regie, 
actorie, foto și cineamatori) ; 
clubul are. de asemenea, posi
bilitatea să solicite instituțiile 
și organizațiile specializate, for
mațiile de amatori, să progra
meze spectacole și concerte, ex
poziții de artă, filme artistice 
și documentare etc. Desigur, de 
gradul de atractivitate al aces
tor activități depind atît pre
zenta tinerilor intr-un număr 
mare cit și eficienta educativă.

— Aceasta înseamnă că 
programele clubului trebuie 
să tină în mod deosebit 
seama de preferințele tine
rilor ?

— Este important ca progra
mele să respecte preferințele 
tinerilor. în același timp. însă, 
manifestările organizate tre
buie să oriențeze aceste prefe
rințe. Numai asa activitatea 
clubului dobindeste valențe e- 
ducative. Clubul este un sistem 
care trebuie să funcționeze pe 
principiul actiune-reactie (a- 
dică să testeze ce-i interesează 
pe tineri și să răspundă aces

tor interese, dar in același timp 
să stimuleze, să influențeze a- 
numite dorințe si interese).

— Si cum se poate ajunge 
la asemenea rezultate ?

— Numai printr-o strînsă co
laborare cu organizațiile U.T.jC. 
din întreprinderi, instituții, 
școli etc. Clubul este un lăcaș 
de cultură care dispune de un 
număr restrîns de oameni de 
specialitate. Iată de ce este ne
cesar sprijinul activ al organi
zațiilor U.T.C. Ceea ce nu în
seamnă că rolul metodiștilor, al 
întregului corp de specialiști dc 
care dispune un club va fi mai 
mic. Dimpotrivă, acești specia
liști trebuie să devină adevărați 
activiști U.T.C. Ei trebuie să 
cunoască bine realitatea din co
lectivele de tineri, iar munca 
lor de îndrumare să nu se des
fășoare numai în perimetrul 
clubului, ci să reprezinte un 
real sprijin pentru întreaga ac
tivitate culturală din organiza
țiile U.T.C.

Munca culturală se înscrie in 
ansamblul activității politice de 
formare si educare a tineretu
lui. Dc aici, necesitatea ca clu
bul să depășească condiția unei 
simple instituții de cultură, să 
devină un autentic for educativ, 
să realizeze un climat cultural, 
o ambiantă de influențare efec
tivă a tineretului. Pentru a- 
ceasta însă este nevoie ca ac
tiviștii organizațiilor U.T.C. să 
sprijine activitatea clubului, să 
depună eforturi pentru valori
ficarea eficientă a spațiului de 
care dispune (săli de spectacole 
si de conferințe, săli penlru 
cercuri, săli de expoziții, dans. 

pentru activități distractive si 
sportive etc.) să participe la or
ganizarea manifestărilor cultu
ral-educative si artistice, să în
tărească colaborarea cu cen
trele de ’îndrumare a creației 
populare si mișcării de ama
tori. cu filialele uniunilor dc 
creație, cu casele de cultură ale 
sindicatelor, cu instituțiile cul
turale din fiecare localitate (bi
blioteci. muzee, case memoria
le, cinematografe etc.) pentru 
valorificarea colecțiilor docu
mentare si artistice ale aces
tora. organizind în colaborare 
acțiuni pentru cunoașterea si 
prețuirea patrimoniului local și 
a tradițiilor locale. Este, de a- 
semenea. foarte important de 
subliniat faptul că se impune 
o mai bună folosire a centrelor 
de informare si documentare 
care funcționează în cadrul clu
burilor si caselor de cultură ale 
tineretului. Spun aceasta pen
tru că nu peste tot s-a înțeles 
menirea funcțională a acestor 
centre. Ele sînt bine organizate 
ca foto-expoziții. dar nu la fel 
de bine folosite. Latura cea mai 
importantă a activității centre
lor de informare si documen
tare trebuie să fie contribuția 
la organizarea de activități po- 
litico-ideologice. folosind baza 
materială de care dispun si 
posibilitatea de a oferi tineri
lor intîlniri cu activiști de par
tid si de stal, cu cadre didacti

ce universitare, cu personalități 
ale vieții publice.

In încheiere, doresc să subli
niez că fiecare club este dator 
să facă totul pentru a stimula 
activitatea creatoare a tinere
lului. Tinerii nu se mulțumesc 
niciodată să rămînă simpli be
neficiari ai cuceririlor culturii. 
O asemenea postură nu poate 
fi acceptată de generația ti- 
nără. care dorește să-si aducă 
o contribuție de seamă la îm
bogățirea patrimoniului cultu
ral.

Convorbire realizată de 
ADRIAN VASILESCU
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TEHNICA
o cenușăreasa in cluburile tehnice?

JUMATATE DIN OAME
NII DE ȘTIINȚA PE CARE 
I-A DAT OMENIREA SÎNT 
CONTEMPORANI CU NOI. 
Futurologii ridică întreaga 
ecuație la pătrat : sfirșitul 
mileniului in care trăim va 
cunoaște domnia fără rival 
a gindirii științifice, activi
tatea umană se va desfășura 
aproape integral sub semnul 
tehnicii.

Există, in întreaga țară, 
mii și mii de cercuri tehnico- 
aplicative in care desfășoară 
activități teoretice și îndeo
sebi practice sute de mii de 
pionieri. Le sint stimulate, 
în acest cadru, pasiunea pen
tru știință și tehnică, curio
zitatea, spiritul creator, re
ceptivitatea la nou. Efectele? 
Numai la ultimul concurs 
„Minitehnicus“-1972 — au 
fost prezentate peste 10 000 
lucrări întocmite de 
26 000 copii. Lucrări 
mărturisesc — prin origina
litate, prin siguranța expu
nerii. prin seriozitatea docu
mentării — interesul dc care 
se bucură in rindurile pio
nierilor știința și tehnica, a- 
petitul lor real pentru acti
vitatea tehnico-aplicativă, 
pentru cercetare — desigur, 
la nivelul lor. Dar ce se în- 
țîmplă mai departe ? Unde 
își pot continua pionierii a- 
ceste preocupări după ce trec 
de vîrsta pionieratului ? 
Unde, dar mai ales la ce 
nivel ?

trebuia să fie Tehnic-clubul. 
Și așa fiind, fără îndoială că 
acesta ar fi fost locul unde 
micii tehnicieni, la încheie
rea pionieratului, și-ar fi 
putut continua la un nivel 
superior activitatea, ar fi pu
tut căpăta perspective mai 
înalte pentru pasiunea lor.

circa 
care

O căruță cu intenții 
și un dosar cu reali
zări

Se împlinesc 66 de luni de 
cînd a luat ființă, in Bucu
rești. Tehnic-clubul. Repor
terii prezenți la inaugurare 
notau atunci, pe multe pa
gini, intențiile frumoase și 
lăudabile ale organizatorilor, 
în esență Tehnic-clubul își 
propunea să fie o casă a ști
inței și tehnicii pentru tine
ret, să reprezinte una din 
stațiile-pilot ale organizației 
U.T.C. din Capitală in acti
vitatea sa de promovare in 
rîndurîle tinerilor a unei 
largi mișcări către știință și 
tehnică. O școală a pasiunii, 
a interesului pentru știință 
și tehnică, un lăcaș unde să 
se poată naște și cultiva gus
tul pentru tehnică, prcconi- 
zind un buchet de activități 
teoretice dar, în primul rînd, 
practic-aplicative — iată ce

Joi 1 XI 
— orele 16 —

Virteri 2 XI 
— orele 19 —

Luni 5 XI
— orele 19 —
— orele 20 —

Marți 5 XI 
— orele 16 —

Miercuri 7 XI 
— orele 18 —

Joi 8 XI 
- oiele 17 —

Marii 13 XI 
— orele 16 —

•........ *

Repere ale activității cluburilor pentru tineret

CINECLUBȘi

dans. dans.
de

In măsură s-au concretir 
zat aceste intenții, în ce mă
sură a devenit Tehnic-clu- 
bul o „casă a științei și teh
nicii" tineretului bucureș
tean ?

Am vizitat din nou, în a- 
ceste zile, Tehnic-clubul 
bucureștean și mărturisim că 
nu putem pricepe de ce i se 
spune Tehnic-club. Iată un 
program sintetic al activită
ților de la Tehnic-club din 
luna în cuns, program care 
ni se pare revelator pentru 
„ieșirea" din propriul profil 
al clubului :

Acțiuni planificate Numărul

— Activitate sportivă și de club (șah, remi,
tenis de masă etc.) 24

— Conferințe pe diferite teme (altele decit tehnice) 17
— Seri cultural-distractive 13
— Spectacole 7
— Discotecă 5
— Proiecții diapozitive 3
— Expoziții 1
— Procese publice 1

Total manifestări cultural-distractive 71

— Gale de filme tehnico-științifice 3
— Conferințe tehnico-științifice 3
— Cercuri aplicative (număr de ore) 8

Total manifestări pe profil 14

Explicații, desigur, există, 
unele întemeiate. Ar fi 
întîi localul, neadecvat 
nui club pe profil 
nic și destinat in mod 
preș activităților aplicative. 
In afara sălii de spectacole 
mai există patru încăperi, re
lativ mici, unde s-ar putea 
desfășura unele activități 
tehnico-aplicative și un sub
sol utilizabil intr-o măsură 
pentru același scop. Desigur, 
nimeni nu pretinde un palat 
pentru ceea ce trebuie să fie 
Tehnic-clubul. Dar nici să 
așteptăm ca tinerii — obiș- 
nuiți cu laboratoarele mo
derne din școli sau halele 
spațioase ale uzinelor — să 
vină in număr mare ca să se 
înghesuie intr-un subsol ori 
în spatele unei scene nu ni 
se pare normal. La Tehnic- 
club singurul cerc care are 
condiții de lucru mai apro
piate de necesități este cel 
de carting.

Mai rămîne soluția — și 
ea prevăzută inițial — ca 
Tehnic-clubul să coordoneze 
activitatea tehnico-aplicativă 
a tinerilor pasionați din Ca
pitală îndrumind cercurile 
din școlj sau din întreprin
deri. Dar e puțin viabilă și 
această idee, argumentul fi
ind faptul că directorul și cei 
doi meiodiști ai Tehnic-clu
bului reprezintă o forță or-

mai 
u- 

teh- 
ex-

ganizatorică vădit insufici
entă pentru o asemenea sar
cină — grevați fiind și de 
obligațiile culturale ale insti
tuției. De altfel însăși sche
ma de funcțiuni, dovedește 
că inițiatorii Tehnic-clubului 
s-au grăbit să așeze o firmă 
frumoasă pe un loc gol. Din 
13 salariați, 10 reprezintă 
personal administrativ și de 
întreținere.

Cînd esteticul neagă 
utilul...

întrucitva, situația Tehnic- 
clubului din Pitești e mai 
bună. Un local spilcuit, în 
care ți-e drag să calci, chiar 
dacă taxa de la intrare îți 
mai domolește zîmbetul. O 
dotare ceva mai răsărită, 
cercurile de carting (în spe
cial). mecanică fină și elec
tronică avind condiții mai 
bune de lucru. în sfirșit, un 
număr mai mare de cercuri 
tehnico-aplicative (6) față 
de cele ale instituției-surori 
din București (2) pare a o- 
feri premisele unei activități 
mai bogate, mai apropiate de 
ideea care a stat la baza în
ființării unor case ale tehni
cii pentru tineret. Tinerii 
pot concepe și construi aici 
unele lucruri interesante, pot 
continua, pe o treaptă ca-

li ta tiv superioara preocupă
rile din perioada pionieriei. 
Dar și la Tehnic-clubul pi- 
teștean raportul dintre activi
tățile tehnico-aplicative 
cele cultural-artistice sau de 
divertisment înclină net în 
favoarea celor din urmă.

Fonoteca merge „în plin11 
zi de zi, expunerile pe teme 
extra-tehnice, simpozioanele, 
spectacolele, serile de poe
zie, dansul ocupă încă mult 
prea mult din spațiul Tehnic- 
clubului piteștean și din 
timpul celor ce îi organi
zează activitatea. Nu ne vom 
opune, tocmai noi, activită
ții culturale și distracțiilor. 
E vorba însă de a da conți
nut adevărat unei forme cre
ate special pentru acest con
ținut. Este o simbioză for
țată, care, continuînd în ac
tuala formă, va face, proba
bil, și din instituția piteș- 
teană o veșnică promisiune, 
așa cum s-a întîmplat la 
București. Ni s-a vorbit des
pre rațiunile economice 
care stau la baza îndrumării 
spre subsol a tehnicii, care 
au impus dubla funcționali
tate a clubului. Se pare că 
aceleași rațiuni economice 
i-au făcut pe proiectanți și 
constructori să bage de zece 
ori mai mulți bani în moche
te și oglinzi, în decorări ex
terioare sau interioare — lu
cruri foarte frumoase ! — 
decit în dotarea mai solidă 
a clubului cu materialele și 
uneltele cerute de profilul 
său.

în loc de concluzii
Casele tehnicii pentru ti

neret sint, nu mai e nevoie 
de demonstrație, o necesi
tate. Dar actualul mod in 
care-și desfășoară activita
tea cele existente (Tehnic- 
cluburile din București și 
Pitești, casele tehnicii din 
Iași, Sibiu, Piatra Neamț, 
Constanța) este departe de 
a răspunde cerințelor, de a 
oferi tinerilor un cadru bine 
conceput pentru dezvoltarea 
și satisfacerea pasiunii pen
tru tehnică, talentul, imagi
nația. în aceste condiții nu e 
de mirare că uteciștii care 
continuă, prin bunăvoința in
structorilor, să activeze în 
cercurile de la casele pio
nierilor, sint mai numeroși 
decit sint, adunați la un loc, 
membrii tuturor cercurilor 
tehnice de la Tehnic-cluburi.

Este nevoie, credem, îna
inte de orice, de o modifi
care de concepție asupra a- 
cestor cluburi sau case ale 
tehnicii și în primul rind de 
reîncadrarea lor strictă în 
specificul indicat de titula
tură.

O. NEGRU

• în peste 200 cinecluburi tinerii contribuie 
cu talentul și îndrăzneala lor în abordarea 
cinematografică a unor teme complexe cu un 
caracter tehnic, etic și cetățenesc
• Filmele cineamatorilor, oglindă a creș

terii responsabilității sociale în procesul de 
afirmare a opiniei publice
• Generoasa sursă 

litătii

Casa do cultură a sectorului 
șase a alcătuit un chestionar, 
să-l zicem cu implicații sociolo
gice, fără insă să fie chiar un 
chestionar riguros științific. în
trebarea era „ce doriți să vă 
oferim11. Vor... de toate. Știință, 
orientare în meserii, inițiere 
muzicală, formații artistice de 
amatori și, firește, 
Ne-a impresionat bogăția 
„șco«ală artistică11. Nu s-ar putea 
spune că artele frumoase, muzi
ca, arta scenică e în vreun fel 
neglijată. Nici istoria, politica, 
științele sociale, știința.

— Nu văd nici o temă de lite
ratură.

— Au fost, cum să nu, să știți 
că au fost... La aniversări mai

se vorbească despre asta la Casa 
de cultură, și la sfîrșit infor
măm auditoriul că la noi, la bi
bliotecă, se găsesc cărți despre 
comete. ;

— Bună și cometa. Dar eu mă 
gîndeam.la Eminescu.

— Eminescu ? !... E bibliogra
fie. Școlară. După programă.

— Dar după ce ați fost cu 
sus-numiții scriitori în întreprin
deri, s-a înmulțit numărul de 
cititori ? De cititori de litera
tură bună ?

— Nu. De ce să vă mint. Nu. 
Traduceri din literatura univer
sală, cititorii conștiincioși cer.

— Dar de fapt, care este cel 
mai solicitat autor ?

— Ion Grecea.

de inspirație a actua-

Există la ora actuală peste 
200 cinecluburi aparținînd în
treprinderilor, caselor de cul
tură și cluburilor tineretu
lui, studenților, sindicatelor, 
așezămintelor culturale și 
ale pionierilor. Există centre

în care cineamatorismul — 
activitate nouă în mișcarea 
culturală de masă — și-a 
creat deja o tradiție : Timi
șoara, Oțelul Roșu, Brașov. 
Un argument statistic impor
tant : timișorenii au realizat 
în cei mai bine de 15 ani 
cîți au trecut de la înfiin
țarea primului cineclub, cel 
al sindicatului C.F.R. și ală
turi de care funcționează as
tăzi unul studențesc și al
tul pionieresc, peste 130 de 
filme, cei de la Oțelul Roșu, 
peste 120, brașovenii au și ei 
aproape o sută de filme.

In București există 22 de

cinecluburi, există chiar o 
casă de cultură a tineretului, 
cea din sectorul Vil — E- 
cran-club care funcționează 
ca un cenaclu al cineastului 
amator cu secții de regie, o- 
peratorie, actorie și filmolo
gie.

Sfera de circulație a fil
melor realizate de cineama- 
lori este insă destul de limi
tată, ceea ce a făcut ca aces
tea să nu fie cunoscute și a- 
preciate : doar televiziunea, 
mai ales în cadrul „serilor 
pentru tineret", a luat ini
țiativa prezentării unora din
tre ele în fruntea cărora s-a 
aflat „Luați loc, vă rog“ fil
mul timișoreanului Iosif Cos- 
tinaș care a fost distins a- 
nul acesta cu „Marele pre
miu" și „Medalia de aur" a 
Festivalului internațional — 
Brno *73.

Pe măsura dezvoltării ci- 
neamatorismului și baza ma
terială, dotarea tehnica, fără 
de care este de neconceput 
funcționarea cinecluburilor, a 
crescut. La ora actuală, însă, 
carențele de organizare frî- 
nează evoluția lor normală 
ceea ce face ca filmul reali
zat de amatori să nu răspun
dă decit cu mici excepții ce
rințelor actuale de folosire a 
acestor mijloace după păre
rea noastră de mare eficiență 
în educația moral-cetățeneas-
ca.

Ziarul nostru consemna 
de mult răspunsul oferit 
inginerul șef al Centrului 
producție cinematografică 
Buftea, tovarășul Vladimir

nu 
de 
de

Munteanu, referitor la nume
roasele cereri și adrese ale 
unor cinecluburi care cereau 
sfaturi și instrucțiuni pentru 
folosirea aparaturii tehnice 
cu care sînt dotate.

Chiar în paginile „Scînteii 
tineretului** propuneam în 
urmă cu șase ani înființarea 
unui laborator republican 
pentru developarea peliculei 
realizate de cineamatori.

Dacă la început, cineama
torii doreau dintr-un orgoliu 
ușor explicabil să imite la 
scară redusă, cu mijloace fi
rave și în condițiile lipsei de 
experiență, filmul artistic, e- 
vidența negativă a rezulta
telor obținute pe drumul de 
Ia intenție la înfăptuire a 
făcut ca ei să-și propună 
alte țeluri, mult mai accesi
bile. Ei s-au inspirat din 
realitatea locurilor de mun
că, filmele lor devenind au
tentice tribune de afirmare 
ale spiritului muncitoresc.

La recentul „Festival al 
artei și culturii tineretului 
bucureștean", locul I și titlul 
de laureat a fost obținut de 
tinărul inginer Cornel Du- 
mitriu cu filmul „Metamor
foza deșeurilor de metal" 
film inspirat din experiența 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de la Uzina 
„Semănătoarea" pe linia re
ducerii consumului de metal 
în cadrul 
gajament 
sarcinile 
înainte 
ținutului 
gentă 
mului i-a 
formă 
reșpunzătoare ce a relevat 
chiar performanțe profesio
nale din partea tinărului ci
neast, în special in ceea ce 
privește montajul rapid, fe
lul in care a știut să ofere 
exemple concludente din e- 
forturile colectivului uzinei

ampluiui au
de a îndeplini 

planului cincinal 
de termen. Cou- 

tematic de strin- 
actualitate al 

corespuns 
cinematografică

fil- 
și o
co-

pentru reducerea deșeurilor, 
performanțe ce ar permite 
orieînd difuzarea acestui 
film dacă nu în rețeaua să
lilor de spectacol atunci la 
schimburile tehnice de expe
riență.

Cinecluburile de la Uzina 
„Vulcan" București sau Fa
brica de ferite — Urziceni 
au realizat, de asemenea, fil
me documentare în care și-au 
popularizat locurile de mun
că în scopul atragerii unui 
mai mare număr de tineri la 
activitatea productivă din u- 
zină. Primii, în filmul „Pași 
spre viață", s-au adresat ti
nerilor ajutîndu-i în orienta
rea lor profesională, pelicula 
astfel realizată fiind apoi 
prezentată elevilor din cîteva 
școli de cultură generală iar 
cei de la Urziceni au arătat 
în cîteva filme aportul fabri
cii lor, ca cea mai tînără u- 
nitate, în ansamblul indus
triei noastre electronice.

Firește, debutul acestor ci- 
neamatori cunoaște și destule 
stingăcii tehnice, o prețiozi
tate a comentariului prin poe
tizarea ’ ‘ — —
mai de 
de o îndrumare din 
tea 
capabil deopotrivă să-i 
vețe tainele tehnicii cinema
tografice și să-i dezvețe 
ceea ce 
filmele 
sioniste, 
buie. și 
nivelul 
propună

O ÎNTREBARE

DE CiTE ORI

EMINESCU?
UN RĂSPUNS

lui forțată. Toc- 
aceea au nevoie 

par- 
unui centru metodic 

în-

..SA TRĂIM ȘI SA MUNCIM ÎN CHIP 
COMUNIST* masă rotundă organizată și 
condu.ă de MOROIANU IRINA, activistă 
a Comitetului U.T.C. sectorul 1

CLUB ,,ARTIS"
„DIMITRIE PACIUREA — deschizător 

de drumuri în sculptura românească". 
Comentariu și prezentarea diapozitive
lor : GABRIELA ADOC — sculptor

„DISCORAMA ’73“
„EVOCĂRI... ION VASILESCU — 

precursor al muzicii ușoare românești". 
Evocare si ilustrație muzicală MIRCEA 
M. ȘTEFĂNESCU, redactor Ia Editura 
Muzicală.
„ADEVĂRATA FAȚA A LUMII CAPI- 
TALISTE". „Tineretul și democrația ca
pitalistă". Invitați : tineri redactori ai 
ziarelor centrale, care au vizitat țările 
occidentale

„UNIVERSUL MAI APROAPE"
Seară de educație ateist-științifică. In 

discuție : „Vizibilitatea cometei KOI1- 
OUTEC" — prezintă DIMIU ELENA, 
membră a Astroclubului Central Bucu
rești.

AMINTIRI DIN VACANȚĂ...
masă rotundă cu reprezentanți ai 

cercurilor turistice din sectorul 1.
Discuția va fi urmată dc proiecții de 

diapozitive și filme turistice.
„PRO ARTE" — „Orizonturi noi în gîn- 

direa muzicală contemporană. Dezbate-

Miercuri 14 XI 
— orele 18 —

Marți 20 XI 
— orele 19 —

— orele 19,30 —

— orele 20 —

Miercuri 21 XI 
— orele 16 —

Vineri 23 XI 
— orele 16 —

Marți 27 XI 
— orele 16 —

re realizată cu sprijinul tinerilor din 
proiectare și cercetare și un membru al 
Uniunii Compozitorilor.

„PRIETENUL MAI MARE VĂ SFĂTU
IEȘTE". întîlnire pe tema „orientării pro
fesionale" între elevii anilor terminali și 
tineri specialiști din unitățile economice 
ale sectorului 1.

DESCHIDEREA FESTIVA A SEC
ȚIILOR SOCIETĂȚII CULTURAL ARTIS
TICE A ELEVILOR DIN BUCUREȘTI 
„GEORGE CĂLINESCU".

SĂGETĂTORUL — cenaclul literar al 
elevilor.

UNIVERSITATEA POPULARĂ DE LI
TERATURA. Cursul „Arta și etica tî- 
nârului scriitor". Tema : „Tendințe noi 
in teatrul contemporan", invitat : Prof, 
univ. ILEANA BERLOGEA
„COLOCVIU DESPRE COMPORTARE"

„Femeia : soție, mamă și cetățean". 
Discuțiile sint conduse de ECATERINA 
OPROIU — redactor șef al revistei „CI
NEMA", TOMESCU IRINA — vicepre
ședinte al Tribunalului Capitalei. ANGE
LA CHIUARU — actor al teatrului „C. 
Nottara".

SIMPOZION : Spiritul prevederilor re
gulamentului cadru privind organizarea 
și funcționarea căminelor muncitorești 
pentru tineri.

„A FI TINAR OȘTEAN" 
Dezbateri urmate de proiecția unor filme.

B CABINETUL DE ȘTIINTE SOCIALE ȘI 
RASPINDIREA CUNOȘTINȚELOR 

ȘTIINȚIFICE
1. — „Aniversări" :
— „ELENA FILIPOVICI" — militantă 

de seamă a mișcării muncitorești din 
România.

(joi 1 noiembrie, orele 20)
2. — „Mapamond" :
— „UNIUNEA SOVIETICA — istorie și 

contemporaneitate". Note de călătorie și 
evocări cu prilejul zilei de 7 NOIEM
BRIE, prezentate de redactori de la 
Agerpres.

(vineri s noiembrie, orele 20)
3. — „România în lume" :
— „O Înaltă misiune de pace și prie

tenie". — Vizita delegației guvernamenta
le române în o serie de țări din Ameri
ca Latină, condusă de tov. NICOLAE 
CEAUȘESCU. Invitat : un ziarist care 
a însoțit delegația.

(luni 12 noiembrie orele 20)

4. — „Profil" :

— ÎN SPIRITUL EDUCĂRII INTER
NAȚIONALISTE A TINERETULUI — se 
\a deschide ciclul de expuneri, dezbateri 
și prezentări de filme documentare in-

titulat : „PROFIL". Vor fi relevate as
pecte clin activitatea unor organizații 
progresiste din lumea întreagă.

(vineri 16 noiembrie, orele 19)

5. — „In memoriam" :

.,FRIEDRICH ENGELS — viața șl 
ac tivitatea revoluționară". Prezintă STRO- 
IA MARIN — cercetător la Institutul dc 
Isorie „NICOLAE IORGA".

(joi 29 noiembrie orele 20)

ACTIVITĂȚI PERMANENTE

— Expoziția : „CARTEA POLITICĂ 
PENTRU TINERET".

— CABINET METODIC AL 
CULTURALE.

— BIBLIOTECA POLITICĂ 
TINERET.

— DISCOTECA DE MUZICĂ 
TICĂ.

— UNIVERSITATEA 
TINERETULUI.

— UNIVERSITATEA
PENTRU TINERET.

MUNCII

PENTRU

PATRIO

POPULARĂ A

DE LITERATURA

Din programul ..Ateneului tine
retului" — București

<

de 
înseamnă rutina in 
documentare profe- 

Cineamatorii nu tre- 
nici nu au de ce, la 
mijloacelor lor, să-și 

pelicule „la concu
rență", ci să confere filmelor 
lor, prin înfățișarea diferitelor 
aspecte ale realităților locului 
lor de muncă, un rol principal 
in declanșarea de opinii.

Cineclubul Uzinelor „Elec- 
troputere" Craiova a reali
zat un excelent documentar 
satiric despre felul cum u- 
tilaje noi se degradează din 
cauza unor neglijențe.

La Cineclubul Combinatu
lui poligrafic „Casa Scînteii11 
s-au realizat, deja trei filme 
care au'stîrnit discuții fruc
tuoase ajutind la remedie
rea multor lipsuri din pro
cesul de producție... Titlul 
lor este mai mult decit eloc
vent : „Unde se scurg bene
ficiile", ..Risipa de hirtie", 
„Autocontrolul muncii noas
tre".

La Brașov, Oradea. Plo
iești. Constanța și Giurgiu, 
cineamatorii au realizat cu 
ajutorul peliculei raiduri-an- 
chetă prin care au surprins 
și au pus în reflectorul o- 
piniei publice aspecte pri- 
vincT civilizația străzii. Iar 
cei de la Timișoara sînt de 
acum în măsură să ofere lu
nar o suită de micro-repor- 
taje din viața tinerilor din 
județ.

Iată, 
trativ, 
ce se

pc scurt, cu titlu ilus- 
ce se poate realiza, 
poate face în aceste 

entuziaste, pasionate colecti
ve de amatori.

Este vorba deci de un fe
nomen cultural relativ nou, 
actual și în plină dezvolta
re. Dincolo de necesitățile 
structurii lui organizatorice, 
cineamatorismul are nevoie 
mai mult ca orieînd de i- 
mensul rezervor de energie 
și talent al tinerilor. Cineclu
burile ii așteaptă.

TUDOR STANESCU

ales. Nu ne scapă nici o ani
versare, anul Cantemir, de exem
plu.

— Dar Mihail Eminescu ? Un 
recital de poezie Mihail Emi
nescu ?

— Acum nu-mi amintesc. Au 
fost, precis au fost. Cînd s-a 
aniversat... Invităm scriitori 
contemporani. Au fost Veronica 
Porumbacu, Eugen Frunză, Ion 
Grecea. Am reușit chiar într-o 
seară să-1 aducem pe Marin 
Preda. A fost un eveniment.

— Desigur. Dar o permanen
ță, mă gîndeam la o permanen
ță. Mi-ați vorbit de atîtea lu
cruri frumoase pe care le faceți 
la Universitatea populară, nu
miți-mi cursul de literatură 
clasică sau contemporană pe 
care l-ați programat, să zicem, 
anul acesta.

— ...De fapt... nici unul. Nimic 
care să aibă legătură directă cu 
literatura. Și nici altele, alte 
acțiuni care să poată răspunde 
la întrebarea dumneavoastră. 
Dar mi se pare firesc. Am avut 
în alți ani. Nu se poate, nu-i 
așa, să repeți aceleași lucruri în 
fiecare an. Oamenii s-ar plictisi.

— Literatura e o permanență. 
Oamenii se schimbă, cresc, vin 
alții. Tinerii. Tot acest tineret 
muncitoresc. Niciodată nu putem 
să spunem că „am epuizat11 ma
rile teme ale literaturii. Deci, 
Eminescu, niciodată...

LA STEAUA CARE-A 
RĂSĂRIT

N-AVEM CITITORI ’.
— Cum se poate asta ?
— Șapte sute. (Ana Chera, bi

bliotecară, biblioteca V. I. Lenin, 
din imediata apropiere a Casei 
de cultură). Majoritatea elevi. 
Vin după bibliografia școlară. 
Muncitori, foarte puțin.

— Poate-și cumpără cărți.
— Nu-și cumpără. Se cunosc 

„oamenii dc carte11. îi văd tre- 
cînd, cu sutele, spre Casa de 
cultură. Nu' se opresc nici mă
car să arunce o privire. Știți 
cum e, cine e obișnuit să citeas
că. iși aruncă ochii într-o vitri
nă cu cărți. Iar noi afișăm tot
deauna noutățile, totdeauna.

— Aveți destulă literatură aici, 
și contemporană.

— A, se citește, Eugen Barbu 
de exemplu. Și chiar (? !) D. R. 
Popescu.

— Păi ce facem, tovarășe bi
bliotecară ?

— Am fost în întreprinderi, cu 
scriitori care și-au citit din o- 
pere, la ..Vulcan11, la „Electro
magnetica11. A fost tovarășul Ion 
Cringuleanu, și Sașa Pană, Ve
ronica Porumbacu, Ion Grecea. 
O să organizăm acțiuni cu Casa 
de cultură. De pildă, o să trea
că o cometă deasupra țării, o să

Pentru că vorbim de literatură 
și de marele Eminescu al ei. 
Steaua care a răsărit, dacă me
tafora nu impietează este tocmai 
această aviditate a tineretului 
de a ști. Noi învățăm tineretul 
să fie patriot. Fiecare gest al 
activității noastre trebuie să fie 
un gest de înalt patriotism. Pa
triotismul nu se poate desparți 
de cultură.
cărții, sfinți sînt oamenii care 
au înnobilat limba și gîndirca 
românească. ” ' . ‘ ’
să-i uităm nici o clipă. Ofensi
va culturii trebuie să fie, așa 
cum a demonstrat plenara din 
noiembrie 1971, o ofensivă 
lucidă, ardentă, permanentă. 
„Ce le dăm, aceea primesc11, 
îmi spunea metodista. Tinerii 
au încredere în noi, oamenii de 
cultură și grija pentru această 
menire este una primordială. 
Putem fi întrebați de ce 
ales pentru această idee 
xemplul unei bune casc 
cultură. Pentru că, ni se , 
că tocmai acolo unde ansamblul 
funcționează bine, fisurile se 
văd mai ușor. Pentru că, în 
plus, sectorul șase, ca și alte 
sectoare din București, este un 
sector cu un mare număr de 
tineret muncitoresc. Soarta in
telectuală a țării de mîine nu 
ne poate lăsa indiferenți. Casa 
de cultură este o instituție de 
cultură, de educație, care este 
chemată să propage marea cul
tură. Permanența preocupărilor 
de acest nivel este o obligație. 
O obligație profesională, o o- 
bligație de partid. Aici ar trebui 
să privim și mai în adinei- 
mc lucrurile. De la faimoasa 
programă analitică. De La modul 
cum vorbim despre literatură. 
De la raportul pe care trebuie 
să-1 stabilim, ceva mai riguros, 
între refuzul literaturii proaste, 
refuz firesc, care tinde insa să 
ocupe prea mult spațiul presei 
de specialitate, a instrumentelor

Sfintă este litera

N-avem dreptul

am 
e- 
de 

pare

dc propagandă gazetărești 
detrimentul propagării cărților 
bune, adevărate, popularitatea 
care trebuie să se creeze, cli
matul adevăratei literaturi 
române care se scrie, care 
există. Nu mi se pare o crimă 
că oamenii citesc mai puțin 
poezie — de exemplu — ca 
proză. E firesc. Poezia e un do
meniu în care nu se intră decit 
cu o laică religie, și după un 
îndelung exercițiu de frecven
tare. Se învață a citi poezie. O- 
mogenizarea societății socialiste 
nu se face ușor, nici în salturi, 
nici cu mari hiatusuri, cum se 
mai intimplă. Dacă scriitorii cu 
adevărat importanți nu vor 
ajunge la cititor, acesta nu nu
mai că ii va ignora, dar ii va 
și refuza — dintr-un fals prin
cipiu. Se perpetuează iasă 
practica de a chema la întilniri 
cu cititorii oameni inimoși, dar 
care, ce să-i faci, nu reprezintă 
tocmai fruntea culturii româ
nești. Astfel, falsa impresie, 
falsa cultură este gata să în
colțească. „Nu vin", mi s-a răs
puns de cîteva ori. Nu cred, 
răspund de fiecare dată, cu în- 
căpățînare. L-am văzut nu 
o dată pe venerabilul Zaharia 
Stancu la întilniri cu mecaniza
torii din agricultură. Știu poeți 
adevărați care mai sînt și ve
ritabili tribuni ai literaturii, 
care nu sint solicitați. Știu ac
tori, tineri, entuziaști, care re
cită splendid poezie și pot face 
o bună propagandă acesteia. Ca 
și prozatori. Foarte rar se a- 
pclează la critici. Să nu uităm 
că, deși cu mare bunăvoință, 
importantul scriitor X ar răs
punde unei astfel de solicitări, 
el poate foarte bine să fie în 
viața civilă un om timid și un 
slab orator, caro să-și facă sieși 
și ideii de literatură buna un 
deserviciu. Atunci cind alegem, 
să alegem deci cu grijă și fără 
să jignim pe nimeni. îmi în
gădui un exemplu — Petru Po
pescu, autor de bună literatură, 
cu mare succes de public, mai 
ales tinăr, care in plus este un 
intelectual de strălucită forma
ție și un bun orator. Tocmai 
îmi spunea bibliotecara Ana 
Chera că „se teme să-1 invite. 
Tinărul scriitor s-ar supăra să 
audă asta. Nimeni nu se poate 
gîndi la o viitoare societate 
tehnicistă, în care muncitorul și 
inginerul de mîine să știe totul 
despre cibernetică dar nici un 
vers din Eminescu. Care să nu 
știe cine a fost, pc pămint ro
mânesc. Ion Barbu. Sau Mateiu 
Caragiale. Sau Mihail Sado- 
veanu...

Ar fi nu numai trist. Dar de 
neconceput. Nu așa vrem să 
arate și nu așa va arăta socia
lismul de mîine. Marii scriitori 
nu trebuie scoși „de sărbători” 
la vedere, cînd se mai adaugă 

, un deceniu de la trecerea lor 
în nemurire. Ei ne-au lăsat 
moștenire această nemurire și 
strălucirea ei.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Zair, general de corp de armată MOBUTU SESE 
SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA, următoarea tele
gramă :

Aniversarea sărbătorii naționale a Republicii Zair îmi oferă 
plăcutul prilej să adresez în numele Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat, al guvernului, al poporului român și al 
meu personal, cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, iar poporului 
zairez prieten urgri de prosperitate și progres.

Subliniind satisfacția noastră față de dezvoltarea fructuoasă 
a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica 
Zair, dintre Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară a 
Revoluției, doresc să îmi exprim încrederea că, în spiritul con
vorbirilor apropiate pe care le-am avut împreună și al înțele
gerilor la care am ajuns cu prilejul întîlnirilor noastre, colabo
rarea multilaterală dintre țările și popoarele noastre se va adinei 
continuu, spre binele cauzei comune a păcii și înțelegerii inter
naționale.

Cu cea mai înaltă considerațiune.

Cu prilejul aniversării Zilei 
naționale a Republicii Zair, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al acestei țări la București, Zitu 
Di Nenkoti, a oferit vineri o 
recepție în saloanele ambasadei.

Au participat Emil Drăgănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Vasile Patilineț 
și Bujor Almășan, miniștri, Ni
colae Ghenea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, oa
meni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, zia
riști. Au luat parte șefi de mi
siuni diplomatice aereditați la 
”..... — *' ‘ aiBucurești și alți membri 
corpului diplomatic.

Delegația de activiști ai 
din Cehoslovacia, eondusă

P.C.
r. de

Vladimir Macha, șef de sector 
la C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.,

ORGANIZAȚIA
JUDEȚEANĂ BRĂILA
A U.T.C. ȘI-A iNBEPLI
NIT ANGAJAMENTUL
ANUAL LA ACȚIUNILE

DE MUNCĂ PATRIOTICĂ
(Urmare din pag- I)

Dintre indicatorii mai repre
zentativi care se regăsesc in 
valorile <Je mai sus amintim: 
fier vechi — 13 210 tone, îm
păduriri — 300 hectare, în
grijit arboret — 2 000 hec
tare, lucrări pentru amena
jarea terenului necesar iri
gațiilor, îndiguiri și desecări 
pe 4 000 hectare, plantat 
82 400 pomi fructiferi și or
namentali. Ilustrativ pentru 
amploarea acțiunilor de mun
că patriotică inițiate de or
ganizațiile U.T.C. în acest 
an este și numărul elevilor, 
muncitorilor și cooperatorilor 
prezenți în campaniile agri
cole, care este de peste 
37 000. O atenție deosebită 
s-a acordat, de asemenea, 
acțiunilor de înfrumusețare 
și construirea obiectivelor so- 
cial-culturale, tinerii Iucrind 
la 70 baze sportive și agre
ment, amenajînd 256 hectare 
de spații verzi și parcuri.

Aceste rezultate obținute 
pînă în prezent constituie 
pentru organizațiile U.T.C., 
pentru cei peste 52 000 de 
tineri ai județului nostru, o 
mîndrie dar. în același timp, 
și un imbold pentru noi suc
cese care să încununeze un 
bilanț rodnic al acestui an 
hotărîtor pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men.

STILUL POLITIC VIU
(Urmare din pag. I) 

concretitudine nudă, cum ar 
fi cele ale asigurării pieselor 
de schimb, depanării unui u- 
tilaj, distribuirii in ordine și 
cu răspundere a unor obiec
te de protecție a muncii, 
scurtării timpilor neproduc
tivi ta o porțiune a benzii de 
flux și altele, multe altele, 
pot să pară unor activiști 
drept teren al altora, uitind 
sau neștiind că — de fapt — 
politicul se întemeiază în și 
prin economic, că exprimă 
„prescurtat" esența acestuia.

Partidul nostru ne dă acum 
un semnificativ exemplu de 
revitalizare a funcțiilor și 
stilului muncii politice, de 
mînuire eficientă a forței 
propulsive pe care o pot a- 
vea, îngemănate, critica șl 
autocritica, de apropiere ac
tivă și durabilă de probleme
le cele mai concrete ale con
strucției și vieții într-un sec
tor sau altul. Sînt de reținui 
pildele sale, căci nu o dată ne 
putem surprinde vorbind 
fără acoperire despre un 
„stil al muncii uteciste", că 
sînt destule întreprinderi în 
care media de vîrstă a mun
citorilor se înscrie între 22 și 
28 de ani, dar ascuțișul 
muncii politice de acolo este, 
pe destule laturi, tocit si ne
volnic.

Nu există piesă sau angre
naj din procesul muncii care 
Să nu noată fi tratată din 
perspectiva actului de gîndi- 
re și proiecție politică. 
Politicul nu este capacitatea 
de a exprima în termeni im
perativi o teză ideologică. 
aș-< cum. deformat, își închi
puie vreun lozincard ce-și 
scormonește ființa pentru a 
mima că stă în primele rin- 
dnri ale acțiunii. Politicul 
este nrin substanța lui au
tentică. deopotrivă reflecție 
și acțiune, prevenție și co
recție. putere si cunoaștere, 
puse toate în servici”! unor 
interese generale, ale tu
turor.

Pus în afara genezei și re- 
troacțiunii sale în raport cu 

a făcut o vizită, in schimb de 
experiență în țara noastră, a 
părăsit, vineri, Bucureștiul. în- 
dreptîndu-se spre patrie.

★

La sfîrșitul vizitei, delegația 
a fost primită de tovarășul Mi
hai Marinescu, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale.

STUDENȚII MEDICINIȘTI
OPTEAZĂ PENTRU TEME

LEGATE DE PRACTICĂ
Secția rezervată învătămîntu- 

lui superior medical s-a făcut 
remarcată printr-o serie de atri
bute ale tematicii lucrărilor pre

zentate: aplicabilitate practică, 
comparativism. Totuși, cercetă
rile de un deosebit interes pen
tru cercetare^, medicală — cele 
interdiscipținare — au fost pu
ține. numai cîțjva studenți abor- 
dînd citeva teme din această 
perspectivă. Cauzele interesului 
încă redus pentru abordarea te
maticii interdisciplinare ne sînt 
relatate chiar de autorii acestor 
lucrări. T. Tovaru: „Există încă 
o insuficientă coordonare a pla
nurilor de cercetare. în special 
a acelora de Ia diferite Institute, 
Apoi, nu există o bază materia
lă suficientă demarării acestui 
gen de cercetare. Sînt sigur că 
și lucrarea prezentată ar fi pu
tut fi mult mai bună dacă am 
fi avut posibilitatea să obținem 
condiții de experimentare „in 
vivo". Solicitările noastre de 
materiale au fost mereu intim- 
pinate cu bunăvoință de cadre
le didactice de la I.M.F. sau de 
la Institutul de fizică atomică, 
însă acesta este un caz fericit, 
fiindcă de multe ori nici ca
drele nu beneficiază de o dotare 
corespunzătoare cercetării. Multi 
colegi doresc să facă cercetare 
interdisciplinară. dar se întîm- 
pină destule greutăți în obține
rea materialelor necesare".

Florin Tudose: „Cercetarea 
interdisciplinară mai intimpină 
rezistentă și din partea unor 
cadre didactice care au o poziție 
puțin conservatoare, fată de ne
cesitățile actuale ale abordării 
unei tematici științifice. Se im
pune crearea unui organism de 
conducere și îndrumare al cer
cetării studențești interdiscipli
nare, organism care poate asi
gura atît o bună corelare a te
maticilor, cît și o mai bună 
popularizare a unor metodologii 
moderne de investigație".

Nu numai cercetările interdis
ciplinare au lipsit de la această

practica, politicul riscă să se 
profesionalizeze și să se bi
rocratizeze, dobîndind ma
niere infatuate a căror ex
presie, aspru criticată in ul
timul timp, este ședințoma- 
nia obsesivă, învîrteala în 
cerc închis pe o ordine de zi 
copleșitor de repetitivă și 
rareori tentantă ta structu
rile realității vii. Am cunos
cut cîndva, intr-un loc, o fe
meie de serviciu care își fă
cea munca exclusiv în sălile 
de ședințe : trebuia tot tim
pul să curețe scrumul de ta 
țigări, să strîngă bucățile de 
hîrtie, resturile de pișcoturi, 
sticlele goale de borsec sau 
pepsi și multe altele, și asta 
în pauza scurtă dintre două

REDESCOPERIREA 
FAMILIEI

(Urmare din pag. I)

prea aveți răbdare să curătiți și 
să spălati în solvenți piesele 
foarte mici. Ori cu spălatul noi 
sîntem obișnuite și de acasă" — 
le-a zis Vișa Văcaru. „Iată-ne 
și criticați" — a răspuns cu pu
tină ciudă Gh. Simon. Dar toți 
au izbucnit în rîs și au recunos
cut că fetele aveau dreptate.

...Intr-adevăr, în asemenea în
tâmplări de muncă ca cele po
vestite pînă acum s-a născut 
COLABORAREA, ÎNTRAJUTO
RAREA ȘI RESPECTUL RECI
PROC. Trăsături specifice unor 
relații de muncă socialiste, năs
cute ca o necesitate a climatu
lui moral al muncii ele sînt pro
movate în rîndul masei de ti
neri de către tinerii comuniști. 
Odată înflorite, existenta aces
tor trăsături nu este, firește, 
amenințată în mod direct de că
tre cineva. Totuși, complexita
tea și strălucirea lor se cer a fi 
alimentate continuu. Iată în 
încheiere, pe scurt o întâmplare 
care pledează pentru această 
idee. Recent, Mariana Stîncă, o

La Reșița a avut loc, vineri, 
festivitatea depunerii pietrei i- 
naugurale a fundației primei fa
brici de reductoare din țara 
noastră, important obiectiv in
dustrial, care se realizează pe 
baza contractului de constituire 
a societății mixte „Reșița-Renk", 
semnat la Oberhausen, în pre
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei în
treprinse in vara acestui an în 
Republica Federală Germania.

Formă reciproc avantajoasă 
de cooperare. Societatea mixtă 
„Reșița-Renk", în care partea 
română deține 51 la sută din ca
pitalul social, dă expresie do
rinței manifestate de ambele 
părți pentru adincirea relațiilor 
de colaborare tehnico-economi- 
că de lungă durată.

în cursul zilelor de joi și 
vineri, căpitan de marină Gus
tavo Jarrin Ampudia, ministrul 
resurselor naturale și energetice 
din Republica Ecuador, care se 
află în vizită în țara noastră, a 
avut întâlniri cu Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, și Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice.

Au fost discutate probleme 
referitoare la înfăptuirea preve
derilor din Convenția de cola
borare și cooperare, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Ecuador.

Ministrul ecuadorign a vizitat 
obiective industriale și sociale 
din Capitală, precum și din ju
dețele Prahova și Dîmbovița, 

sesiune, ci și o serie de domenii 
de mare interes pentru viitorul 
medic: astfel, nu au fost pre
zentate lucrări privind: medici
na muncii, profilaxia bolilor 
profesionale, higiena, deontolo
gia.

în schimb, un element pozitiv 
l-a constituit in actuala sesiune 
prezența a cinci lucrări in ca
drul secției de pediatrie, reali
zate cu instrumentele specifice 
sociologiei medicale.

I-am solicitat tovarășului prof, 
dr. doc. Vasile Predescu, prorec
tor al I.M.F.-Bueurești, citeva 
păreri despre nivelul actual al 
cercetării științifice studențești 
în domeniul medical- „Aici cer
cetarea. este favorizată de un 
statut aparte al relațiilor dintre 
profesori și studenți. Faptul că 
se lucrează în grupe mici în ca
drul procesului de învătămint, 
Ia laborator, in policlinică sau 
la spital, implică necesitatea 
unui dialog susținut, o relație 
în care îndrumarea nemijlocită 
nu mai are nevoie de instruc
țiuni, stabi)indu-se de la sine. 
Această îndrumare duce la o 
cunoaștere măi bună a posibi
lităților studenților in aborda
rea diferitelor domenii de cer
cetare, a aptitudinilor si aspi
rațiilor lor. Un ai doilea aspect, 
reliefat și la actuala sesiune, 
este racordarea cercetării stu
dențești la tematica științifică 
a catedrelor- Astfel, se direcțio- 
nează mai bine contribuția stu
dențească spre problemele ma
jore ale politicii sanitare a sta
tului — un domeniu încă defi
citar este cercetarea interdisci- 
phnară. Or, in medicină, poate 
mai mult decît în alte profesi
uni, limitele competentelor își 
spun cuvîntul în succesul unei 
cercetări. In același timp, cercu
rile științifice reprezintă, mai 
bine decît pînă acum, o posibi
litate de aprofundare a tema
ticii de licență. Alegerea spe
cialității joacă un rol hotărîtor

ședințe. Și cum pauzele nu 
se dau cînd vrei, era nevoită 
să fugă mereu de la o sală 
la alta, să nu le scape. Și 
asta toată ziua, pentru că 
ședințele nu se mai termi
nau, se rostogoleau unele 
peste altele, fără punct 
terminus și cu obișnuielnică 
sfidare a timpului. Femeia 
aceasta a avut odată un păs 
al ei, rezolvabil într-o cli
pită, pe care l-a șoptit cuiva, 
ta intrarea în sala de ședin
țe, stând cu tava plină cu 
cafele în mîini și așteptînd 
un răspuns. Și răspunsul a 
venit, pe Ioc, ca un trăsnet : 
„bine, bine, dragă, îți trecem 
chestiunea pe ordinea de zi, 
n-avea grijă 

tînără din atelier, s-a căsătorit 
cu un coleg de echipă, cu Ni
colae Similea. Inexplicabil, cei 
doi s-au retras deodată de la 
activitatea colectivului. Comu
nistul Tudoi' Doncu. prieten cu 
Similea l-a luat pe acesta deo
parte : „Ce s-a întâmplat, măi 
băiete ? Ai ceva împotriva 
noastră. Nu te stimăm îndea
juns ?

Nicolae și soția au fost invi
tați într-o adunare generală 
U.T.C. „Și Dino s-a căsătorit, 
am fost cu toții din atelier la 
nunta lui. Și Barbu Iile și Ion 
Beșleagă au luat de soții cite o 
fată din atelierul nostru dar toți 
au rămas aceiași tovarăși de 
muncă, continuăm să fim ne
despărțit! în toate acțiunile noas
tre. Voi vreți să munciți sin
guri. De ce ?

Pină la urmă mustrarea tovă
rășească. făcută cu grijă și căl
dură. a învins sămînța egoistă 
ce încolțise în inimile celor doi. 
Mariana și Nicolae gîndesc și 
muncesc în continuare la tel ca 
toți ceilalți zeci de tineri din 
atelier.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Gheorghe 
Cazan a fost numit în funcția de 
minisru secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Ușoare, avînd 
calitatea de membru al Consiliu
lui de Miniștri.

în Capitală a avut loc vineri 
o întâlnire a Grupului de lucru 
al organizațiilor guvernamenta
le de turism din țările riverane 
Dunării. Au fost discutate pro
blemele promovării și dezvoltă
rii turismului între R. F. Ger
mania, 
Ungaria, 
Bulgaria 
parte și 
american.

Austria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, România, 

și U.R.S.S., pe de o 
țările din continentul

CRONICA
U.T.C

Ieri a sosit în Capitală

de

pe

o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist (K.I.S.Z.), din 
R. P. Ungară, condusă 
tovarășul Csikos Jozsef, 
junct de șef de secție la 
al K.I.S.Z. La sosirea 
aeroportul București-Otopeni, 
delegația a fost salutată de 
tovarășul Cruceru Dan, prim 
adjunct dc șef de secție Ia 
C.C. al U.T.C., de activiști 
ai C.C. al U.T.C.

în formarea medicului; o opțiu
ne insuficient fondată poate 
duce la un randament scăzut, la 
o eficientă profesională redusă. 
Canalizarea posibilităților, sub 
îndrumarea unej catedre. încă 
din primii ani de facultate, de
vine un argument hotărîtor în 
formarea unui specialist bine 
pregătit. Lucrările actualei se
siuni au demonstrat o bună pre
gătire a majorității autorilor, o 
cunoaștere optimă a metodolo- 
giilor moderne. însă, nu ne pu
tem declara mulțumiți și, tre
buie să recunoaștem că, este 
mult Ioc și pentru mai bine. 
Dorim, în viitor, să atragem mai 
mult studenții în cercetare, încă 
din primii ani de facultate; do
rim să intensificăm și să îmbo
gățim studiul limbilor străine, 
instrumente extrem de utile în 
cercetare; de asemenea, dorim 
să antrenăm în activitatea ști
ințifică cit mai multi student! 
străini. Sînt citeva imperative 
care pot îmbogăți cercetarea 
studențească, adueind-o la un 
nivel mai apropiat de potențialul 
ei real".

Primii pași pentru realizarea 
acestor imperative s-au și făcut. 
Fiecare catedră îndrumă acpm 
up cerc științific, s-au elaborat 
tematici comune disciplinelor 
clinice și preclinice. Valorifica
rea lucrărilor de cercetare are 
up indice ridicat: circa 20 la 
sută din comunicările actualei 
sesiuni au fost reprezentate de 
lucrări de stat, o serie de alte 
titluri puțind deveni la rindul 
lor teze de licență.

Totuși, pentru o mai bună va
lorificare a studiilor realizate 
de studenții mediciniști credem 
că se impune, in afara popu
larizării lor in Buletinul științi
fic editat de U.A.S.C.R. — și o 
atenție sporită din partea Uniu
nii societăților de științe me
dicale care ar putea include în 
programul sesiunilor obișnuite 
cele mai interesante lucrări.

calin stanculescu

I ROMÂNIA FILM - PREZINTĂ

scenariul și regia : Antun Vrdoljak
imaginea : Frano Vodopivec
cu : Boris Dvornik, Ivica Vidovic, Veljko Milosevic, Mato Srgovic, 

llija Ivezid, Kole Angelovski,

producție a studiourilor cehoslovace Barrandov 1972 
scenariul ; Jaroslav Korân, Vâclav Vorlicek 
regia : Vâclav Vorlicek 
imaginea : Rudolf Stahl 

cu : Vâclav Postrânecky, Jana Sulcovâ, Jan Libicek, Jaroslav 
Moucka, Ladislav Mirkvicka

Încheierea lucrărilor simpozionului:

„Locul și rolul tineretului în făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate"
Simpozionul „Locul șî rolul 

tineretului în făurirea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate", desfășurat sub egida 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului, a con
tinuat ieri, avînd ca participanți 
numeroși cercetători științifici, 
cadre din domeniul educației 
și învățămîntului. activiști ai 
Uniunii ■ Tineretului Comunist, 
tineri din întreprinderile Ca
pitalei.

La masa rotundă care a avut 
ca temă „Tineretul și populația", 
subiectele discuțiilor au fost 
axate pe problemele locului ti
neretului în structura populației 
țării, în condițiile accesului larg 
la cultură și la educație.

Vii discuții a prilejuit și ana
liza relației dintre cercetarea 
științifică și beneficiari, în ca
drul mesei rotunde cu tema 
„Valorificarea și eficienta cer
cetării științifice în munca poli- 
tico-educativă". Referindu-se 
la unele neajunsuri existente în 
folosirea informației furnizate 
de cercetarea științifică și ana-

• SPORT • SPORT • SPORT
PROGRAM COMPETIȚIONAL

FOTBAL. Etapa a XV-a a di
viziei naționale programează 
astăzi în Capitală, de la ora 14, 
pe stadionul Giulești, partida 
Rapid — C.S.M. Reșița (întîlni- 
rea va fi televizată în direct), 
iar mîine, tot de la aceeași oră, 
pp stadionul Republicii, Spor
tul studențesc va întâlni pe 
F. C. Petrolul. în țară : Jiul —• 
Steaua, F. C. Argeș — Univer
sitatea Craiova, C.F.R. Cluj — 
Dinamo, F. C. Constanța — 
A.S.A. Tg. Mureș. U.T.A. — Po
litehnica Iasi. S. C. Bacău — 
Politehnica Timișoara și Stea
gul roșu —. „U" Clui.

HANDBAL La Cluj, in sala 
sporturilor continuă întrecerile 
din cadrul celei de a XlV-a 
ediții a „Trofeului Carpați" la 
handbal masculin, la care Dar- 
ticipă formații din U.R.S.S., 
R. D. Germană, Iugoslavia, Da
nemarca și România. Azi. se
lecționata țării noastre întilneș- 
te echipa U.R.S.S., iar mîine re
prezentativa Iugoslaviei. • As- 
zităzi în sala Victoria din Plo
iești, de la ora 18, echipa na
țională a României întâlnește 
intr-un meci amical reprezen
tativa Bulgariei.

SCRIMĂ. Sala Florească din 
Capitală, găzduiește a Vl-a edi
ție a Campionatului balcanic la 
scrimă la care participă spor
tivi din Bulgaria, Iugoslavia, 
Turcia, Grecia și România. în 
programul de azi, la ora 16. au 
loc întreceri la floretă masculin 
și sabie’ pe echipe (turul I) ; 
ora 17, turul II : ora 18, turul 
III, iar mîine, de la ora 9,30. 
floretă feminin și spadă pe 
echipe (turul I) : ora 10,30, turul 
II ; ora 11,30, turul III.

ȘAH. în aula T.P.P.G. din Ca
pitală continuă .întrecerile din 
cadrul campionatului renublican 
individual.

BASCHET. în sala Dinamo 
din Capitală are loc ultimul 
turneu al primului tur al cam
pionatului național feminin de 
baschet după următorul pro
gram : azi, de la ora 9,30, Univ. 
Iași — Voința Tg. Mureș, Voin
ța București — Sănătatea Satu 
Mare, de la ora 15, Univ. Timi
șoara — Crișul Oradea. Olimpia 
București — Politehnica Bucu
rești, I.E.F.S. — Rapid. „U" 
Cluj — Constructorul Bucu
rești, mîine, de la ora 8,30, Vo
ința Tg. Mureș — Sănătatea, 
Univ. Timișoara, — Univ. Iași, 
de la ora 15, Olimpia — I.E.F.S., 

lizînd factorii care contribuie 
la realizarea aplicabilității cer
cetării științifice, participanții la 
dezbateri au reliefat existența 
unor forme și modalități, neex
plorate încă îndeajuns, de . spo
rire a eficienței cercetării 
științifice, cum sînt constituirea 
unei bănci de date referitoare la 
problematica tineretului, reali
zarea unei cooparticipări a ac
tivului U.T.C. și a tinerilor în
șiși în munca de cercetare, ela
borarea unei strategii de apli
care operativă a rezultatelor 
cercetării.

în încheierea sesiunii a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului. Refe
rindu-se la semnificația sesiu
nii, tovarășul Ion Traian Ște- 
fânescu a arătat că aceasta se 
înscrie în contextul de preo
cupări al Uniunii Tineretului 
Comunist privind dezbaterea 
problemelor fundamentale ale 
tineretului, participarea acti
vă a acestuia la opera de fău

Crișul — Constructorul, Voința 
București — „U“ Cluj, Rapid — 
Politehnica, luni, de la ora 8.30, 
Univ. Timișoara — Voința Tg, 
Mureș, „U" Cluj — Crișul, 
Univ. Iași — Sănătatea, Olimpia 
— Rapid, Voința București — 
Constructorul, I.E.F.S. — Po
litehnica.

POPICE. Azi și mîine au loc 
partide din cadrul campionatu
lui republican — etapa a Vil-a.

LUPTE. Azi și mîine la Brăi
la are loc competiția rezervată 
tinerilor luptători în cadru) 
„Concursului republican de 
toamnă" la probele de liber.

BOX. Mîine, în sala Progresul 
din Capitală are loc o nouă 
gală în cadrul competiției de 
box „Memorialul Puiu Nicolae".

HOCHEI. Azi și mîine la Ga
lați, Cluj, București și Miercu
rea Ciuc au loc partide în ca
drul campionatului republican, 
în Capitală, pe patinoarul „23 
August", azi de la ora 11, are 
loc partida I.P.G.G. — Tirnava 
Odorhei. Partida revanșă va a- 
vea loc mîine. de la ora 16.

VOLEI. In Capitală, în cadrul

• Campionatele internaționa
le de tenis ale Argentinei au 
continuat pe terenurile „Tenis 
Clubului" din Buenos Aires cu 
disputarea sferturilor de finală 
ale probei de simplu bărbați.

Performerul zilei a fost jucă
torul columbian Ivan Molina, 
care a reușit să-1 învingă cu 
6—4. 3—6, 6—2 pe iugoslavul 
Zeliko Franulovici; cîș ti gaterul 
ultimelor două ediții ale acestui 
turneu. Ion Țiriac l-£ întâlnit 
pe tânărul tenjsman suedez 
Bjorn Borg, în fața căruia a 
pierdut în trei seturi : 1—6, 6—3, 
3—6. în celelalte două partide 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Guillermo Vilas (Ar
gentina) — Toma Ovici (Româ
nia) 6—4, 6—3 ; Eddie Dibbs 
(S.U.A.) — Pinto Bravo (Chile) 
6—1, 6—2.

• Raliul automobilistic al An
gliei s-a încheiat la York cu 
victoria cunoscutului campion 
finlandez Timo Makkinen, care 
a concurat alături de englezul 
H. Liddon pe o mașină „Ford 
Escort". 

rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. în cei cinci 
ani care au trecut de la înfiin
țarea Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului, a 
spus vorbitorul, problema ro
lului și locului tinerei generații 
în societatea românească con
temporană, analiza profundă a 
specificului activității Uniunii 
Tineretului Comunist au făcut 
obiectul multiplelor studii și 
cercetări, simpozioane și sesiuni 
științifice. Nivelul și calitatea 
recentei sesiuni relevă succe
sul acțiunilor cu caracter de
clarat de dezbatere, care prile
juiesc un util schimb de pă
reri .între cercetători științifici, 
activiști și tineri din producție. 
Pornind de aici, o problemă ca
re va trebui dezbătută în viitor 
este aceea a specificului tine
retului, a drepturilor și. obliga
țiilor ce îi revin în societatea 
socialistă românească, a căilor 
de sporire a eficienței acțiunii 
politice a Uniunii Tineretului 
Comunist.

CRISTIAN IONESCU 

diviziei naționale au loc urmă
toarele jocuri : azi, sala Progre
sul, ora 18, Progresul — Dinamo 
(m) ; sala Constructorul, ora 18, 
Constructorul — I.T.B. (f); mîi
ne, sala Dinamo ora 11,30, Me
dicina — Univ. Timișoara (f), 
ora 12,30, Dinamo — Univ. Cra
iova (f) ; sala Giulești, ora 9, 
I.E.F.S. — „U“ Cluj (f) ora
10.30, Rapid — „U" Cluj (m), 
ora 11,30, I.E.F.S. — C.S.U. Ga
lați (m).

RUGBI. Mîine este programa
tă etapa a Vl-a. în Capitală au 
loc următoarele partide : Vul
can — Farul, teren Vulcan, ora 
9,30 iar pe terenul din Parcul 
copilului : Sportul studențesc — 
C.S.M. Sibiu ora 9 și Grivița 
roșie — Rulmentul Bîrlad ora
10.30. în țară : Univ. Timișoara 
— Dinamo. Agronomia Cluj — 
Gloria, Chimia Năvodari —. 
Știința Petroșani, Politehnica 
Iași — Steaua.

CICLISM, La Poiana Brașov, 
au loc mîine finalele campiona
tului republican la ciclocros, cu 
participarea unor alergători din 
București. Brașov, Ploiești, 
Brăila, Cluj, Tg. Mureș și alte 
orașe.

GABRIEL FLOREA

• Tradiționalul turneu inter
național de golf de la Pinehurst 
(Carolina de Nord), considerat 
drept un campionat mondial 
neoficial, a fost ciștigat în acest 
an de „veteranul" american 
Miller Berber (in vîrstă de 42 
de ani). Campionul texan a to
talizat 570 puncte, fiind urmat 
de compatrioții săi Ben Cren
shaw — 573 puncte și Leonard 
Thompson — 575 puncte.

© Localitatea spaniolă Ali
cante a găzduit meciul dintre 
selecționatele mixte ale Spaniei 
și Greciei, contând pentru grupa 
B a „Cupei ligii europene" la 
tenis de masă. Sportivii greci 
au obținut victoria cu scorul de 
6—1.

© Continuîndu-și turneul în 
S.U.A., reprezentativa masculi
nă de baschet a Iugoslaviei a 
jucat la Lincoln (Nebraska), în 
compania unei selecționate lo
cale. Baschetbaliștii iugoslavi au 
obținut victoria la limită : 82—80 
(44—40). coșul victoriei fiind în
scris, cu trei secunde înaintea 
fluierului final, de cunoscutul 
internațional Zoran Slavnici.

I

S1MBATĂ, 24 NOIEMBRIE 1973

PROGRAMUL I

9,00 — Lumea copiilor ; 9,30 —
De la Alfa la Omega — enciclo
pedie pentru elevi ; 10,00 — Te
lex ; 10,05 — Album coral ; 10,15
— Bucureștiul necunoscut : Ob
servatorul astronomic popular ;
10.30 — Tîrg la Fâget. Selecțiuni 
din spectacolul prezentat la cel 
de-al IX-lea Festival național de 
folclor ; 10,50 — Din lirica uni
versală : Ovidiu ; 11,15 — Selec
țiuni din albumul duminical ; 12,00
— Telejurnal ; 14,00 — Fotbal. Ra
pid— C.S,M. Reșița (Divizia A). 
Transmisiune directă de la sta
dionul Giulești ; 15,45 — Școala 
can'pionilor ; 16,00 — Telex ; 16,05
— Caleidoscop cultural-artistic ;
16,25 — Avanpremieră ; 16,30 —
Emisiune în limba germană ; 18,15
— Ansambluri folclorice ; 18,40
— Teleglob. Venezuela ; 19,00 —
Biruit-au gîndul... Universalul 
Hașdeu ; 19,20 — 1001 de seri ;
19.30 — Telejurnal. Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an hotă
rîtor ; 20,00 — Cîntecul săptămînii : 
Știu un nume minunat ; 20,05 —
„Trofeul Carpați" la handbal mas
culin : România—U.R.S.S. (repriza 
a Il-a) ; 20,35 — Teleenciclopedia ; 
21,15 — Publicitate ; 21,20 — Film 
serial : MANNIX ; 22,10 — Tele
jurnal ; 22,20 — In studiourile
noastre : cîntărețul de muzică u- 
șoară Robertino.

PROGRAMUL II

16,00 —• Avanpremieră ; 16,05 —
Film serial : în umbra lupilor (re
luarea episodului IV — „Trans
portul1* ; 17,05 — Universitatea
TV. ; 17,40 — Telex ; 17,45 — Cin- 
tece și dansuri populare ; 18,00 — 
Vîrstele peliculei.

DUMINICĂ, 25 NOIEMBRIE 1073

PROGRAMUL I

8,00 — Bună dimineața ; 8,30 —
Cravatele roșii; 9,25 — Film se« 
rial : Daktari ; 9,50 — Viața sa
tului ; 11,00 — Emisiune în limba 
maghiară : 12,30 — De strajă pa
triei ; 13,00 — Album duminical; 
15.45 — Magazin sportiv. Campio
natele mondiale de gimnastică mo
dernă ; Rugbi ; Franța—Țara Ga
lilor : Fotbal : Ungaria—R.D. Ger
mană ; 17,00 — O nouă ediție a 
filmului serial : SCHULMEISTER
— producție a studiourilor fran
ceze ; 17,50 — Publicitate ; 18,00 — 
Gong în etapa finală a Concursu
lui coral „Cîntare patriei" ; 19,20
— 1001 de seri ; 19,30— Telejurnal.
Săptămîna politică internă și in
ternațională în imagini ; 20.10 —
Handbal masculin : România —• 
Iugoslavia (repriza a Il-a) ; 20,40
— Publicitate ; 20,45 — Film artis
tic : COLOMBO. Premieră pe ța
ră ; 22,15 — Telejurnal. Sport.
PROGRAMUL II

11,00—13,00 — Concertul Orches< 
trei Simfonice a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu** ; 20,10 —
Film serial pentru copii : GRĂSU
NUL. Primul episod : Trădătorul ; 
20,40 — Studioul de poezie ,.La 
steaua“ : 21.10 — De pe scenele 
lirice ale țării ; 22,05 — Film se
rial : MANNIX.
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PROGRAMUL III

9,00 — Știri ; 9,05 — Incognito
— program d$ varietăți muzicale ;
9,55 — Melodia zilei. Tu ești pri
măvara mea de Florin BGgardo ; 
10,00 — Turist-club ; 11,00 - Știință 
și tehnică ; 11,10 — Profil pe
portativ. Ansamblul ,,Doina“ al 
Armatei ; 11,30 — Concert dm
cele mai frumoase operete ; 12,00
— Transmisiuni directe din țară ;
12,10 — Invitație în fonotecă : 
muzică ușoară ; 12,55 — Melodia 
zilei ; 13,oo — închiderea emisiunii 
de dimineață : 17,00 — știrii®
după amiezii ; 17,05 — Alo, Radio !
— muzică ușoară la cererea as
cultătorilor ; 18,00 — Șapte zile, 
șapte arte. Muzică ; 18,10 — As
cultătorii ne propun ; 18,55 — 
Melodia zilei ; 19,00 — Anda ca 
zăpada și cei șapte... Pitiș ; 21,00
— Radio-super-top. Topul revis
tei „Flacăra11 ; 21,30 — Almanah
sonor — muzică ușoară ; 22,00 — 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22,30 — Melodia zilei ; 22.35
— Vedete ale muzicii ușoare ; 
23,15 — Poetica. Matei Călinescu ; 
23,20 — Opera ,,Luiza“ — frag
mente ; 23,55—24,00 — Ultimele 
știri

DUMINICĂ, 25 NOIEMBRIE 1973

PROGRAMUL HI

9.00 — Știri ; 9.05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9,55 — Melodia zilei : „Mi-e su
fletul o creangă11 de Laurențiu 
Profeta ; 10,00 — Clubul invitați- 
lor ; 11,00 — Știință și tehnică ; 
11,10 — Profil pe portativ — Andy 
Williams ; 11,30 — Tranzistor me
lodii ; 12,00 — Invitație în fono
tecă : 12,55 — Melodia zilei ; 13.00
— închiderea emisiunii de dimi
neață ; 17,00 — știrile după-amie- 
zii ; 17,05 — Alo, Radio ! — mu
zică ușoară la cererea ascultăto
rilor ; 18,00 — Șapte zile, șapte 
arte. Dans ; 18,10 — Dublu reci
tal : Olimpia Panciu șt Julio Igle
sias : 18,55 — Melodia zilei : 19.00
— Romanțe si cîntece de petrece
re : 19,30 — Știri : 19.35 — Radio
festival ; 20,00 — Teatru radiofo
nic : „Hagi Tudose11 de Barbu De- 
lavrancea ; 20,51 — Arii din opere
te ; 21,00 — Badio-super-top. Ga
la locurilor I ; 22,00 — Radiojur
nal. Buletin meteorologic ; 22,10
— Panoramic sportiv ; 22,30 —
Melodia zilei ; 22,35 — Vedete ale 
muzicii ușoare ; 23,15 — Poetica. 
Tineri poeți ; 23,20 — Jazz-portret; 
23,55—24,00 — Ultimele știri.
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Opera Română : CNEAZUL IGOR
— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19,30 : Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : SĂ NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARĂ — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : ÎNTRE NOI 
DOI N-A FOST DECÎT TĂCERE — 
ora 20 ; (Sala Studio) : NOILE 
SUFERINȚE ALE TÎNĂRULUI 
„W“ — ora 20 : Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : AICI A 
DORMIT GEORGE WASHING
TON — ora 19,30 : (Sala Studio) : 
HOTELUL ASTENICILOR — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : BUFA- 
LLO BILL ȘI INDIENII — ora 
20 • Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE
— ora 19,30 ; Teatrul Giulești ; 
SÎMBATA LA VERITAS — ora
19.30 ; Teatrul „C. Tănase11 (Sala 
Savoy) : LA SAVOY, BOEMA — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu : MITICĂ POPESCU — ora
19.30 : PINOCCHIO — ora 16 ; An
samblul „Rapsodia Română" : PS 
PLAIURILE MIORIȚEI — ora
19.30 ; Circul „Globus11 : GALA
ACROBAȚILOR — ora 19,30.



de peste hotare
SUCCESE ALE
PATRIOȚILOR

KHMERI
Sarin Chhak, ministrul a- 

facerilor externe al Gu
vernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.), a organizat, la 
22 noiembrie, la Pekin, o 
conferință de presă, în cursul 
căreia a făcut o trecere în 
revistă a noilor victorii re
purtate de forțele patriotice 
cambodgiene in lupta îm
potriva regimului lui Lon 
Noi, arătînd că această lup
tă a intrat într-o fază nouă, 
decisivă și ireversibilă, prin 
declanșarea cu succes a 
atacurilor în vederea ofensi
vei generale din sezonul se
cetos- 
timp, 
noile
G.R.U.N.C. pe plan interna
țional, sprijinul crescînd de 
care se bucură în lume cau
za justă a poporului cam
bodgian.

Cu același prilej, Sarin 
Chhak a prezentat o decla
rație a lui Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, 
președintele Frontului Na
țional al Cambodgiei, in 
care acesta exprima pro
funda satisfacție și recunoș
tință a poporului cambod
gian țărilor și guvernelor 
care au sprijinit propunerea 
înscrierii pe agenda de lu
cru a celei de-a 28-a sesi
uni a Adunării
O.N.U. a punctului 
vire la „restabilirea 
turilor legitime .ale 
nului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei la Na
țiunile Unite".

1973—1974. în același 
el a subliniat 

succese obținute de

Generale a 
cu pri- 

drep- 
Guver-

Premierul Ciu En-lai a primit
delegația guvernamentală 

română
SEMNAREA UNUI PROTOCOL COMERCIAL 

ROMANO-CHINEZ
Delegația economică guverna

mentală română, condusă de Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, a fost primi
tă. la 23 noiembrie, de căt-re Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire 
desfășurată într-o atmosferă 
cordială, prietenească. în cursul 
căreia tovarășul Ion Pățan a 
transmis, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, un mesaj de salut și 
urări de sănătate tovarășului 
Mao Tzedun, președintele C.C. 
al P.C.„ Chinez, to-varășuluî. Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat, celorlalți conducători de 
parti'd și de stat' chinezi. Mul
țumind pentru mesajul adresat, 
premierul Ciu En-lai a rugat pe 
conducătorul delegației române 
să transmită, în numele tovară
șului Mao Țzedun și al său per
sonal, un călduros mesaj- . de 
salut și urări de sănătate tova
rășilor Nicolae Ceaușescu. Ion 
Gheorghe Maurer, celorlalți con
ducători 
mâni.

de partid și de stat ro-

noiembrie, a fost sem- 
Pekin, protocolul în- 

Socia-
Re-

cu

La 23 
nat la 
tre guvernul Rep..olici-i 
liste România și guvernul
publici! Populare Chineze 
privire la schimburile reciproce 
de mărfuri și plățile pe anul 
1974. Conform prevederilor fl
oes tui protocol, care înregistrea
ză o importantă sporire a livră
rilor de mărfuri între cele două 
țări, -față de volumul stabilit

economice în Zair

regatul Ba- 
cunoscînd o 
din greu de 
și-a cucerit

Progrese

Imagini din KinshasaZAIR

Denumit oficial de la 27 octombrie 1971, Republica Zair, 
al treilea stat ca mărime din Africa (suprafața : 2 345 409
kmp) este brăzdat de fluviul Zair — al șaselea din lume ca 
lungime și al doilea ca debit. La vest, granița o constituie 
apele Atlanticului, iar la est o salbă de lacuri legate între 
ele de lanțuri muntoase cu vîrfuri ce depășesc 5 000 metri.

Cu o civilizație străveche (sînt deja atestate 
luba, confederația Lounda, imperiul Balunda), 
istorie învolburată, de-a lungul căreia a suferit 
ps urma stăpînirii colonialiste, poporul zairez ,. .. __
independența de stat Ia 30 iunie 1960. Dar, abia după 24 
noiembrie 1965, cînd cîrma țării a fost preluată de genera
lul Mobutu Șese Seko, se poate vorbi despre o perioadă 
constantă de eforturi îndreptate spre consolidarea indepen
denței și realizarea de adinei prefaceri în viața țării.

O trăsătură comună a acțiunilor întreprinse in ultimii ani 
in domeniul economic este punerea in valoare, ținînd scama 
de interesele naționale, a bogatelor resurse de care dispune 
Republica Zair. Volumul și concentrarea minereurilor pla
sează această țară pe primele locuri în ierarhia mondială 
în producția de diamante industriale, cupru, cobalt, magneziu, 
aur. cărbune. Eforturile constructive au fost coordonate cu 
politica autorităților de a aduce în patrimoniul statului po
tențialul economic. Astfel, pe calea naționalizărilor, guvernul 
controlează mai mult de trei sferturi din totalul mijloacelor 
de producție, urmărindu-se consolidarea poziției statului în

ramuri : 
Punerea 
provincia

exploatarea cuprului, a cobaltului și 
în valoare a importantului potențial 
Shaba (nume ce în limba swahili în-,

R. T.

principalele 
cărbunelui.
minier din ........... , . _ ....
seamnă cupru) constituie unul din punctele hotărîtoare în 
bătălia pentru dezvoltarea modernă a Zairului. Creșterea 
producției de cupru la 400 000 tone anual (locul cinci în 
lume), corelata cu dezvoltarea exporturilor și expansiunea 
producției naționale in ansamblul său, au permis vitalizarea 
economiei și îmbunătățirea nivelului de trai al populației 
(21 637 000 de locuitori).

Fină în anul 1978, cînd va lua sfîrșit actualul plan decenal 
de dezvoltare, sublinia șeful statului zairez, eforturile vor fi 
concentrate spre domeniile transporturilor, energeticii, agri
culturii, industriilor legate de piața internă și sectorul mi
nier. Unul dintre cele mai importante realizări ale actualului 
plan de dezvoltare va fi, fără îndoială, complexul hidroener
getic de la Inga, ridicat nu departe de punctul de vărsare 
al fluviului Zair în Oceanul Atlantic, ce va permite aprovi
zionarea cu energie electrică a întregii zone dintre capitala 
țării, Kinshasa și Oceanul Atlantic, în special in zona mari
timă, unde se alia în construcție noul port de mare adîncime 
— Banana. Energia furnizată de hidrocentrala de la Inga va 
pune în funcțiune oțelăria de lingă Maluku, cu o capacitate 
de 250 000 tone și uzina de aluminiu de la Moanda. 
Kinshasa, care dispune în prezent doar de industrii manu
facturiere, va cunoaște o amplă dezvoltare industrială Prin 
darea în funcțiune a complexului hidroenergetic de la Inga. 
Lubumbashi, în sud-estul țării, va constitui axa de bază a 
industriei extractive și metalurgice, iar Kisangani, în partea 
de nord, va acoperi, datorită condițiilor favorabile, necesi
tățile de consum ale populației in ceea ce privește produ
sele agricole.

Un obiectiv de incontestabilă importanță în vederea dez
voltării și diversificării economiei prevăzut în planul dece
nal, îl constituie învățămintul. Cei peste 2 milioane și jumă
tate de elevi incluși în ciclul elementar beneficiază de in- 
vățămînt complet gratuit, urmărindu-se ca, în viitorii ani, 
procentul celor școlarizați să fie de sută Ia sută (în prezent 
acest procent este de 80 la sută). în orașele Lavanium și 
Lubumbashi există universități din care ies anual 2 000 de 
absolvenți.

vapentru anul în curs, România 
livra R.P. Chineze produse ale 
industriei constructoare de ma
șini. printre care un mare nu
măr de autocamioane, instalații 
energetice, locomotive „Diesel"- 
electri.ce. produse ale indus
triilor chimică și metalurgică. 
La rîndul ei. R.P. Chineză va 
livra României mașini-unelte, 
produse ale industriei metalur
gice. utilaje pentru industriile 
textilă și a cauciucului și ma
selor plastice, produse agroali- 
mentare și bunuri de larg con
sum.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior- iar din partea chineză 
de Li Cian, ministrul comerțu
lui. exterior.

Seara, ambasadorul român a 
oferit o recepție, la care au par
ticipat Li Sien-nien. vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Li Cian, ministrul co
merțului. exterior, persoane ofi
ciale chineze, reprezentanți ai 
agenției economice române la 
Pekin. în cursul recepției, Ion 
Pățan și Li Sien-nien au rostit 
scurte alocuțiuni în care au re
levat cursul mereu ascendent al 
relațiilor multilaterale dintre 
cele două țări, partide și po
poare și au toastat în sănătatea 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Mao Tzedun, pentru continua 
dezvoltare și întărire a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și R.P. Chineză.

Convenție guvernamentală
româno-polonă

în cadrul lucrărilor celei de-a 
9-a sesiuni a Comisiei guverna
mentale româno-polone de co
laborare economică ce se des
fășoară la Varșovia, la Preșe
dinția Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone a avut loc, 
vineri, semnarea convenției gu
vernamentale româno-polone 
privind livrările de cărbuni coc- 
sificabili din Polonia în contra
partidă cu mărfuri de valoare 
economică echivalentă din Ro
mânia, pe perioada 1974—1985.

Din partea română, conven
ția a fost semnată de Nicolae 
M. Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior, iar din partea polonă 
— de Tadeusz Olechowski, mi
nistrul comerțului exterior.

La semnare au fost de față 
Janos Fazekas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România și 
Jozef Tejchma, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.

Polone, președinții celor două 
părți în Comisie, precum și 
membrii celor două delegații la 
sesiune.

Piotr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri, al 
R.P. Polone, a primit, vineri, pe 
Janos Fazecas, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
președintele părții române în 
Comisia guvernamentală ro- 
mâno-polonă de colaborare eco
nomică, conducătorul delega
ției române care participă la 
lucrările celei de-a 9-a sesiuni 
a acestei comisii.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au fost exa
minate probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre Româ
nia și Polonia, extinderea co
laborării și cooperării dintre 
cele două țări pe multiple pla
nuri de activitate.

//Un succes al poporului coreean"
Declarația M.A.E. al R.P.D. Coreene în legătură 
cu dezbaterea problemei coreene la O.N.U.
Ministerul Afacerilor Externe 

al R.P.D. Coreene a dat publi
cității. vineri, o declarație în 
legătură cu dezbaterea, în Co
mitetul Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U., a problemei 
coreene.

La cererea justă a poporului 
coreean și a opiniei publice 
mondiale — relevă declarația — 
spre deosebire de ultimii 25 de 
ani. la actuala sesiune a Adu
nării Generale a participat un 
reprezentant al R.P.D. Coreene 
— parte interesată — ca obser
vator la dezbaterile asupra pro
blemei coreene. Totodată, de
clarația salută decizia Comite-

tului Politic de a dizolva „Co
misia Națiunilor Unite pentru 
Unificarea și Refacerea Coreei" 
(U.N.C.U.R.K.), relevînd că a- 
ceasta reprezintă un succes al 
poporului coreean în lupta sa 
pentru accelerarea reunificării 
independente și pașnice a Co
reei, fără amestecul forțelor 
externe, o victorie comună a 
țărilor socialiste, a tinerelor sta
te independente și a popoarelor 
iubitoare de pace din lumea 
întreagă, care au sprijinit activ 
linia justă a guvernului R.P.D. 
Coreene de reunificare a pa
triei.

Acțiuni pentru economisirea
combustibililor în lume

Reflectînd acuitatea preocupărilor ce se fac 
simțite în întreaga lume în legătură cu necesi
tatea economisirii combustibililor și energiei 
electrice, agențiile de presă transmit în aceste 
zile un mare volum de informații din această 
arie de probleme. Spicuim din telexurile de vi
neri 23 noiembrie :

„Administratorul bugetului al 
i.U.A. — relevă din capitala 
mericană corespondentul agen

dei REUTER — a declarat că 
președintele Nixon studiază re- 
•omandările privind întrerupe
rea aprovizionării stațiilor de 
benzină la sfîrșit de săptămînă 
și sporirea prețului la petrol, 
spre a se face față penuriei de 
hidrocarburi". Tot din Washing
ton se anunță că Administrația 
americană are în vedere și o 
serie de alte măsuri pe scară 
națională privind reducerea 
consumului de petrol. Un stu
diu special, face diferite esti- 
mațiuni cu privire la economii
le zilnice de petrol care ar pu
tea fi realizate prin adoptarea 
măsurilor preconizate. Acestea 
sînt : 105 milioane galoni tu 
ajutorul raționalizării petrolu
lui, motorinei, precum și a 
combustibilului folosit de avioa
ne cu reacție ; 16,8 milioane 
galoni — prin măsuri excep
ționale de economie, excluzind 
carburanții folosiți în transpor
turi ; 21 milioane galoni - prin 
trecerea centralelor generatoa
re de curent electric de la pe
trol Ia cărbune.

Presa londoneză de ieri, pu
blică pe mai multe pagini ape
luri la economisirea combusti
bilului de orice fel de 
populație. „Consumind 
fiecare în parte, cu toții laolal
tă putem economisi foarte mult" 
este titlul unui anunț publicat 
pe o pagină întreagă de ziarul 
TIMES, „Anglia, ca și restul 
țărilor, are de făcut față unei 
serioase reduceri in aprovizio
narea cu petrol, cărbune și elec
tricitate — scrie ziarul. Deja 
o parte a industriei, companiile 
aviatice, departamentele guver
namentale și organizațiile pu
blice au fost instruite să reducă 
consumul de combustibil. Dar 
mult depinde de noi, ca indi-

vizi luați în parte. Fiecare, și 
toți laolaltă, oricît de mică va 
fi economia pe care o vom face, 
ea va contribui la economisirea 
resurselor de combustibil ale 
țării. De aceea noi toți trebuie 
să acționăm și să ne înzecim 
eforturile pentru a economisi 
combustibil". In continuare, 
ziarul face recomandări cura 
pot fi economisite combustibi
lul și energia electrică in locu
ințe și cum se pot economisi

către 
puțin

„Criza actuală de 
semnalează sfîrșitul 
caracterizate de un 
enorm de energie în țările 
industrializate" — a decla
rat, în cadrul unei conferin
țe de presă, Maurice Strong, 
directorul executiv al Pro
gramului Națiunilor Unite 
pentru mediul înconjurător 
(U.N.E.P.). Națiunile vor 
trebui să-și pună la punct „un 
stil de viață bazat pe un 
consum redus de energie", 
pentru a se adapta la penu
ria de combustibil și, totoda
tă, pentru a preveni polua
rea mediului ambiant. M. 
Strong, a apreciat că lumea 
se îndreaptă spre o „eră a 
moralei conservării resurse
lor", în care fiecare om va 
avea acces doar la energia ne
cesară necesităților vitale. în 
declarațiile sale, M. Strong a 
subliniat necesitatea unei dis
tribuiri mai echitabile a ener
giei, atît în lume, cît și pe 
plan național, în funcție de 
prioritățile vieții social-econo- 
mice.

energie 
unei ere 
consum

carburanți la circulația auto
turismelor. De altfel, în virtu
tea stării de urgență economica, 
instituită în Anglia, asemenea 
recomandări capătă putere 
lege întrucît sînt cuprinse 
instrucțiunile
Comerțului și Industriei. încăl
carea dispozițiilor legale privind 
economisirea combustibilului se 
pedepsește cu amenzi serioase 
sau cu închisoare mergînd pînă 
la trei ani.

Din Roma aflăm că la înche
ierea unei reuniuni a Consiliu
lui de Miniștri al Italiei, desfă
șurată sub președinția premie
rului Mariano Rumcr, a fost dat 
publicității un comunicat în ca
re guvernul italian anunță a- 
doptarea linei serii de măsuri 
administrative pentru reduce
rea consumului de combustibil 
și energie : reducerea cu 25 la 
sută a combustibilului destinat 
încălzirii clădirilor ministerelor 
și a altor instituții publice, di
minuarea cu 40 la sută a nu
mărului reclamelor luminoase, 
stabilirea unor orare mai judi
cioase ale magazinelor, restau
rantelor, teatrelor și cinemato
grafelor în vederea economisirii 
energiei electrice, emisiunile de. 
televiziune urmînd să-și încheie 
programul mai devreme etc. 
Totodată, a fost interzisă circu
lația tuturor categoriilor de au
tovehicule în zilele de dumini
că, cu excepția serviciilor de 
urgență și de poliție, ca și a 
presei și radioteleviziunii. A- 
ceastă măsură este însoțită de 
limitarea vitezei de circulație, 
stațiile de benzină urmînd să fie 
închise de vineri, ora 24,00 pină 
duminică, la aceeași oră.

„Deasupra Atlanticului vor 
zbura mai puține avioane ame
ricane și engleze" — transmite 
agenția U.P.I. Se relevă, astfel, 
că patru mari societăți ameri
cane și britanice au hotărît să-și 
reducă numărul zborurilor dea
supra Atlanticului în scopul 
economisirii de carburanți. So
cietățile „Pan American", 
„T.W.A.", „British Airwais" și 
„British Caledonia" au convenit 
să nu efectueze decit 68 de zbo
ruri pe săptămînă, realizînd o 
economie de carburanți de 28 
la sută.

de
..._ _____ în
Departamentului
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• MIȘCĂRILE DE ELIBERA
RE NAȚIONALA DIN AFRICA 
au fost admise, în principiu,' să 
participe la reuniunile și acti
vitățile din cadrul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.) 
și la Programul Alimentar Mon
dial (P.A.M.). O rezoluție pre
zentată în acest sens a fost 
aprobată de Comisia F.A.O. și 
urmează să fie adoptată defini
tiv in cadrul ședinței plenare de 
săptămîna viitoare a Conferin
ței bienale a F.A.O. Adoptarea 
acestui document se înscrie în 
spiritul rezoluției Consiliului 
Economic și Social al Națiunilor 
Unite, adoptată la 7 august 
anul acesta, prin care șe cerea 
tuturor instituțiilor specializa
te O.N.U. să ia măsurile meni
te să permită mișcărilor de eli
berare ,,să participe la toate de
liberările legate de țările lor. în 
așa fel îneît să existe sigu-

ranța că proiectele de ajutor și 
asistență vor fi îndeplinite în 
interesul popoarelor aflate pe 
aceste teritorii".

Criza guvernamentală 
din Turcia

In cadrul unei noi tentative 
de a soluționa actuala criză de 
guvern, președintele Turciei 
Fahri Koruturk, a cerut lideru
lui Partidului Republican al 
Poporului, Bulent Ecevit, să în
treprindă noi consultări în ve
derea formării unei echipe mi
nisteriale. La încheierea întreve
derii avute cu președintele, Ece- 
vi.t a afirmat că a fo<st dj acord 
cu condițiile puse de Koruturk 
privind formarea unui guvern 
minoritar, în cazul în care efor
turile sale pentru formarea unui 
guvern de coaliție ar eșua.

Surse politice din Ankara, ci-

tate de agenția UNITED PRESS 
INTERNATIONAL, afirmă c£, 
în cazul în care Partidul Repu
blican al Poporului ar forma un 
guvern minoritar și nu ar reuși 
să obțină votul de încredere la 
prima reuniune a Adunării Na
ționale. Biilent Ecevit ar putea 
recurge la organizarea de noi 
alegeri.

• PRIMUL MINISTRU AL 
AUSTRALIEI, Gough Whitlam, 
a declarai în Camera Repre
zentanților a Parlamentului că 
guvernul său intenționează să 
reconsidere termenii actualelor 
acorduri americano-australiene, 
în conformitate cu eare S.U.A. 
au dreptul de a deține baze 
militare in această țară. Pre
mierul australian a menționat 
că problema revizuirii acor
durilor in acest domeniu cu 
S.U.A., inclusiv a Pactului 
A.N.Z.U.S., va fi examinată în

Deși sîntem spre 
sfîrșitul anului, in 
Tirana e cald, a- 
proape ca în apri
lie ; în parcuri 
trandafirii au în

florit din nou, iar florile de 
agave cresc uriașe decorînd 
o liniște de oraș climate
ric. Iar piața centrală, cu 
monumentul eroului național 
Skanderbeg, contemporan cu 
Ștefan cel Mare al nostru, cu
noaște o animație cotidiană ; 
tinerii înainte și după orele de 
muncă, se întîlnesc aici pentru 
un ceas, plimbarea pe bulevar
de sau staționarea în piață a- 
ducînd cu un program al vîr- 
stei. Orașul este dominat la ori
zont de muntele Dajti, punct 
turistic estival, iar pe drumul 
ce duce spre Elbasan, pe o înăl
țime impunătoare, se ridică 
monumentul eroilor-partizani, 
operă a marelui sculptor Odi- 
seu Pascali. în puține locuri din 
lume am putut aplauda o așa 
de adecvată așezare a unui mo
nument național. De altfel, Al
bania e o țară de monumente, 
de omagii în piatră aduse în 
fiecare localitate partizanilor, 
iar oamenii de azi se întiinesc 
în fiecare an ou eroii încă în 
viață. Unii dintre luptători sint 
miniștri, alții profesori univer
sitari. muncitori sau poeți, dar 
flecare se întoarce cu ocazia a- 
celui moment festiv in satul de 
munte in care s-a înființat bri
gada de unde au pornit spre 
cimpie și spre libertate.

Cine vizitează Albania nu tre
buie să ocolească cele două o- 
rașe-muzeu Berat și Gjrocastra, 
ambele conservate cu arhitec
tura lor originală, cu intăritu- 
rile lor de piatră din Evul de 
mijloc — locuite efectiv azi. Be
rat, așezat în centrul țării, este 
numit „orașul celor două mii de 
ferestre", pentru că toate clă
dirile, sînt așezate în terase. 
Din înălțimea cetății, de atîtea 
ori asediată de-a lungul timpu
rilor, ai o perspectivă extraor
dinară, cuprinzînd deopotrivă 
orașul vechi, cu urme și patine 
bizantine, și orașul nou, cu 
blocuri moderne. In piața cen
trala, în vechea primărie, s-a 
întrunit primul parlament al
banez, după Eliberare.

Gjrocastra amintește ca orga
nizare urbanistică de orașele 
medievale spaniole, dar repre
zintă cea mai tipică localitate 
a rezistenței albaneze. Aici e- 
xistă un muzeu de istorie a 
luptei comuniștilor și un mare 
și original muzeu al armelor. 
Albanezii sînt recunoscuți de 
cei mai mari istorici ca mînui- 
toci extraordinari ai armelor, 
ca ostași ce-au prelungit cava
lerismul balcanic intr-un mod 
original pînă in epoca modernă. 
Așezată pe versantul unui mun
te, pe niște „codri", cum spun 
localnicii, cetatea Gjrocastrei 
s-a constituit ca o extraordinara 
fortăreață de apărare în trecut 
în luptele cu turcii, ca și în ul
timul război împotriva naziștilor.

Așezarea caselor pe străzi în 
pantă, cu grădini suspendate, cu 
garduri și acoperișuri de gresie 
(aici totul e de piatră), oferă 
mai ales seara, o atmosferă ro
mantică. în luminăția electrică 
se utilizează felinare forjate în 
stilul vechilor lampadare italie
ne ; lumina cade estompat, fa- 
vorizînd o intîlnire fantastă cu

trecutul, materializat prin statui 
și inscripții. în piața orașului, 
însă, statuile de piatră sint ale 
prezentului și mai ales ale vi
itorului : busturile celor două 
tinere partizane împușcate de 
fasciști. In Muzeul luptei pen
tru eliberare, lingă fotografiile 
eroilor, au fost aduse obiecte 
ce le-au aparținut : arme, cre
ioane, îmbrăcăminte, cărți î o 
iînără partizană citea pe Balzac 
și scria poezii.

în această neverosimilă toam
nă prelungită, clădirile par so
lemne și festive. De aici driî- 
mul coboară spre Saranda, iar 
cerul devine aproape ultrama- 
rin. Despre Saranda am citit 
pentru prima dată în marea 
carte a lui Nicolae Iorga O via
ță de om, așa cum a fost, de

riei sale turistice. Dacă Apolo- 
nia oferă acest cadru, prin rui
nele vechii cetăți, orașului din 
mica sa cîmpie, Fieri, oraș al 
industriei chimice albaneze, 
Kruja, orașul lui Skanderbeg 
este în același timp cadru is
toric și revelație contemporană. 
Panorama Krujei este extraor
dinară iar cetatea daiind din 
1444, cînd toți principii albanezi 
se unesc, sub comanda lui Skan
derbeg să lupte împotriva 
turcilor, se conservă în bună 
parte ; o cetate lipită de o stîn- 
că uriașă, greu sau chiar impo
sibil de cucerit. La 10 km sînt 
în curs de descoperire ruinele 
vechii Albanopolis, citată de 
Ptolomeu, cea mai veche urmă 
antică de pe teritoriul albanez.

Ultimul oraș, prin care ne

Peisaj albanez
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curînd reeditată. Istoricul pri
mise din partea orașului o casă, 
pe care o amenajase pentru stu
dii, pentru crearea unui colec
tiv de albanologi români. Spe
cialiștii albanezi vorbesc cu 
venerație despre Iorga.

Regiunea Sarandei e domina
tă vegetal de portocali și măs
lini ; din balconul vilei în care 
locuim se vede foarte clar tă- 
rimul din Corfu, unde, legenda 
spune că nu ninge niciodată ; 
dar legendele s-au dezmințit 
în ultimii ani. Drumul de la 
Saranda la Butrint, cel mai su
dic punct albanez, e o îneîntare : 
în dreapta marea neverosimil 
de albastră, în stingă stînci a- 
coperite de o vegetație săracă 
dar decorativă ; fete în alb (ca-n 
stampele din muzee) păzesc ca
prele negre. La Butrint se păs
trează cel mai vechi amfiteatru 
de pe teritoriul albanez, atît de 
bine conservat îneît oricînd s-ar 
putea monta aici un spectacol 
fără o amenajare costisitoare.

Pentru orice căutător al pei
sajului sudic, istoria devine în 
mod automat un cadru al reve

duc scriitorii albanezi e Skodra, 
un fel de capitală a celei mai 
muntoase părți din țară. La nor
dul așezării dăinuiește aproape 
intact un pod venețian din se
colul al XIII-Iea, desprins par
că din stampele italiene de e- 
pocă iar la sud cetatea Roza- 
fata, vestită pentru vinurile ei 
de azi.

Acest reportaj se încheie cu 
o întîlnire colegială în care cu
noaștem pe cei mai de seamă 
scriitori albanezi. Dimiter S. 
Shuteriqi președintele Uniu
nii, care ne uimește prin cu
noștințele sale despre România, 
Dritero Agolli, romancier și scri
itor satiric, secretar al Uniunii, 
Ismail Kadorc, romancier tra
dus în franceză (cu mult suc
ces) și în română cu Generalul 
armatei moarte, Pietro Marco, 
fost partizan, Nico Nicola, di
rector al revistei Ostene, par
tizan în munți de la 13 ani, To
ma Frasheri, Ibrahim Urucci, 
Iakov Xoxa, Dionis Bubani. 
Lingă acești prieteni impresiile 
de călătorie devin stampe sen
timentale dd neuitat.

Candidatul prezidențial din 
partea partidului de guver- 
nămînt Copei, la vii
toarele alegeri din Venezue
la. programate pentru 9 de
cembrie a.c., Lorenfco Fer
nandez, s-a pronunțat, în- 
tr-un interviu, pentru lăr
girea și diversificarea rela
țiilor economico-comerciale 
cu țările socialiste. El a sub
liniat că intensificarea re
lațiilor cu țările socialiste 
pe planuri multiple, contri
buie la obținerea unei de
pline independențe politice 
și economice a Venezuelei.

Lorenzo Fernandez a men
ționat. de asemenea, că. în 
cazul în. care va deveni pre
ședinte al Venezuelei, va re
stabili relațiile diplomatice 
cu Cuba,

ORIENTUL
CAIRO 23 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, a primit 
delegația de 22 de membri ai 
Congresului american, care se 
află într-o vizită la Cairo. în 
cursul întrevederii, au fost dis
cutate aspecte ale situației ac
tuale din Orientul Apropiat și 
ale relațiilor dintre cele două 
țări.

Membrii delegației americane 
au conferit, de asemenea, cu 
ministrul egiptean al apărării, 
generalul Ahmed Ismail.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la în
toarcerea din Statele Unite, 
un.de a conferit cu secretarul 
Departamentului de Stat, Henry 
Kissinger, și cu alte oficialități

„Skylab-3“ : ieșire în spațiu
Astronauții misiunii „Skylab-3" au efectuat, joi, prima lor ieșire 

în spațiu, care a depășit, ca durată, recordul anterior de activitate 
extravehiculară, deținut de echipajul precedent. Imbrăcați în cos
tumele de scafandru cosmic, William Pogue, pilotul capsulei „Apol
lo", și Edward Gibson, astronautul-om de știință al misiunii, au 
petrecut în afara laboratorului ceva mai mult de șase ore și 34 de 
minute, cu trei minute mai mult decît o făcuseră la 6 august Jack 
Lousma și Owen Garriott. Comandantul echipajului, Gerald Carr, 
a rămas în interiorul stației orbitale pentru a asigura legătura cu 
Centrul de control de la Houston.

Principala sarcină a celor doi astronauți a constat în repararea 
antenei echipamentului de observații terestre, al cărei mecanism 
de orientare se defectase. Operațiunea a fost încununată de succes.

înainte de reintrarea în „Skylab", astronauții au putut admira — 
de la altitudinea de 432 km la care evoluează laboratorul — „spec
tacolul copleșitor" (după cum s-a exprimat Pogue) al globului te
restru colorat în albastru, alb și verde.

APROPIAT
americane, precum și cu secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, ministrul israelian de 
externe, Abba Eban, a arătat că 
va aduce in fața guvernului 
propunerea privind deschiderea 
conferinței de pace asupra Ori
entului Apropiat la jumătatea 
lunii decembrie, înainte de ale
gerile care vor avea loc în Is
rael la sfîrșitul anului. „Inter
locutorii mei americani — \ a 
spus el — ar dori ca reuniunea 
de pace să se deschidă solemn 
la 17 decembrie și să fie apbi 
amînată pînă după alegeri. (N.R. 
este vorba de alegerile parla
mentare din Israel, care urmea
ză să aibă loc la 31 decembrie 
a.c.). Voi aduce această propu
nere în fața guvernului, îm
preună cu o serie de idei dega
jate din convorbirile mele cu 
Henry Kissinger".

CAIRO 23 (Agerpres). La ki
lometrul 101, pe șoseaua Cairo- 
Suez, s-au întîlnit din nou, vi
neri, timp de două ore, repre
zentanții‘militari ai R. A. Egipt 
și Israelului — a anunțat un 
purtător de cuvînt al O.N.U., 
reluat de agențiile ASSOCIA
TED PRESS și REUTER.

Reprezentanții celor două 
părți. generalul Mohammed 
Abdel Ghani Gemassy, din par- 
tea Egiptului, și generalul Aha
ron Yariv, din partea Israelu
lui, au examinat unele aspecte 
concrete referitoare la retrage
rea trupelor pe pozițiile deți
nute la 22 octombrie.

cadrul convorbirilor america
no-australiene care vor avea 
loc în ianuarie 1974, la Was
hington.

Potrivit unui comunicat, 
difuzat joi, la Brazzaville de 
Biroul Mișcărilor Populare 
de Eliberare a Angolei 
(M.P.L.A.), în cursul unei 
ambuscade organizate de 
patrioții angolezi la 15 no
iembrie, au fost uciși 23 de 
soldați ai trupelor coloniale 
portugheze, iar alți 10 au 
fost răniți. In zilele de 16 
și 17 noiembrie — subliniază 
comunicatul —, au avut loc 
alte operațiuni, care s-au 
soldat cu importante pier
deri ale forțelor de repre
siune ale colonialiștilor.

• LA UNIVERSITATEA DIN 
DAR ES SALAAM a fost orga
nizată o conferință consacrată 
trieentenarului Dimitrie Can- 
temir.

Despre viața și opera marelui 
învățat român a vorbit profe
sorul P. Bomboe. Manifestarea, 
la care au participat cadre di
dactice și studenți, a fost ur
mată de prezentarea unor fil
me documentare românești.

O festivitate asemănătoare a 
fost organizată și la Școala d? 
partid „Kivukoni", din Dar E" 
Salaam.

Situația din Grecia
• ÎNCEPIND DE VINERI, 

interdicțiile de circulație în ca
pitala Greciei au fost reduse 
— conform ordinului semnat de 
comandantul șef al forțelor ar
mate, D. Zagorianakos — de

la șapte la patru ore (intre ore
le 01 și 05 ora locală), — infor
mează agenția A.N.A.

In restul țării, interdicțiile de 
circulație au fost ridicate in ur
mă cu trei zile. Totodată, tele
grama agenției citate precizea
ză că, pe întreg teritoriul ță
rii, s-au instaurat calmul și ordi
nea. Trupele guvernamentale se 
retrag, din toate cartierele ca
pitalei, în cazărmi.

O MAJORITATEA CANDI- 
DAȚILOR PREZIDENȚIALI la 
viitoarele alegeri din Venezue
la, programate pentru 9 decem
brie a.c., s-au pronunțat pentru 
naționalizarea concesiunilor pe
troliere acordate companiilor 
străine, înainte de anul 1983, 
dată la care acestea expiră in 
virtutea legii.
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