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Argumentul cel mai convin
gător la care apelează construc
torii Uzinei de mașini unelte 
Bacău în explicarea succeselor 
lor în întrecerea socialistă : sta
bilitatea forței de muncă pe șan
tier, coeziunea și spiritul de ac
țiune al colectivului.

‘— Dumneavoastră de cînd lu
crați în cadrul acestui șantier ?

— De zece ani — ne spune 
șeful unei brigăzi de dulgheri, 
tovarășul 
Adică de

— Dar 
brigadă ?

— Tot

Gheorghe Martinaș. 
la înființare.
ceilalți muncitori din

de atunci. Ea toate 
lucrările — și au 
fbst zeci și sute, 
unele mai mari, 
altele mai mici 
— am muncit a- 
lături de Gheor
ghe Boghiu, Mi
hai Cristian, Va
lentin 
Nicolae 
tișcă.

Șeful 
revine însă ime
diat pentru a-și 
completa ideea.

— Aceasta ml 
înseamnă că for
mațiunea noas
tră nu s-a îm
prospătat în per
manență. In fie
care, an ni s-au 
alăturat tineri : 
Aurel Fieraru, 
Gheorghe Burlacu, Nicu A- 
vram. Alții doi, Andrei Giuri și 
Gheorghe Arva, au venit chiar 
în aceste zile. I-am inclus de 
îndată în cursurile de calificare.

— De plecat, n-a plecat nici 
unul, în tot acest timp ?

— Ba, da. Au mers în armată, 
dar, apoi, s-au reîntors.

Brigada lui Martinaș nu este 
o excepție la capitolul stabili
tate. Dialoguri asemănătoare 
am purtat și cu Ștefan Buda, 
șeful unei echipe de lăcătuși- 
sudori, cu Constantin Hurdubei 
și Dumitru Farcaș, șefii unor 
echipe de betoniști în care fluc
tuația, indisciplina, apar ca no
țiuni străine, improprii. Aflăm 
de altfel de la șeful șantierului 
că mai bine de 50 la sută din 
afectiv are această vechime și

Gheța 
Mar-

brigăzii

constituie nucleul de bază, for
mat, experimentat, capabil de 
fapte și eforturi dintre cele mai 
pretențioase.

— Cei care au venit printre 
noi —- apreciază sudorul Ale
xandru Păunescu — s-au adap
tat ambianței de ordine, au fost 
asimilați și integrați în spiritul 
de răspundere și exigență al ce
lor mai buni constructori.

— Explicația acestei statorni
ciri constă — după părerea tî- 
nărului lăcătuș Dumitru Ferfe- 
liuc — în grija conducerii șan
tierului pentru condițiile de 
viață și de muncă ale fiecărui 

salariat, în a- 
tenția cu care 
organizația de 
partid, organiza
ția U.T.C. îl 
tratează pe fie
care muncitor, 
de la venirea sa 
pe șantier și 
pînă la ieșirea 
la pensie. Eu 
lucrez aici de 5 
ani, am plecat 
militar și după 
lăsarea Ia vatră 
m-am reîntors 
cu nerăbdare în 
aceeași echipă 
unde învățasem 
nu numai mese
ria dar îmi în
sușisem în a’ce- 
lași 
țile

timp calită- 
constructo- 
și pasio- 

întotdeauna
•

rului intransigent 
nat. Am simțit 
ca toți ceilalți tineri — sîn- 
tem vreo 50 de uteciști pe 
șantier — că cineva se preocu
pă îndeaproape nu numai de 
cazarea, 
noastre ci și de viața particu
lară, de modul 
cum ne distrăm, cum ne gos
podărim. Acest fapt ne-a ata
șat de șantier și colectiv.

Pe primul trimestru construc
torii Uzinei de mașini unelte 
Bacău și-au depășit sarcinile de 
plan cu 2 milioane lei. în pri
mele două decade ale lunii a- 
prilie, in cinstea zilei de 1 Mai 
ei raportează o altă depășire,

ROMULUS LAL

masa,
i de

de cîștigurile
cum învățăm,

(Continuare în pag. a IV-a)

Unul din miile de laboratoare școlare: acesta aparține Liceului 
nr. 3 din Baia Mare.

Tn ziua de 26 aprilie 1972 a avut loc ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R,, pre-? 
zidatâ de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți conducători ai unor organe centrale.
Comitetul Executiv a examinat și aprobat propunerile privind dezvoltarea și sistematiza

rea Șantierului naval Constanța și a Șantierului naval Galați, precum și principalii indica
tori tehnico-economici ai unor lucrări de investiții care urmează să fie puse în funcțiune în ac
tualul cincinal. De asemenea, a soluționat unele probleme ale activității curente.

Proletari din toate țările, uniti-vă !
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de către tovarășul9

NICOLAE CEAUSESCU9

a ambasadorului Greciei
Miercuri, 26 aprilie a.c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Greciei,

Jean Ch. Cambiotis, în legăturii 
cu plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc Cj 
convorbire care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.

• Mal bine de 30 de co
lective economice din jude
țele Constanța și Tulcea au 
raportat îndeplinirea înainte 
de termen a planurilor de 
producție pe primele patru 
luni ale anului.
• în rîndul întreprinderi

lor fruntașe care au rapor
tat îndeplinirea planului P®

primele patru luni ale anu
lui figurează și Uzina de 
produse sodice Govora.

• Colectivul întreprinderii 
de prefabricate din beton 
Hunedoara — Deva a înde
plinit înainte de termen pla
nul de producție pe patru 
luni la toți indicatorii.

Nivelul atins în perioada semicentenarului —

un îndemn la autodepășire

„Avem reperele unui
efort pe termen lung“

ne
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„Ferestre" spre șantierul viitoarei uzine de utilaj terasier din Buzău.
Foto : PAVEL T1NJALĂ

Interlocutorii noștri de astăzi 
sfiit Marin Doina, secretara - co
mitetului U.T.C. al organizației 
de la Fabrica „Argeșana“, Du
mitru Sima, secretarul comitetu
lui U.T.C. al organizației de la 
C.E.I.L., Dobre Zamfir, secreta
rul comitetului U.T.C. al organi
zației de la Uzina de autoturis
me, toți din municipiul Pitești. 
Formulat în cîteva cuvinte subi
ectul discuției la care i-am invi
tat să participe îl constituie pre-

trei secretari II. T. C. din municipiul Pitești
4

narului U.T.C. De aceea, acum» 
unul dintre obiectivele principa
le ale eforturilor membrilor or
ganizației este dat de interesul 
pentru dezvoltarea inițiativelor 
lansate recent".

Iată cîteva din acțiunile care 
confirmă practic aprecierea lui 
Marin Doina. La începutul anu
lui a avut loc concursul „Pe ari
pile poeziei patriotice". în acest 
moment acțiunea continuă, nu 
însă în forma unei competiții, ci 
în cadrul unui cerc permanent 
de poezie, apărut ca urmare a 
succesului de care s-a bucurat 
acțiunea inițială. O similară re
considerare organizatorică cu
noaște și concursul „File din is
toria U.T.C.", desfășurat simul
tan cu cel de poezie. Acum, con
ținutul său se află incorporat în- 
tr-un altul, dar cu o arie tema
tică mai bogată, intitulat „Veri- 
ficați-vă cunoștințele politice". 
In Pitești, în rîndul organizații
lor unde au apărut mai întîi bri
găzile de producție ale tinere
tului, se numără și cea de la

ocupările lor actuale exprimate 
în activitatea, colectivelor pe care 
le reprezintă. Anticipînd lucru
rile, trebuie semnalată constata
rea că, dincolo de notele parti
culare, proprii uneia sau alteia 
dintre organizațiile respective, 
dialogul pe care l-am purtat evi
dențiază destule puncte comune, 
elemente caracteristice, cu nu
meroase argumente practice în 
viața fiecărui colectiv în parte. 
Din această perspectivă am con
semnat datele concrete, ca și 
punctele de vedere împărtășite 
de cei trei __ ‘__1 —
legătură cu tema supusă aten
ției lor.

Prima opinie pe care am re
ținut-o aparține lui Marin Doina, 
secretara U.T.C. de la „Arge- 
șana".

„Programul de activitate în
tocmit pentru lunile care urmea
ză și la a cărui îndeplinire am 
trecut deja, de cîteva săptămîni, 
se desfășoară sub deviza „Ini
țiativă, autoperfecționare". Acest 
fapt demonstrează dorința de a 
stabili o solidă punte de conti
nuitate cu rezultatele înregistrate 
în etapa de muncă susținută sub 
semnul sărbătoririi semicente-

“I secretari U.T.C. în
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ZECE ANI DE LA

ÎNCHEIEREA

COOPERATIVIZĂRII

AGRICULTURII

care lucrăm
• Fafă de satul in care trăim

Se împlinesc zece ani de la încheierea coope
rativizării agriculturii, eveniment istoric de o 
excepțională însemnătate în viața politică, eco
nomică și socială a țării. Marcînd victoria depli
nă și definitivă a socialismului în întreaga eco
nomie națională, cooperativizarea agriculturii a 
însemnat totodată, materializarea năzuințelor de 
veacuri ale țăranului român pentru o viață mai 
bună, pentru progres și civilizație ; a confirmat, 
printr-o deplină verificare în practică, justețea și 
înțelepciunea politicii Partidului Comunist Ro
mân de dezvoltare a întregii economii naționale, 
consecvența și principialitatea cu care a acționat 
partidul pentru lichidarea contradicțiilor de orice 
natură generate de existența micii gospodării 
țărănești, pentru instaurarea relațiilor economi
ce și sociale de tip nou în agricultura țării.

Victoria deplină a socialismului în țara noas
tră a ridicat pe o treaptă mai înaltă alianța mun- 
citorească-țărănească deschizînd noi și mărețe 
perspective în dezvoltarea economiei naționale, în 
modernizarea și intensificarea producției agrico
le. Mecanizarea, chimizarea, irigațiile — atribute 
ale agriculturii avansate — au căpătat o pers-

în-pectivă nouă, precisă în complexul de măsuri 
treprins pentru iolosirea rațională a bazei teh
nice și materiale, a 1-1—2:/- ’ “
multilaterală a satului românesc. Măsurile orga
nizatorice inițiate în ultimii ani de partidul și 
statul nostru : crearea consiliilor intercooperatis- 
te și a asociațiilor de tip agrozootehnic, perfecțio
narea sistemului de normare și retribuire a 
muncii pe baza acordului global, importanțele 
fonduri investite în sectoarele direct productive, 
extinderea mecanizării, creșterea gradului de 
pregătire profesională a țărănimii ca urmare a 
frecventării învățamîntului agrozootehnic de 
masă și a altor forme de școlarizare, toate aces
tea au determinat creșterea continuă a produc
ției agricole.
Agricultura își aduce astfel o contribuție mi- 
tantă la asigurarea mai bună a popu
lației cu produse agroalimentare, a indus
triei cu materii prime și la crearea de dispo
nibilități pentru export.

(Tn pagina a lll-a, un repor- 
taj-anchetă cu titlul de mai 
sus).
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CLASEI A X-A
argumente pentru definitivarea TRAIAN GINJU

unui
A doua promoție dată de școa

la generală de zece ani se pre
gătește pentru startul absolvirii 
și al unei noi activități care să 
le determine profesia. Multe lu
cruri au fost puse la punct pri
vind viitorul acestor promoții, 
dar, din păcate, la elevi și pă
rinții acestora nu ajung sufi
ciente date care să le limpezeas
că ce este și ce posibilități are 
absolventul a zece clase. Solici- 
tînd o discuție cu tovarășa So
fia Pușcașu, vicepreședinte . al 
Consiliului popular al munici
piului București, de la această 
premisă am pornit : să încercăm 
să determinăm statutul elevului 
care urmează clasele a IX-a și 
a X-a pe baza experienței cîști- 
gate în acest mare centru școlar 
— Capitala. Așadar :

— Tovarășă Pușcașu, în toam
na, după începerea anului șco
lar, îmi vorbeați de o inițiativă 
a inspectoratului școlar : anu
me. de a urmări pe parcursul a 
mai multor ani situația absol
venților claselor a X-a — ce au

statut profesional
INTERVIUL

SOFIA PUȘCAȘU, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Bucu

rești

izbutit să facă după absolvire, 
— unde s-au integrat și cum.

— O asemenea inițiativă exis
tă. Școala nu se poate detașa de 
preocupările absolvenților săi 
mulți ani după absolvire. Cu 
atît mai mult nu se poate con
sidera eliberată de îndatoriri în 
fața absolventului din această 
categorie cu totul nouă — cu zece 
clase. Ea trebuie să urmă
rească evoluția adolescentului 
aflat în această situație, e- 
difieîndu-se ce se întîmplă mai

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

dar
peste tot cu prietenii, 

era singur totdeauna

de

-♦

Mihai Ion rămăsese, din vina 
lui, fără servici. Colegii, adică 
foștii lui colegi de muncă îl ve
deau tot mai neglijent îmbrăcat, 
cu ochii încercănați de nesomn. 
Unii îi mai dădeau o bere, alții 
îl mai tratau cu doi-trei mici 
sau cu o friptură.

— De ce nu te angajezi în altă

parte, măi Mihai ? îl întrebau 
unul și altul, dar el dădea din 
umeri, posac, și se închidea în- 
tr-însul 
găsit în 
rentă, 
locuind 
cînd au
gii au trebuit să răscolească tot 
lașul, dînd, în cele din urmă, 
peste el intr-un cămin studen-

ca un arici. Iarna l-a 
aceeași stare de indife- 
murdar, fără servici și 
pe unde apuca. Atunci 
pornit să-1 caute, cole-

țese, unde îl găzduia pe furiș un 
prieten.

— Hai cu noi ! i-au spus bă
ieții. Mergem la tovarășul direc
tor să stăm de vorbă. Dacă pro- 
miți că te îndrepți, poate te an
gajează din nou.

Ochii tînărului s-au umplut 
brusc de lumină. A zîmbit. Cine 
știe de cînd nu mai zîmbise...

— Adevărat ? Nu se poate, nu

merit asta ! a început el-să vor
bească, ca pentru sine. A conti
nuat să pună întrebări, să se 
frămînte, mergînd alături de co
legii săi, rușinat parcă de panta^ 
Ionii din doc ieftin pe care îi 
purta în plină iarnă. Au luat

departe cu investițiile sale 
pe parcursul a zece ani.

— De doi ani studiem carac
teristicile și evoluția activității 
celor două clase terminale ale 
școlii generale : cine este elevul 
acestora, ce realizează, ce-și 
propune el pentru mai departe, 
dacă există un raport echitabil 
între dorință și posibilitățile 
individuale. Se lansează prin
tre elevii claselor a IX-a și a 
X-a un chestionar care-și pro
pune să afle de ce urmează ele
vul școala generală de zece ani, 
dacă este decis să absolve clasa 
a X-a ori după terminarea cla
sei a IX-a încearcă din nou la 
liceu sau școală profesională » 
dacă îi place meseria în care se 
instruiește la orele de practică 
ori dorește alta — și care ar fi 

' aceasta — ce intenționează să 
urmeze la absolvire. Un alt son
daj merge pe urmele absolven
ților propunîndu-și să afle unde 
se află aceștia în momentul de 
față și dacă sînt satisfăcuți de 
activitatea desfășurată. Situația 
pe care o am la îndemînă. da- 
tînd de cîteva luni, arată urmă
toarele : prima promoție, cea de 
anul trecut, constituită din 2 210 
absolvenți, o aflăm repartizată 
astfel : au intrat direct în pro
ducție 964 tineri (42,8 la sută), 
urmează școli profesionale 400 
elevi (18,1 la sută), se califică 
prin ucenicia la locul de muncă 
205 (9,3 la sută), au dat diferențe 
și urmează anul III al liceului 
234 (10.6 la sută), au reluat 
cursurile liceului din anul I — 53 
(2,4 la sută). La data sondajului, 
372 absolvenți nu aveau încă o 
situație clară, dar, cu certitu
dine la ora actuală cifra lor 
este mult mai mică.

— Observ din acest tabel pro
centual că promoția a fost cîști- 
gată prioritar pentru meserii 
productive, unele practicate di
rect după absolvire, din mo
ment ce s-au încadrat în pro
ducție. Cum s-a ajuns aici ?

— Adevărat: calculînd, reie
se că 70,2 la sută din totalul pro
moției a îmbrățișat o meserie, 
chiar dacă mai urmează o 
școală profesională ori uceni-

de VASILE VETIȘANU
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(Continuare in pag. a IV-a)

LOCUL
NATAL

OVIDIU PĂUN LUCREȚIA LUSTIG

Am întîlnit tineri care m-au speriat cu indiferența lor 
față de locul natal. Unora le era chiar rușine sâ spună 
câ s-au născut în Vîlcele sau în Dumbrdvița de Codru. Li 
se pare că îi jignește amintirea plaiurilor în care au văzut 
lumina zilei, în care s-au bucurat de mugurii primăverilor, 
de ulițele și crîngurile cu păsări.

— Apropo I Unde faci concediul ? Pleci cumva 
locurile natale?

îți răspunde cu o oarecare superioritate :
— Dragă, mă crezi așa de rustic I Mă vezi pe mine un 

pasionat de lucruri trecute ? Ce să caut în acele locuri : 
iarbă, păduri... plictiseală ?

Așa că, nici una, nici alta, tînărul nostru care poartă 
pe el un suman înflorat, cusut de cine știe ce „mamă 
Dătrînă cu brîul.de lînă", consideră că nu pot avea pentru 
el ca modern nici o semnificație tărîmurile natale. Cînd 
vine, sau întîlnește un om din satul de baștină, dacă nu-l 
poate ocoli, se preface că nu-l reține în minte, îi spune pe 
alt nume, ca omul să-și vadă de drum.

Și totuși, locul natal are pentru cei mai mulți tineri sfin
țenia lui, de neînlăturat și de neuitat. Școala muncii, școaJa 
vieții, a respectului și omeniei le-am învățat mai întîiacolo 
crescînd în preajma oamenilor, a văilor și a firii în
tregi. De aceea, cîtă vreme în noi mai rămîne treaz un 
grăunte de viață autentică locul notol va fi casa noastră 
de totdeauna.

La casa aceea a copilăriei s-a întors cronicarul Șincai, 
în Bocșa-Șălaiului se întorcea să moară Bărnuțiu, venind 
de la lași, Enescu adăsta la casa din Livenii Dorohoiului, 
iar Goga se înfiora de străluminata „casa noastră", după 
cum Blaga își întărea sufletul obosit de mecanismele ora
șului în satul „din lacrimi fără leac"-Lancrăm.

Dragostea de locul natal e și o carte de vizită a acelui 
ce-și iubește țara și pămîntul, căci nicăieri în lumea largă 
nu există loc mai minunat ca ținutul, ca țara natală.

Cînd măldăenii mei pleacă peste două sate la un tîrg 
spun că au fost prin „străini", și abia așteaptă să ajungă 
iar de unde au pornit, adică acasă. Cei mulțumiți cu ceea 
ce '' .s? oferă, cu un loc călduț în care își duc înfrigurați 
„sarcinile" multe ale vieții, uitînd de locul natal, au uitat

(Continuare în pag. a IV-a)
(Continuate in pag. a ll-a) (Continuare în pag. a IV-a)
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a primit din partea tovarășului 
LE DUAN, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, următoarea telegramă ;

Vă exprim sincere mulțunjiri pentru felicitările călduroase 
pe care mi le-ați transmis cu ocazia zilei mele de naștere, pen
tru sentimentele sincere exprimate și pentru cuvintele pre
țioase pe care partidul, guvernul și poporul român le-au adre
sat poporului vietnamez, care luptă împotriva agresiunii bar
bare și sălbatice a imperialiștilor americani.

Fie ca prietenia și solidaritatea militantă dintre partidele 
și popoarele celor două țări ale noastre să se consolideze și 
să se dezvolte neîncetat.

Telegrame de condoleanțe
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar genera] al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a primit din partea tovară
șului ERICH HONECKER, prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din Germania, următoarea te
legramă :

In legătură cu încetarea din viață a tatălui dumneavoastră, 
vă exprim sincerele mele sentimente de compasiune.
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit telegrame 
de condoleanțe din partea lui 
Constantin Drăgan din Milano

• Miercuri, a sosit în țara 
noastră delegația Partidului Co
munist din Ceylon, alcătuită 
din dr. S. A. Wickremasinghe, 
președinte al partidului, și 
C. Komaraeamy, membru al Bi
roului Politic al acestui partid, 
care, Ia invitația S.C. al P.C.R., 
face o vizită în România.

Delegația P.C. din Ceylon a 
fost întâmpinată la aeroportul 
Otopeni de tovarășii Gheorghe 
Pana, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Miron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.& al P.C.R., și Ghizela 
Vasa, membru al C.C. al P.C.R.

• Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Rădules- 
cu, a primit, miercuri dimineața, 
pe ministrul sănătății publice 
și igienei mediului din Olanda, 
dr. Ludvik Stuyt, care ne vizi
tează țara, la invitația ministe
rului sănătății. La primire, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, a luat parte Theodor 
Burgheie, ministrul sănătății, 
grecum și Pieter V. Putman- 

ramer, ambasadorul Olandei la 
București.

• Miercuri după-amiază s-a 
Înapoiat din R.S.F. Iugoslavia 
delegația condusă de tovarășul 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, care 
a participat la întâlnirea de lu
cru a președinților celor două 
părți în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare econo
mică.

La sosire, în Gara de Nord, 
erau prezenți Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale, precum 
și Iso Njegovan, ambasadorul
R.S.F. Iugoslavia la București, 
și membri ai ambasadei.

• La București a început, 
miercuri, reuniunea anuală a 
Comitetului Director al Centru
lui european de coordonare a 
cercetării și documentării în 
științele sociale, de Pe lingă 
U.N.E.S.C.O.

Cuvintul introductiv a fost 
rostit de prof. univ. Adam 
Schaff, președintele Comitetului 
Director al Centrului.

în cadrul lucrărilor, va fi a- 
nalizat planul pe anul 1972 al 
Centrului european de ooordo
nare a cercetării și documentă
rii în științe sociale.

• Guvernatorul orașului To
kio, dr. Ryokichi Minobe, care 
se află în țara noastră la invi
tația Consiliului Popular al mu
nicipiului București, a oferit 
miercuri seara, în saloanele ho
telului Athenee Palace, un di
neu în onoarea primarului gene

C. I. U. T. A. C.r pentru Sectorul de Prototipuri, angajează 
muncitori calificați categoria 3—6 ca :

— Strungari, frezori, rectificatori pentru mașini de recti
ficat roți, rabotori, bohrwerkiști, se lucrează în două 
schimburi, regie normată.

— Lăcătuși construcții metalice, tinichigii, ajustari-monta- 
tori, seuleri matriferi, sudori electrici și autogeni, electri
cieni automatiști, electroniști, instalator abur apa - gaze, 
mecanici de întreținere, conducători motostivuitori, se lu
crează într-un schimb.

— Angajarea se face pe baza actelor de calificare și a 
probelor de lucru.

— Doritorii se vor adresa astfel :
în Sos. Sălaj nr. 110 — telefon 23.49.40 și 23.49.49.
în Str. Glucozei nr. 6 — telefon 11.46.83.
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ASTA-SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE: rulează la Patria (orele 10; 
12,30: 15; 17,45; 20,30), Capitol (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21); 
Aurora (orele 9; 11;15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

POLONEZA LUI OGHINZKI : ru
lează la Victoria (orele 9.30; 11,30; 
13,30; 16; 18.30; 20,45).

CERCURILE DRAGOSTEI : ru
lează la Lumina (orele 9; 11;. 13,15; 
15,45; 18: 20,30).

FELIX ȘI OTILIA ; rulează la 
Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 30), 
Gri vita (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19.30).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Luceafărul (orele 
8.30: 11; 13,30: 16; 18,30, 21), Bucu
rești (orele 8,30: 11: 13.30: 16.
18,30: 21).

FLOAREA SOARELUI : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13.45: 16;
18,15: 20.30 — la orele 10 program 
pentru copii).

— Italia și Rabbi Arthur Sch- 
neier, președintele Fundației 
„Apelul Conștiinței" din New 
York. In telegrame este expri
mată compasiunea în legătură 
cu încetarea din viața a tatălui 
său, Andruța Ceaușescu.

ral al Capitalei, Gheorghe 
Cioară.

Au luat parte Dumitru Joița, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal, și alți 
membri ai Comitetului Execu
tiv.

Au participat, de asemenea, 
Yoshito Shimoda, ambasadorul 
Japoniei la București, și membri 
ai ambasadei.

★
în aceeași zi, guvernatorul o- 

rașului Tokio a făcut o vizită 
la Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România.

• La Palatul Marii Adunări 
Naționale au oontinuat, miercuri 
dimineață, convorbirile între 
delegația Comisiei pentru poli
tică externă a Marii Adunări’ 
Naționale și delegația Comisiei 
de afaceri externe a Medjilisu- 
lui din Turcia.

Au fost abordate probleme 
privind securitatea europeană, 
subliniindu-se în această ordine 
de idei rolul ce revine parla
mentelor pentru promovarea u- 
nui climat de pace și înțelegere 
între popoare, contribuția pe 
care o pot aduce la convocarea 
conferinței. în context, parla
mentarii turci au subliniat ecoul 
de care se bucură poziția Ro
mâniei în problemele securității 
europene, inițiativele promovate 
pentru atingerea acestui țel.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

în cursul după-amiezii, par
lamentarii turci au avut o în
trevedere la Ministerul Afaceri
lor Externe cu Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

★
La amiază, ambasadorul Tur

ciei la București, Nazif Cuhruk, 
a oferit un dejun cu prilejul 
vizitei în România a membri
lor delegației Comisiei de afa
ceri externe a Medjilisului.

Seara, Mihai Dalea, preșe
dintele Comisiei pentru politică 
externă a Marii Adunări Na
ționale, a oferit un dineu în 
cinstea parlamentarilor turci.

• Miercuri dimineață a pără
sit Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, ministrul sănătății publi
ce și igienei mediului al Olan
dei, dr. Ludvik Stuyt.

La plecare, oaspetele a fost 
salutat de aoad. Theodor Bur
gheie, ministrul sănătății, de 
alți membri ai conducerii minis
terului.

A fost de față, Pieter Putman- 
Cramer, ambasadorul Olandei 
la București.

• Miercuri, 26 aprilie, a sosit 
la București Juan Carlos Mar
celino Beltramino, noul amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Argentina 
în Republica Socialistă Româ
nia.

PRERIA: rulează la Festival 
(orele 9: 11,15; 13,30: 16: 18,30;
20.45) , Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18.15; 20,30), Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

LAMPA LUI ALADIN : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare — Program de docu
mentare, ora 20,15).

MAREA DRAGOSTE : rulează la
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15: 20,30), Excelsior (orele 9.15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 19), 
Popular (orele 15,30: 19).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30:
20.45) , Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15 20.30).

PENTRU CA SE rUBESC : ru
lează la Gluleștl (orele 15,45 18;
20,15) i Arta (orele 15,30; 18; 20,30.

Organizația U.T.C. de la Valea Morii nr. 2 (întreprinderea minieră 
Barza-Brad) a lansat inițiativa „Toți tinerii să treacă dd la lucru în 
regie la lucru în acord“ • In municipiul Timișoara a avut loc un 
concurs al coaforilor și frizerilor la care au participai 35 de tineri 
• Cele două cămine muncitorești ale Uzinei de alumină din Tul- 
cea se află într-un stadiu avansat de execuție. Viitorii locatari — 
tinerii — sînt prezenți pe șantier în timpul lor liber • Recent la Fa
brica „Victoria” din Sibiu s-a realizat o linie continuă de uns na
politane, obținîndu-se astfel o productivitate mai mare și un gra
maj constant • In județul Olt a început concursul „Cine știe agri
cultură, cîștigă”, iar la I.A.S. Bocșa (Caraș-Severin) concursul „Cine 
știe apicultura, cîștigă” • Generalizarea inițiativei echipei condusă 
de loan Munteanu din sectorul Musariu III (Hunedoara) Ridicarea 
rostogoalelor din piatră în loc de lemn, va duce in final la economi
sirea unor însemnate cantități de lemn de mină e Inaugurări : 
Centrul de informare și documentare politică pentru tineretul ju
dețului Arad, dotat cu aparate moderne audio-vizuale ; Primul curs 
post-universitar pentru Marketing în cadrul Facultății de științe eco
nomice din Timișoara : Cabinetul de protecția muncii în cadrul 
Grupului școlar de petrol din Mediaș ; O modernă librărie la Cis- 
nădie ocupînd o suprafață de 81 mp. • în cadrul „ștafetei cultu
rale” desfășurată de-a lungul a 4 zile în jut^fețul Tulcea ansamblul 
tineretului a prezentat spectacole în fața a peste 1 500 de tineri și 
virstnici din Niculițel, Maliuc, Crișan și Sulina • Locuitorii din Baia 
de Criș se pregătesc pentru comemorarea unui veac de la moar
tea lui Avram Iancu • Oradea a găzduit expoziția de sculptură a 
tânărului Gy. Szucs • Petru Slmedroni, elev în clasa a Il-a a Șco
lii generale din Tuștea (Hunedoara) a predat organelor de miliție 
un portofel cu importante sume de bani pe care l-a găsit • Peste 
250 de tineri din județul Botoșani au vizitat, cu prilejul unor excursii 
de 2—7 zile, nordul Moldovei, Văile Trotușului, Bistriței, Prahovei și 
Bucureștiul © Expoziția deschisă Ia Casa de cultură din Beiuș are 
ca temă „Argintărie și covoare din secolul XX” $ Actorii Teatru
lui „A. Davila” din Pitești prezintă publicului bucurcștean piesele 
„Viforul” de B. Șt. Delavrancea, „104 pagini de dragoste” de E. Rad- 
zinski și „Acul cumetrei Gurton” de W. Stevenson (De la corespon
denții noștri : Thomas Breier, Victor Bucătaru, Maria Jugănariu, 
Nicolae Stoica, Ion Tică, Alexandru Vasile, Mircea Dorgoșan, Vale- 
riu B&rgău, Alexandru Kulcsar, Sorin Marian, Ioan Mircea, Constan
tin Groza).

TRIVALE — UN 
MICROUNIVERS 

AL TINEREȚII
Au trecut aproape treizeci de 

minute de cînd mă aflu în acest 
microunivers-TRIVALE, care nu 
este nici parcul piteștean, nici 
acel somptuos cartier de blocuri 
moderne cu același nume ci 
supermagazinul din inima reșe
dinței autoturismelor românești, 
în care, din cei 220 de salariați, 
200 sînt fete cu o medie ae 
vîrstă de 22 de ani.

Unitatea piteșteană a inau
gurat profilul unor astfel de 
magazine care vor funcționa în 
fiecare județ ; ea se poate an
gaja în competiție cu .orice ma
gazin european de acest gen, 
pe toate planurile : varietatea 
și calitatea produselor, stil ire
proșabil de servire a clienților, 
aspect estetic, diversificare de 
mărfuri, condiții optime de cir
culație și acces la orice articol, 
în biroul său, directorul ma
gazinului a încercat să mă con
vingă că însăși viața acestui 
magazin este un fapt nou, pu- 
nîndu-mi pe masă cifre și gra
fice care dovedeau că magazi
nul nu are nici magazii, nici 
depozite intermediare, că este 
aprovizionat cu o gamă vastă 
de mărfuri — din tot ce se pro
duce în țară, că absolut toate 
mărfurile sînt expuse la vedere, 
in rafturi și „gondole", încît 
clienții le pot aprecia pe viu 
calitatea și aspectul. Nu, am 
replicat eu, nu găsesc totuși că 
toate acestea reprezintă noul pe 
care îl caut.

...Umblu, de mai bine de o 
jumătate de oră, printre gon
dolele încărcate cu fel de fel 
de mărfuri. Cliesnții se perindă

CRONICA 
U.T. C.

Ieri s-a înapoiat în țară, 
venind de la Moscova, tova
rășul Axente Frăsincaru, șef 
de sector la C.C. al U.T.C., 
care a participat la o reu
niune consultativă dedicată 
pregătirii întâlnirii Mondiale 
a Tineretului Muncitor.

Pașcanu Liliana, dețină
toarea premiului I acordat 
de C.C. al U.T.C. la faza 
republicană a concursului 
de fizică al elevilor.

INCIDENTUL î rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 18; 20,30).

PĂDUREA PIERDUTA : rulea
ză la Pacea (orele 15,45; 18; 20,15), 
Munca (orele 16; 18; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30), Lira (orele 15,30; 18; 
20,15), Floreasca (orele 15,30; 18;
20,30).

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

FERICIT CEL CARE CA... ULI- 
SE : rulează la Bucegi (orele 15,45; 
18: 20,15).

PIROSMANII ; rulează la Cos
mos (orele 16: 18; 20).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18: 20,15), 
Vltan (orele 15,30; 17,45; 20). Raho
va (orele 15.30; 18; 20.15).

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

necontenit prin fața mărfurilor, 
cer, întreabă, se consultă cu 
vînzătoarele. Pare o muncă 
simplă, fără nimic extraordinar 
în ea, fiindcă, totul, aici, se 
desfășoară liniștit, obișnuit. Ma
joritatea vînzătoarelor sînt ab
solvente de liceu sau cu califi
care superioară la locul de 
muncă.

Pe nesimțite, sînt cuprins de 
un sentiment ciudat, pe care nu 
vi l-aș explica prea limpede. 
Sper să-1 înțelegeți după ce-o 
să vă spun ce mi l-a pricinuit. 
Urmăresc munca vînzătoarelor 
de la TRIVALE. Nu are nimic 
din rutina, din plictisul unei 
munci monotone, anonime, au
tomatizate. Tonul vocii lor e 
cald, prietenos, cu accente de 
siguranță de sine, fără inflexi
uni nervoase, fără accese de 1- 
ritare.

Surîsul de pe față, privirea 
amabilă, fraza politicoasă, re
comandarea produsului, făcută 
cu < competență și sinceritate, 
iată, noul pe care-1 căutăm aici 
și care mi se revelează în toată 
splendoarea lui.

S. DUMITRESCU

LA CATEDRA, CAMERA T.V.

PRIMA LECȚIE DE 
TELEVIZIUNE 
INTEGRATĂ

Ieri la ora 8,50 laboratoarele 
de biologie ale Liceului. „Gh. 
Șincai" cunoșteau animația 
deosebită a platourilor de tele
viziune. Camere portative, cir
cuite închise, ecrane de. con
trol și verificare condițiilor 
de lucru erau pregătite pentru 
debutul unei noi forme, supe
rioare, a învățărriîntului con
temporan — televiziunea inte
grată. Prima disciplină care 
beneficiază de acest nou instru
ment de lucru este anatomia și 
fiziologia omului. 82 de elevi 
din anii III E și F au făcut ieri 
cunoștință la Liceul „Gh. Șin- 
cai“ și alte zeci de mii în țară 
cu un profesor — micul ecran. 
După minutele dedicate reca
pitulării, noul ciclu de emisiuni 
a debutat cu o prefață semna
tă de tovarășa Marieța. Sava, 
director general în Ministerul 
Educației și Invățămîntului în 
care erau subliniate avantaje
le acestui tip de lecție : „cali
tatea superioară a mesajului 
integrat, înaltul nivel științific 
și estetic al prelegerii. în ace
lași timp rolul profesorului 
sporește prin calitatea evaluă
rii și avizării elevului benefi
ciar al noii forme de predare". 
A urmat apoi lecția : fiziolo
gia inimii, care prin interme
diul posibilităților oferite de 
micul ecran ne-a purtat prin 
laboratoare, clinici, prezentând 
cu forța de convingere proprie 
imaginii, experiențe,' desene a- 
nimate, diagrame menite sa o- 
fere o expunere clară, siste
matizată și concisă asupra geo
grafiei pasionante a organului 
vital al omului. Emisiunea rea
lizată cu concursul Institutului 
de științe pedagogice a durat 
18 minute. ora continuînd cu 
fixarea cunoștințelor, care, sîn- 
tem convinși, au fost complet 
asimilate. Cîteva prime impre
sii ne-au fost împărtășite ime
diat după ce a sunat clopoțe-r 
Iul, de astă dată, al școlii.

Iulian Nica,. director general 
adjunct al Institutului' de știin
țe pedagogice : „Contrar apa
rențelor aceste lecții nu vor 
instaura pasivitatea în rîndul 
elevilor sau al cadrelor didac-

MARY POPPINS : rulează la To
mis (orele 9; 12,36; 16; 19,30), Fla
mura (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Volga (orele 9,15; 12; 16;
19,30).

LOVE STORY : rulează la Vii
torul (orele 15,45; 18; 20,15).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Flacăra (orele 16; 18- 20).

LOCOTENENTUL BULLITT : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
17.45; 20).

JAN ZISKA (ora 10), MIKEY, 
PLUTO, DONALD (orele 12; 14),
FRAȚII MARX LA CIRC (orele 
16; 18), TINEREȚEA LUI LIN
COLN (ora 20,30), rulează la Cine
mateca „Union”.
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Opera Română ; TURANDOT — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SINGE VIENEZ — ora 19,30; Tea

urmăririi lecției T.V. reprezin
tă doar 20 la sută, restul fiind 
dedicat activităților practice, 
experiențelor, demonstrațiilor, 
verificării și consolidării cu
noștințelor. De asemenea, acest 
tip de lecție reprezintă și o 
formă de perfecționare a cadre
lor didactice cu mai puțină ex
periență, oferind, în același 
timp, posibilități unitare de fi
xare a cunoștințelor elevilor 
din întreaga țară, prin elimi
narea diferențierilor calitative 
în pregătire. în viitorul an șco
lar, încă două discipline vor 
beneficia de televiziune com
pletivă : chimia și fizica, bio
logia urmînd să fie completa
tă cu programa analitică a pri
melor două trimestre. Procesul 
va fi continuat cu geografia și 
matematica".

Mariana Măgură, anul IIIF: 
„Imaginea este ceva extraordi
nar. Ne ajută infinit mai mult 
decît o schemă sau o planșă 
imobilă. Am avut și prilejul de 
a asista la demonstrații extrem 
de convingătoare".

Daniela Bănescu, anul III-F: 
„Poate ritmul comentariului 

este prea alert. Dar față de ca
litatea expunerii ne vom stră
dui să scriem și noi mai re
pede".

Prof. Andrei lonescu Anuța: 
„Modalitatea de prezentare a 
mișcărilor cardiace întrece cu 
mult posibilitățile unui mulaj, 
diapozitiv sau unei scheme. Am 
sesizat marele avantaj al miș
cării, atribut general, atît al 
biologiei, cît și al cunoașterii 
ei. Finalitatea lecției a crescut 
și sub raport educativ, mai 
greu sesizabil în descrieri mor
fologice".

Deci, de la prima lecție, noul 
dascăl a trecut cu succes exa
menul de debut. Școlile de pe 
cuprinsul întregii țări vor be
neficia pînă la sfîrșitul acestui 
an de contribuția prețioasă a 
unui profesor ideal din multe 
puncte de vedere. Emisiunile 
televiziunii școlare integrate 
vor putea fi urmărite și după 
amiaza, în fiecare miercuri, 
înlocuirea tablei negre cu mi
cul ecran reprezintă un nou 
pas, important, în amplul pro
ces de modernizare a învăță- 
mîntului în țara noastră.

C. S.

PERMANENȚA 
EROISMULUI 

TINERESC
Din inițiativa comitetului ju

dețean Dolj al U.T.C.. la Cra
iova. a apărut recent volumul 
„Pagini din istoria mișcării re
voluționare și democratice de 
tineret din Oltenia". Dedicată 
aniversării celor 50 de ani de 
existentă a Uniunii Tineretului

Comunist, lucrarea e*'ocă, prin- 
tr-un text dens si o ilustrație 
bogată, principalele momente 
care marchează procesul isto
ric de maturizare politică a ti
nerilor din această parte a tă
rii. formarea si afirmarea com
bativă a organizațiilor U.T.C. 
din Oltenia. Pentru intenția au
torilor de a înfățișa tineretului 
contemporan o imagine cît mai 
fidelă a ceea ce a însemnat si 
înseamnă organizația lor revo
luționară în viata utecistilor de 
pe meleagurile oltene. nota 
distinctivă este conferită de 
efortul de a o integra organic 
în tabloul general al luptei 
eroice dusă de tineretul din în
treaga tară, sub conducerea 
comuniștilor, pentru îndeplini
rea idealurilor de libertate si 
democrație, pentru o viată mai 
bună. Este, de asemenea, de 
apreciat preocuparea de a con
tura elementul de permanentă 
care caracterizează participarea 
utecistilor. de ieri si de azi. la 
înfăptuirea programului de 
luptă al organizației lor în bă
tăliile purtate împotriva forțe
lor reacționare ale regimului 
burghezo-mosieresc. pentru 
construcția orînduirii socialiste. 
Redactat pe aceste coordonate, 
volumul se prezintă tinerilor 
cititori ca o lucrare de real in
teres, de mare utilitate în edu
carea lor politică si ideologică, 
pentru cunoașterea mai pro
fundă a tradițiilor revoluționa
re proprii U.T.C. ca participan
tă directă și activă la toate 
marile evenimente ne care is
toria națională le-a consemnat 
în ultimele sale cinci decenii.

T. GÎNJU

trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : RECITAL : 
ORCHESTRA SFINX — ora 20; 
Teatrul Mic : PISICA SĂLBATICA 
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Notta- 
ra) (Sala Magheru) ; OMUL 
CARE... — ora 19,30; Teatrul Giu- 
lești : FREDDY — ora 19,30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
BIMBIRICA — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : GROAPA — ora 19.30; 
Teatrul „I. Vasilescu" : ÎNTR-UN 
CEAS BUN — ora 19,30; Teatrul 
„I. Creangă” : N-A FOST ÎN ZA
DAR — ora 9,30; Teatrul „Țăndă
rică" (Sala Victoria) : NOCTURN 
VI — ora 21,30; NINIGRA ȘI A- 
LTGRU — ora 17; Studioul „Casan- 
dra” al I.A.T.C. (la Institutul de 
Arhitectură) : VOYZECK - ora 
20: Teatrul Evreiesc : DIBUK - 
ora 19,30; Ansamblul „Rapsodia 
Română" : LA IZVOARE DE FRU
MUSEȚE — ora 19.30; ARTA (la 
Sala Palatului) : CONCERT DE 
MUZICA UȘOARA cu Sergio En- 
drigo, Riccardo del Turco și Ada 
Mori — ora 20.

De la trimisul nostru la Budapesta, 
VASILE CĂBULEA 

în centrul atenției, intilni- 

rea cu fotbaliștii români

4 luptători români me- 
daliați la europene
• Aseară, Ia Katowice au 

luat sfîrșit campionatele euro
pene de lupte libere. Sportivii 
români au obținut 4 medalii. La 
categoria 68 kg. P. Poalelungi 
a cîștigat medalia de argint. 
E. Butu (52 kg), P. Coman 
(62 kg) și Ștefan Stîngu (plus 
100 kg) au intrat în posesia 
medaliilor de bronz.

Turneul de la Roma

Nâstase victorios
Smith eliminat
• Ieri, la Roma, în oadrul 

campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei, a fost înregis
trată o mare surpriză : francezul 
Jean Loup Rouyer, jucînd ex
eelent, a reușit să-l elimine cu 
7—6, 0—6, 6—2 pe unul din favo
rit» competiției, americanul 
Stan Smith. Campionul român 
Ilie Năstase l-a întrecut cu 6—2, 
3—6, 6—4 pe italianul Euge
nio Castelgliano. Alte rezul
tate mai importante : Metre- 
veli (U.R.S.S.) - Parun (Noua 
Zeelandă) 7—6, 6—4; Kodes (Ce
hoslovacia)-Kukal (Cehoslova
cia) 6—3, 7—6 ; Gorman (SUA)- 
Jovanovici (Iugoslavia) 6—4, 
0—6, 6—3 ; Velasco (Columbia)- 
Connors (SUA) 6—4, 6—4.

în iulie, la București

Campionatele europene universitare de fotbal
Ieri, a avut loc ședința de constituire a Comitetului de orga

nizare a Campionatelor europene universitare de fotbal (ediția 
a IlI-a) care vor fi găzduite de t:ra noastră între 19 și 30 iulie 
în orașele București, Cluj, Craiova și Constanța. Organizarea 
acestui campionat a fost încredințată Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din România și se desfășoară sub auspiciile Federației 
Internaționale a Sportului Universitar (F.I.S.U.), cu concursul 
forului european de specialitate — U.E.F.A.

Din Comitetul de organizare al Campionatelor fac parte re
prezentanți ai Ministerului Educației și Invățămîntului,. Consi
liului Național pentru Educație Fizică și Sport, Federației Ro
mâne de Fotbal, ai U.A.S.R. Președinte de onoare al Comitetu
lui de organizare este tovarășul Dan Marțian, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., mihiStru pentru problemele tineretului, iar pre
ședinte tovarășul I6n Traian Ștefănescu, președintele Consiliu
lui U.A.S.R. .

Pînă în prezent, au confirmat participarea la Campionatele 
europene universitare (deschise, la această ediție, și țărilor din 
alte continente), reprezentative din 16 țări : Anglia, Belgia, 
Brazilia, Bulgaria Cehoslovacia, Franța, Israel. Iugoslavia, 
Luxemburg, Olanda, Spania, Tunisia, U.R.S.S., Ungaria și 
R.F.G., cărora li se al&tUTa reprezentativa universitară a Româ
niei.

Organizarea în țara noastră a acestei competiții fotbalistice 
de prestigiu reprezintă o elocventă contribuție pe care Uniunea 
Asociațiilor Studențești din România, ca membră fondatoare a 
F.I.S.U., o aduce la dezvoltarea mișcării sportive studențești 
internaționale, la cooperarea între organizațiile sportive ale 
tineretului universitar, la o mai bună cunoaștere reciprocă a 
studenților.

Prima ședință a Comitetului de organizare a stabilit măsurile 
concrete privind pregătirea și desfășurarea campionatelor eu
ropene universitare de fotbal. In perioada următoare se vor 
constitui comitetele locale de organizare în București; Cluj, 
Craiova și Constanța.

UMBLA PESTE TOT CU
(Urmare din pag. I)

tramvaiul 2. Și după zece mi
nute, Mihai Ion pășea, cu ace
eași emoție cu care pășise pri
ma oară, pe poarta Uzinei de 
fibre sintetice. Portarul, dăscălit 
dinainte, s-a abținut să-i ceară 
legitimația. Utecistul Mihai Ion 
revenise la Terom.

Cum s-a ajuns la „divorțul" 
dintre Mihai Ion și colectivul u- 
zinei ? Să dăm înapoi filele ca
lendarului pînă la data angajă
rii lui la U.F.S. Venit dintr-o 
comună situată la extremitatea 
județului Iași, Mihai Ion a 
muncit sîrguincios în anii de 
școlarizare, izbutind să-și însu
șească principalele secrete ale 
meseriei de operator. E drept, 
dădea încă de pe atunci unele 
semne de indisciplină, trecute, 
însă, de cei din jur pe seama 
zburdălniciei firești a unui a- 
dolescent. A venit și ziua anga
jării, iar după ea primele ore 
de muncă, primul salariu. Un 
cîștig bunișor, pe care tânărul 
muncitor nu se gîndise cum să-1 
rostuiască. Cîteva cunoștințe de 
pe stradă i-au sugerat că un sa
lariu poate fi mai cu folos chel-^ 
tuit la o „cinstită crîșmă". Bine
înțeles, în compania lor. Așa a 
ajuns Mihai Ion să lepede bu
nul simț moștenit de la părinții 
lui, țărani, așa a ajuns să uite 
de sfaturile și îndemnurile cole-
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PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii de di

mineață. 9,05 Prietenii lui Așchiuță
— emisiune pentru preșcolari. 9,30 
Ritm, tinerețe, dans. 10,00 Curs de 
limba engleză. 10.30 Telecinemate- 
ca : „Romeo și Julietta". 12,40 Te
lejurnal. 16,30—17,00 Curs de limba 
germană. 17,30 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază. 17,35 Emisiu
nea în'limba maghiară. 18,30 Con
fruntări. 19,00 Construcții navale
— film documentar japonez 19,20 
1001 de seri : „Isprăvile lui Cin- 
Cin“. 19.30 Telejurnal. 20,00 „Ță
rani si muncitori noi sîntem" (II). 
Film de montaj. 20.50 Moment fol
cloric. 21.05 Pagini de umor : A- 
vent.uri în epoca de piatră. 21,50 
Ancheta TV. Circulația în triplu 
sens (II). 22.30 ..24 de ore".
PROGRAMUL II

20.00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii : ..Romeo 
și Julietta" în muzica marilor 
compozitori : Ceaikovski. 21.40
Film serial ..Planeta giganților". 
22,30 Cărți și idei.

Abia sosit, reporterul încearcă 
să intre în contact cu atmosfera 
creată de evenimentul sportiv 
atît de remarcabil : meciul Ro- 
mânia-Ungâria de sîmbătă. In
teresul pentru meci e efec
tiv enorm. Ieri la prînz, un 
reprezentant al federației ma
ghiare de fotbal. Carol Se- 
kete, ne-a declarat că s-au vîn- 
dut 78 000 de bilete — capacita
tea lui Nâpetadion e de 83 000 
de locuri — și se crede că după 
3 ani. de la meciul cu R. S. Ce
hoslovacă, va fi prima oară 
cînd un meci internațional va 
începe cu casele închise. Pentru 
ca cititorii să aibă un termen 
de comparație, le vom spune 
că la un derbi al campionatului 
maghiar vin astăzi în medie 
5 000 de spectatori. 7 ziariști ita
lieni și 2 englezi au cerut fede; 
răției maghiare să fie acreditați 
pentru a putea urmări eventua
la viitoare adversară a echipei 
Italiei sau Angliei din semifina
le. Presa de aici consacră pa
gini, coloane" întregi evenimen
tului sportiv. Se publică ample 
relatări despre echipa Româ
niei, despre pregătirile ei. Zia
rul „Nepsport" însoțește aceste 
relatări cu fotografia lui Domi- 
de, singurul care a jucat împo
triva naționalei ungare cu prile
jul celor două partide de verifi
care a lotului maghiar susți
nute la Arad și Budapesta în 
compania echipei U.T.A. Cum 
se știe, reprezentativa maghiară 
se află cantonată la Esztergom, 
o localitate mică, străveche, 
foarte liniștită, situată la 80 km 

gilor, muncitori mai vîrstnici sau 
uteciști din aceeași generație cu 
el. împreună cu banii, „priete
nii" de băutură i-au tocat încot- 
încet cinstea, corectitudinea, ho- 
tărîrea inițială de a munci și 
de a se afirma prin muncă, 
demnitatea lui de tînăr munci
tor abia intrat pe porțile uzinei.

într-o bună zi, tovarășii de 
muncă ai lui Mihai s-au trezit 
în față cu un necunoscut. Cole
gul lor — el era — își vopsise 
părul ! Unii au rîs, alții s-au 
supărat și i-au zis cîteva, mai 
pe șleau. Dar omul nu s-a in
timidat. Prietenii de pahar îi 
lăudau noua înfățișare, hlizîn- 
du-se pe furiș de „prostia fraie
rului". Iată, însă, că băiatul nu 
s-a oprit aici. Au urmat alte și 
alto manifestări de snobism, de 
dispreț față de colegi și față de 
muncă, față de maiștri, față de 
disciplina producției. Au urmat, 
firesc, cîteva sancțiuni pe linia 
administrativă și pe linie de or
ganizație. Dar Mihai Ion nu s-a 
potolit. Actele de indisciplină în 
muncă, absențele nemotivate, în
târzierile, chiulul s-ău înmulțit în 
așa măsură încît conducerea în- 
:reprinderii a fost nevoită să a- 
plice cea mai aspră măsură pre
văzută de lege — desfacerea 
contractului de muncă. Mihai 
Ion, părăsit brusc de toată lu
mea — și în primul rînd de 
foștii prieteni de chef, pentru 
care nu mai prezenta acum nici 
un interes — s-a trezit deodată 
într-un gol imens, într-o prăpas
tie.

Era, însă. într-adevăr prea 
târziu ? Uteciștii de la Terom au 
fost de altă părere. Și au hotă- 
rît să-și demonstreze prin fapte 
opinia.

La propunerea lor, biroul or
ganizației U.T.C. de la secția 
policondensare, a hotărît să so
licite conducerii secției, condu
cerii întreprinderii reintegrarea 
în muncă a lui Mihai Ion. Toți 
uteciștii au fost de acord. „îl 
luăm pe răspunderea noastră" 
afirmau băieții, „11 luăm pe 
răspunderea noastră" a afirmat 
secretarul organizației atunci 
cînd a fost nevoit să facă fată 
diferitelor opoziții. Și opoziții 
au existat destule. Se opunea, 
în primul rînd, conducerea sec
ției. Era o opoziție normală, un 
refuz legitim de a-1 reintegra pe 
un om care adusese numai ne
plăceri colegilor de muncă, pe 
un om care putea lesne să de
vină un focar de indisciplină în 
producție. Pe drept cuvînt. a- 
vînd în vedere isprăvile din tre
cut ale lui Mihai Ion, care-i 
atrăseseră desfacerea contractu
lui de muncă, oamenii ezi
tau să-i încredințeze din 
nou răspunderile unui sec- 

de Budapesta. E un loc pe care 
selecționerul Illovszki îl pre
feră, se spune, dintr-o cauză de
venită superstiție : de cînd el 
pregătește naționala acolo nu 
s-a mai pierdut nici un" 
meci oficial. Dar de aici a 
sosit ieri o veste care a 
întristat pe suporterii bu- 
dapestani : la ultimul antrena
ment, mijlocașul Vidasz (om cu 
două sarcini, care acționează în 
apărare și atac) 6-a accidentat. 
In loc să șuteze în minge a tras 
în pămînt și i s-a umflat ge
nunchiul stâng. Numai vineri ^e 
poate ști dacă pentru meci va fi 
sau nu disponibil. In locul lui 
a și fost chemat la Esztergom 
jucătorul Vepi, de la Ferencva- 
ros. Foarte mult a meditat an
trenorul Illovszki asupra celui 
de-al 15-lea jucător care să fie 
trecut pe listă la cabine. Concu
rau trei vedete : Dunai III, Iu- 
hasz I și Bene. Pînă la urmă l-a 
preferat pe Bene. De aici se 
poate trage concluzia că antre
norul maghiar pune un mare 
accent pe ofensivă.

Paralel, prin diferite mijloace 
de informare se face cu aceeași 
intensitate și pregătirea specta
torilor. Celebrul comentator și 
cronicar, reporterul Szepesi. pe 
durata unei jumătăți de oră la 
postul de radio, luni seara a fă
cut o lungă „prelucrare" a as
cultătorilor despre însemnătatea 
stării psihologice a jucătorilor, 
arătând că moralul lor poate fi 
influențat pozitiv de public, de 
suporteri și că este necesar ca 
să-și susțină echipa din primul 
pînă în ultimul minut. Un fapt 
și mai concludent. Conducătorii 
grupurilor de suporteri ai echi
pelor de divizia A s-au reunit 
într-un „congres" și au dat pu
blicității un apel care a apărut 
ieri dimineață în cotidianul 
„Nepszabadsag". Iată textul ! 
„Prieteni iubitori ai sportului ! 
Naționala noastră de fotbal se 
află în fața unui meci decisiv 
cu selecționata României. Con
siderăm că dorința fiecărui su
porter maghiar e ca echipa 
noastră să obțină succesul. De" 
aceea facem un apel ca și spec
tatorii să-și susțină echipa prin 
prezența lor în tribune, printr-o 
încurajare continuă, purtînd-o 
spre victorie...". De fapt aceasta 
nu face decît să întărească im
presia noastră că punctul asu
pra căruia se concentrează spe
cialiștii este în primul rind mo
ralul. Optimiștii susțin că la a- 
cest meci echipa maghiară se 
va califică printr-o victorie la 
scor, iar la București va 
fi înfrîntă la o diferență 
mai mică. Moderații t— pri
vind cu obiectivitate șan
sele — îi avertizează că me
ciul va constitui un examen 
extrem de dificil pentru echipa 
maghiară și că jucătorii români 
sînt capabili de rezultate răsu
nătoare pe orice terenuri. Zia
riștii de specialitate și mai cir- 
cumspecți îi previn pe oei ce 
se grăbesc cu pronosticurile că 
naționala României e o echipă 
solidă, tehnică, ale cărei succe
se nu sînt întâmplătoare, un 
team cu o bogată experiență in
ternațională, care va intra pe 
teren și va juca fără complexe.

PRIETENII...
tor d« producți*. Argunw> 
tele uteciștilor au fost, 
însă, convingătoare. Răspunde
rea pe care și-au asumat-o pri
vind reintegrarea în muncă a 
lui Mihai Ion avea acoperire în 
atitudinea cotidiană a fiecărui 
utecist față de muncă și față 
de problemele ei, în seriozita
tea cu care fiecare tânăr privea 
viața și oamenii. De aceea, a- 
cel „Pe răspunderea noastră- 
rostit la unison de uteciștii din 
secție a convins.

Așa a revenit Mihai Ion la 
Terom. Ceea ce, pentru el, era 
sinonim cu a reveni acasă, prin
tre ai lui.

Astăzi Mihai Ion este unul 
dintre operatorii de bază din 
secția de policondensare. Astăzi 
— ne spune inginerul Costache 
Dan. secretarul Comitetului
U.T.C. de la U.F.S. — utecistul 
Mihai Ion și-a reconsiderat to
tal atitudinea, a devenit un om 
serios din toate punctele de ve
dere, un om pe care poți să te 
bizui, un băiat de nădejde. Și el, 
și colegii, prietenii, tovarășii lui 
privesc astăzi spre cele 6—7 luni 
de golănie pe care le-a trăit 
ca spre un vis urit, ca spre o 
amintire despre care nu merită 
să vorbești.

★
Firește, cazuri de acest fel au 

fost mai multe in uzină. Aici, la 
Terom, tinerii ne pot vorbi de 
o serie de acte de indisciplină 
în producție, în care au interve
nit salutar organizațiile U.T.C.

De altfel, așa cum îmi spunea 
și inginerul Lucian Fleischer, 
responsabilul Comisiei profesio
nale in cadrul Comitetului U.T.C. 
de la Terom, numeroase acțiuni 
ale organizației vizează tocmai 
integrarea în muncă a tinerilor, 
eu prioritate formarea unei etici 
a muncii corespunzătoare. Ase
menea acțiuni și inițiative ay 
fost declanșate, bunăoară, la în
ceputul acestui an, ca urmare a 
faptului că, în 1971, numai in 
secția Fibre s-au înregistrat 260 
zile-om absențe nemotivate. An
grenarea întregului colectiv da 
uteciști la înlăturarea absențe
lor nemotivate, a întârzierilor, a 
folosirii incomplete a timpului 
de muncă și a celorlalte acte de 
indisciplină a avut drept efect 
reducerea substanțială a unor 
asemenea manifestări în primele 
trei luni ale lui 1972. Și. demn 
de relevat, în primele rînduri ale 
acestei gigantice lupte cu timpul 
se situează tocmai acei tineri 
pentru care, într-un moment de 
răscruce din existența lor. orga
nizația U.T.C. a însemnat un de
cisiv punct de sprijin, o mînă 
caldă de ajutor, un prieten —o 
sever, e drept, dar un prieten f
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Transformarea socialistă a agriculturii n-a 
avut numai consecințe economice. Pentru 
că, proprietatea obștească asupra mijloace
lor de producție, întreaga muncă, politică și e 
ducativă desfășurată de organele și organizațiile 
de partid și U.T.C. au contribuit și la statorni
cirea unui nou criteriu de apreciere a valorilor 
umane: munca, spiritul de colectivitate, hărnicia 
devenind cu adevărat semne de prețuire și res
pect. Noua generație a satelor și-a făcut educa
ția morală și cetățenească sub semnul acestor 
principii. Generației celor ce aveau atunci 18—-20 
de ani, crearea cooperativelor agricole le-a des
chis in față drumuri noi pe linia înfăptuirii unor

planuri personale de viață, de realizare și 
afirmare a personalității. Toate, firesc, aveau 
acum un punct comun de interferență : coope
rativa agricolă de producție. Ancheta de față 
ne prilejuiește cîteva secvențe definitorii 
în destinul acestei generații, la un de
ceniu de la încheierea cooperativizării a- 
griculturii, a acestei generații care alături de în
treaga țărănime, își pune semnătura în marea 
carte a satului socialist prin succesele obținute 
în îndeplinirea sarcinilor de maximă importanță 
economică, socială și politică stabilite de Con
gresele IX și X ale Partidului Comunist Român.
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IN SPIRITUL
ÎNALTEI RĂSPUNDERI

•FAȚĂ DE COOPERATIVA ÎN CARE LUCRĂM

• FAȚĂ DE SATUL ÎN CARE TRĂIM
AMPRENTA 
MUNCII 
DESCĂTUȘATE

Cooperativa agricolă ne-a dat 
putere. Intemeind-o, spunea Ion 
Ciorîcă, ajutor de Iermier la 
cooperativa agricolă din Oprișo- 
ru (Mehedinți) ne-am unit forța 
de muncă și pămîntul. Am de
venit astfel mai puternici, în sta
re să realizăm ceea ce pentru 
bătrînii noștri nici măcar ca vis 
nu se conturase. îmi amintesc că 
la constituirea cooperativei trei 
zile in șir numai de ce va fi s-a 
discutat. Și nu de către doi sau 
trei oameni, ci tot satul Oprișoru 
analiza perspectiva. Gîndul nos
tru era îndreptat către pămînt, 
către dealurile ce ne înconjoară 
— o mie și ceva de hectare, care 
nu produceau mare lucru și în 
fața cărora, dintotdeauna, ne do
vedisem neputincioși. Acum 
eram aproape trei mii de brațe 
de muncă, cu noi erau cîtiva in
gineri agronomi, mai mulți teh
nicieni, multe și diversificate 
mașini. Și am pornit treaba. Cu 
judecată, după ce la laboratorul 
din Craiova am făcut analiza 
chimică a solului, iar echipe de 
specialiști ne-au ajutat, în orga
nizarea teritoriului. Poftiți acum 
în ograda noastră. Șapte sute de 
hectare dintre cele situate în 
pantă sînt superior folosite prin 
plantarea lor cu viță de vie și 
pomi fructiferi. între două dea
luri am ridicat un baraj iar apa 
rcumulată ne permite irigarea a 
O sută și ceva de hectare. Pe te
renuri în pantă am înființat ast
fel un puternic sector legumicol. 
In deceniul cooperativizării to
tale a agriculturii satului, pro
ducțiile s-au triplat. Amprenta 
muncii colective este puternică : 
aproape douăzeci de milioane de 
Iei venituri obținute într-un sin
gur an. Alexandru Zimțea, 
Constantin Păuna, Gheorghe 
Ciorîcă, NTchita Stroe, Eugenia 
Lepădat, Valeriu Căpraru, Con
stantin Popescu, tineri a căror 
vîrstă, Ia constituirea cooperati
vei agricole, abia le permitea 
așternerea semnăturii pe cererea 
de înscriere, azi se numără prin
tre înfăptuitorii de frunte ai 
prevederilor planului de produc
ție. Sînt nume trecute cu majus
cule în rîndul fruntașilor. Ei, ca 
și alții, consideră participarea 
la muncă, evidențierea pentru 
calitatea lucrului efectuat ca o 
problemă de înaltă conștiință, ca 
pe cea mai de seamă cerință pe 
care viața le-o cere“.

Suprema convingere și a țăra
nilor din Palazu Mare, Comana 
și Movila Verde, localități ale 
„Dobrogei de aur“, ca și din 
Poiana Mare a Doljului, din Bi- 
led, Tomnatec, Lenauheim din 
Banat și Cîmpia de Vest, din 
Dor Mărunt, din cele 140 de coo
perative agricole de curind dis
tinse cu „Ordinul Muncii“ clasa I 
pentru realizările economice ob
ținute în anul 1971, de peste tot. 
atunci cînd au hotărît constitu
irea cooperativelor agricole a 
fost creșterea rodniciei lor. Că
ile ? Mecanizarea, extinderea fo
losirii substanțelor chimice, în
făptuirea unor importante lu
crări hidroameliorative, dez
voltarea sectoarelor zootehnice, 
legumicole, pomi-viticole. La 
Topoloveni, în Argeș, tinerii au 
amenajat pentru irigații trei sute 
de hectare. Au deschis șantier 
local și au lucrat un an și jumă
tate, dislocînd aproape douăzeci 
de mii de metri cubi de pămînt. 
în județul Tulcea, cinci mii 
de tineri au lucrat pe șan
tierele de desecări, eliminînd 
excesul de apă de pe o 

. mie și ceva de hectare iar la

Gîrbovi și Manasia, lingă Urzi- 
ceni, șantierul tineretului deschis 
anul trecut, înseamnă în primă
vara acestui an șapte sute de 
hectare date în cultură. în jude
țele Alba, Bistrița-Năsăud, Vran- 
cea și Sălaj zeci de mii de 
hectare terenuri în pantă au fost 
transformate în grădini roditoa
re prin plantarea lor cu viță de 
vie și pomi fructiferi în terase. 
Tinerii despre care în primăvara 
lui 1962, sau mai înainte, spu
neam că o dată cu depunerea ce
rerii de a fi primiți în coopera
tiva agricolă au semnat pentru 
viitorul lor fericit, pentru bună
starea întregii comune sînt astăzi 
adevărații făuritori ai recoltelor 
record, se afla printre cei care, 
în parte sau definitiv, și-au vă
zut visul înfăptuit. Marin Radu 
din Cărpiniș, județul Timiș, e 
tehnician veterinar iar Constan
tin Văduva din Oprișoru, județul 
Mehedinți, inginer agronom deși 
începuseră noua viață ca purtă
tori de atelaj. Ion Olteanu din 
Dor Mărunt, la cei 30 de ani ai

• PE OGOARELE 
COOPERATIVELOR A- 
GRICOLE LUCREAZĂ 
PESTE 81.000 TRACTOA
RE.

• ANUL TRECUT, 
COOPERATIVELE AGRI
COLE AU FOLOSIT CIR
CA 350.000 TONE ÎN
GRĂȘĂMINTE CHIMICE 
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ.

• SUPRAFAȚA AME
NAJATĂ PENTRU IRIGA
ȚII DE CĂTRE COOPE
RATIVELE AGRICOLE 
ESTE ACUM DE A- 
PROAPE O JUMĂTATE 
MILION DE HECTARE.

• ÎN PREZENT, RE
VIN ÎN MEDIE CÎTE DOI 
SPECIALIST! CU STUDII 
SUPERIOARE LA FIECA
RE COOPERATIVA A- 
GRICOLĂ.

săi, este cel mai destoinic șef de 
echipă, hărnicia și priceperea 
măsurîndu-se în cele peste cinci 
tone de grîu și un vagon de po
rumb obținute ca producții me
dii pe suprafețele cultivate ; Va- 
sile Hosași, Victoria și Ana Rus 
din Mădăraș, județul Bihor, sînt 
șefi de fermă evidențiați, pe 
Dumitru Priceputu din Indepen
dența Brăila și Vasile Lungu 
din Budești, județul Vrancea, 
la cei 23 de ani sau 28 de ani ai 
lor obștea i-a ales președinți ai 
cooperativelor agricole respec
tive.

...Cooperativizarea a dat nu 
numai puteri noi și uriașe oa
menilor din satele țării în marea 
bătălie ce s-a dus de secole cu 
natura, dar a generat profunde 
și multilaterale studii desfășura
te sub îndrumarea specialiștilor 
prezenți în fiecare unitate, în
dreptate spre punerea în valoare 
cu eficiență sporită a condițiilor 
economice naturale existente. 
Irigațiile au fost extinse, astăzi 
nici măcar o palmă de pămînt nu 

este cultivată decît prin folosirea 
semințelor din soiuri și hibrizi 
de mare productivitate și a teh
nologiilor avansate. Mai bine de 
o treime din producția de carne 
și ouă se realizează în complexe 
zootehnice unde lucrările de 
bază sînt mecanizate. Con
comitent, volumul lucrărilor 
executate * mecanizat a crescut 
considerabil, lucru dovedit în 
faptul că, în 1971, producția de 
cereale a ajuns la 14,5 milioane 
tone constituind cea mai mare 
producție din istoria țării. 
Și, așa cum se sublinia la adu
narea festivă consacrată ani
versării semicentenarului creării 
U.T.C., la obținerea acestor 
succese tineretul este coautor, 
elanul, puterea sa de muncă, re
ceptivitatea, dorința de afirmare 
fiind atributele întregii lor ac
tivități desfășurate în sectoarele 
unde au fost permanentizați. 
Pentru că, între aceste două 
momente : constituirea coopera
tivei agricole și prezent a avut 
loc nu numai o creștere perma
nentă a rodniciei pămîntului, 
dezvoltarea pe planuri multiple 
a unităților cooperatiste, spo
rirea forței lor economice, dar, 
s-au produs mutații profunde în 
conștiința sătenilor, în mediul 
lor de viață. „In 1949, își amin
tește Corici Didilea, astăzi preșe
dintele cooperativei ^agricole din 
Coțofenii din Față, erau 13 tineri 
în organizația U.T.C. Peste doi 
ani erau 26. Forța organizației 
noastre n-a stat însă numai în 
număr ci în unitatea de concep
ție, în faptul că fiecare din noi 
era convins pînă în adîncul su
fletului că de continua dezvol
tare a cooperativei se leagă pro
pria noastră împlinire ca oa
meni. Mergeam noaptea pe lună 
la strînsul snopilor ca să nu se 
scuture spicele și să pierdem 
griul din recolta pentru care tru
disem ; am ridicat construcții. 
N-a fost acțiune la care organi
zația noastră să nu pună umărul. 
Munca ne-a format așa cum sîn- 
tem astăzi cînd în cartea noastră 
de vizită sînt înscrise realizări 
nebănuite altădată : peste două 
tone de grîu și o jumătate vagon 
porumb producții medii la hec
tar, o retribuție de treizeci de 
lei la norma convențională. Eu, 
spre exemplu, am fost și casier, 
și secretar, și șef de echipă, și 
purtător de atelaj ; am lucrat 
unde a fost nevoie. Astăzi sînt 
președintele cooperativei agrico
le. în anii din urmă am început 
să învăț. Sînt elev, la fără 
frecvență, la Liceul agricol din 
Malu Mare. Pe urmă, cine știe, 
omul nu este niciodată prea bă- 
trîn să învețe... Un destin indi
vidual veți spune. Dar el 
nu e izolat. E unul din multe 
altele. De aceea și spun că 
cel mai mare cîștig al a- 
nilor din urmă, de muncă în 
cadrul cooperativei agricole, l-a 
constituit tocmai călirea gene
rației tinere, transformarea „ălor 
mici" de atunci în oameni maturi 
de astăzi, capabili, cu experiență 
gospodărească — oameni în care 
se poate avea încredere, care pot 
sprijini dezvoltarea continuă a 
unităților din care fac parte și 
cărora le sînt limpezi perspecti
vele.

DE LA
„AL MEU", LA 
„AL NOSTRU"

Nu în puține locuri am întîlnit 
scena ce mi s-a întipărit în me
morie. Trecuse o săptămînă, o 
lună —- ba chiar mai multe luni 
— de la înscrierea în cooperativa 
agricolă și femeia, bărbatul sau 
copilul intorcîndu-se de la cîmp, 
înainte de a merge acasă, dădeau 
pe la grajdul cooperativei să-și 
mîgîie căluțul sau văcuța cu 
care „intraseră", să-i mai pună 
în față o mină de fîn și de multe 
ori să-l mustre amarnic pe omul 
de aici că : „nu ai grijă de caii 
mei", că „nu hrănești cum tre
buie vaca mea".

...In iarnă eram la Islaz, acolo 
unde Oltul își dăruie apele bă- 
trînului Danubiu. în adunarea 
generală, un cooperator cerea să 
fie tras la răspundere magazio
nerul care, dintr-o neatenție, fă
cuse să se piardă cîteva sute' de 
litri de benzină în care coopera- 
tivaL adică satul întreg, investise 
o părticică din veniturile reali
zate ; propunea sancționarea cî- 
torva consăteni pe care îi prin
seseră ducînd acasă știuleții de 
porumb sustrași din tarlaua coo
perativei. Un amănunt : făptașii 
îi erau rude.

...O furtună, o adevărată ru
pere de nori a făcut ca într-un 
sfert de oră satul Independența, 
din județul Constanța, să fie 
practic acoperit de apă. Cea mai 
afectată era zona „din vale" 
unde se află amplasat și sectorul 
zootehnic. Citeva<sute de anima
le erau în pericol. Nu s-a înre
gistrat însă nici o pierdere. Atit 
îngrijitorii cit și bărbații din ca
sele vecine au venit și au salvat, 
animal cu animal, turma de bază 
a cooperativei. Spre seară, cînd 
ploaia a stat, am discutat cu cîți- 
va dintre, acești oameni ale căror 
gospodării fuseseră distruse. 
„Cineva trebuia s-o facă, erau 
în primejdie animalele noastre".

...Gîrbovi, comună a județului 
Ilfov. Tinerii îi prezintă într-o 
zi președintelui o idee. Am pu
tea să creăm surse de apă pentru 
irigații. Constituiți în echipe de 
șoc, cum le plăcea să spună, ti
nerii au participat Ia forarea a 
mai bine de o sută de puțuri, 
trimițînd. astfel, apa fertilizatoa
re la rădăcina plantelor pe sute 
de hectare. în felul acesta, coo
perativa agricolă realizează, a- 
nual, o producție suplimentară 
echivalentă cu necesarul de fu
raje pentru îngrășarea a o mie 
de porci, fermă de la care în
casează peste un milion și jumă
tate de lei venituri.

...La Odoreu, în județul Satu 
Mare, alături de întregul sat, ti
nerii au lucrat fără odihnă la 
cicatrizarea rănilor deschise în 
pămînturile cooperativei agricole 

• LA SFÎRSITUL ANULUI 1971 EXISTAU 369 ASOCIAȚII 
INTERCOOPERATISTE LA CARE PARTICIPAU 3.609 COO
PERATIVE AGRICOLE CU UN FOND SOCIAL DE 4,1 MI
LIARDE LEI.

• IN PRIMUL AN AL EXISTENTEI LOR, ASOCIAȚIILE 
INTERCOOPERATISTE PENTRU ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE, 
CONSTRUCȚII Șl PRESTĂRI DE SERVICII ÂU OBȚINUT BE
NEFICII DE 64 MILIOANE LEI.

de către apele învolburate ale 
primăverii anului 1970. „Pămîn
tul nostru trebuie să producă", 
spuneau oricui îi întrebau „ce 
fac ?“. Cu cîteva zile în urmă, 
printre unitățile agricole distinse 
cu „Ordinul Muncii" clasa I pen
tru producțiile realizate in 1971, 
pe prima coloană se afla și 
C.A.P. Odoreu care, anul trecut, 
a obținut 5133 kilograme po
rumb boabe la hectar.

Și, exemple ar putea fi adău
gate. Reportajele publicate au 
relatat multe asemenea întîm- 
plări. De bună voie, conștienți 
de marile avantaje ale agricul
turii cooperatiste, omul semnase 
o cerere, consimțise să participe 
cu pămîntul, cu vitele și atela
jele, cu brațele și mintea la efor

tul comun de creare a unei vieți 
noi „Al meu“ a continuat să fie 
însă o prezență în conștiința 
multora dintre ei ; faptele lor 
purtînd adesea amprenta acestei 
concepții. Revoluția socialistă a 
satului, prin actul său definito
riu — cooperativizarea — îi 
smulgea pe oameni dintr-o lume 
în care guvernase calculul inte
resului personal. Destinul co
mun. exprimat sintetic : fe
ricirea noastră de la prosperita
tea cooperativei agricole vine, 
a determinat grijă, răspundere 
pentru toate și pentru fiecare 
bun al cooperativei ; ascuțirea 
minții a germinat într-o muncă

- calitativ • superioară în stare să 
descopere și să pună în valoare 
noi căi de creștere a pro
ducției agricole. înalta școa
lă a muncii în comun își 
spune cuvîntul. Adunările ge
nerale ale organizațiilor U.T.C. 
cu ordinea de zi mai puțin sa
vant alcătuită, pe care uneori 
le-a criticat reporterul, dar care 
au permis discutarea și sancțio
narea muncii superficiale a unor 
tineri, lipsa de grijă pentru avu
tul obștesc sînt tot atîtea școli la 
care ș-a format concepția nouă 
socialistă. Și nu există organiza
ție U.T.C. din cooperativele agri
cole care să nu păstreze în 
„arhiva" sa zeci de procese-ver- 
bale ale unor asemenea ședințe. 
Poate acolo la Gîrliciu și Daiea, 
în Dobrogea, sau poate în cîmpia 
de Ia gurile Ialomiței, în vara a- 
ceea fierbinte a anului 1962, cînd 
tinerii și bătrînii, țărani coope
ratori din toate satele din jur, au 
lucrat săptămîni de-a rîndul. 
fără plată, pentru a salva de 
furia apelor și de secetă pămîn
turile vecinilor au fost cele din
ții și cele mai strălucite exemple 
ale luptei pentru întronarea in
teresului general deasupra celui 
personal. Este neîndoielnic că 
de la asemenea fapte trebuie să 
fi pornit acțiunea largă din ulti
ma vreme și de mare ecou, con
sfințită în statut, a întrajutoră
rii cooperatiste, a creării consi

liilor și asociațiilor intercoopera- 
tiste ; și nu putem încheia fără 
să nu subliniem gradul înalt de 
înțelegere a acestui principiu, 
materializat în crearea casei de 
pensii, în constituirea, anuală, a 
fondului de rezervă. Judecata 
sănătoasă ancorată in interesul 
tuturor, sprijinul mereu mai sub
stanțial primit din partea statu
lui, preocuparea pentru autode- 
pășire, dorința ca realizările de 
azi să le depășească pe cele de 
ieri, iar cele de mîine să fie 
superioare celor de azi, constitu
ie pilonii esențiali ai progresu
lui, ai întăririi economice a fie
cărei cooperative agricole ; ai 
creării unor condiții de viață 
superioare pentru fiecare locui
tor al satului.

COOPERATIVA
- CENTRU 

GRAVITA
ȚIONAL AL 
VIEȚII SATULUI

Ce anume dă personalitate sa
tului și oamenilor săi? Ce schim
bări deosebite pe tărîm ■ econo
mic, social și cultural ar con
semna un bilanț al deceniului 
parcurs de la încheierea coope
rativizării ? Ce noi realizări vor 
fi materializate de către cel 
care prin inițiativă și hărnicie 
traduc în viață politica agrară 
de perspectivă elaborată de par
tid ? Doar trei întrebări din alte 
zeci și zeci ale căror răspun
suri desenează, de fapt, traiec
toria dezvoltării în timp și pe 
toate planurile a satului și a oa
menilor săi, constituie „electro
cardiograma" vieții unei colecti
vități. La aceste întrebări, 
iată cîteva răspunsuri : La 
Stoicănești, cel care de 
peste douăzeci de ani este 

• ÎN ANUL 1971 PRODUCȚIA GLOBALĂ A COOPERA
TIVELOR AGRICOLE A FOST CU 28 LA SUTĂ MAI MARE 
DECÎT MEDIA ANILOR 1961—1965, AVEREA OBȘTEASCA 
CU 54,8 LA SUTĂ IAR VENITURILE COOPERATORILOR CU 
15,4 LA SUTĂ MAI MARI.

ales în fruntea treburilor obș
tești, Dumitru Tudose, afirmă 
că : 1. Personalitatea, cred eu, 
e dată comunei noastre, oame
nilor ei, de către cooperativa 
agricolă, adevărat centru gra

vitațional al satului — pentru 
că, prin rezultatele sale,'ne-a o- 
bișnuit să socotim cu milioane
le și cînd vorbim de averea ob
ștească și cînd ne referim la ve
niturile noastre. O compara
ție : în 1944 un hectar de 
pămînt aducea un venit de 
zece ori mai mic decît ne-a a- 
dus în 1971. 2. Și la această în
trebare încep tot cu cooperativa 
agricolă. Continui cu cele cîteva 
construcții de interes public ri
dicate din necesitate : două clă
diri de școală pentru actualii și 
viitorii fii ai satului, (în una 
funcționează liceul), căminul 
cultural cu aproape o mie de 
locuri, magazinul universal, 
baia, grădinița, cu mult peste o. 
mie de case noi ; alătur apoi 
formațiile artistice constituite, 
electrificarea, cinematograful. 3. 
Creșterea numărului de auto
turisme proprietate personală, 
canalizarea și asfaltarea tuturor 
ulițelor". în comuna Vama, lo
calitate situată în nordul Mol
dovei de la Gavrilă Oșhobanu 
înregistrăm răspunsuri la ace
leași întrebări : I. Hărnicia oa
menilor. concretizată în produc
ție, in venituri, în nivelul lor 
de trai. O cifră pare semnifica

tivă : dacă în 1938 fiecare locui
tor al comunei cheltuia într-un 
an circa 180 de lei pentru îmbră
căminte și procurarea alimente
lor industrializate sau semiin- 
dustrializate (zahăr, ulei etc.), 
în primul‘an al celui de-al șap
telea deceniu cifra s-a ridicat la 
peste 3 500 lei. 2. Înlocuirea pină 
la cea mai mărginașe dintre 
case a lămpii cu gaz prin becul 
electric, prezența tractorului ce 
a exclus complet atelajul dus de 
cal, construcțiile noi : școala, 
căminul cultural, cinematogra
ful sătesc, casele de locuit, pre
ocuparea pentru meserie a să
teanului. 3. O creșă și o grădi
niță pentru copiii cooperatorilor, 
introducerea canalizării". La 
Comana, în sudul roditoarei Do- 
broge, Nicolae Hudițeanu ne 
spune : 1. Puterea economică a 
cooperativei agricole — rod al 
hărniciei întregului sat — fap
tul că .ceea ce se cuvine ca re
tribuție pentru munca dintr-o zi 
înseamnă contravaloarea a șase 
kilograme zahăr ori a unei că
măși de calitate bună. într-un 
an, venitul unei familii depă
șește treizeci de mii. 2. Electri
ficarea, căminul cultural, școa
la, magazinul și, mai ales, ca
sele nou construite de membrii 
cooperatori, bogăția din casele 
acestora. 3. Canalizarea, irigarea 
întregii suprafețe". Din dialogul 
avut cu oamenii comunei Bu
dești, din Vrancea, reținem : 1. 
Plantațiile de vie și pomi pe 

acele dealuri unde altădată erau 
numai mărăcinișuri s-au reali
zat prin forța unită și efortul, 
întregit al nostru, al celor ce 
trăim în sat. 2. Șoseaua asfalta
tă. școala nouă, căminul cultu
ral, electrificarea. 3. Un mu-

• PROPORȚIA SATE
LOR ELECTRIFICATE A 
AJUNS LA CIRCA 85 LA 
SUTĂ DIN NUMĂRUL 
LOR TOTAL.
• ÎN CEI CINCI ANI 

DE LA APLICAREA HO- 
TÂRÎRII PRIVIND PEN
SIONAREA ȚĂRANILOR 
COOPERATORI, VALOA
REA PENSIILOR PLĂTITE 
A FOST DE PESTE 5 MI
LIARDE LEI.

• iNCEPIND DE LA 
1 IULIE 1971 ȚĂRANII 
COOPERATORI SI PEN
SIONARI, PRECUM Și 
MEMBRII FAMILIILOR A- 
CESTORA BENEFICIA
ZĂ, ÎN MOD GRATUIT, 
DE ÎNTREȚINERE, ME
DICAMENTE Șl MATE
RIALE SANITARE PE 
TIMPUL INTERNĂRII ÎN 
SPITALE; FEMEILOR 
COOPERATOARE LI SE 
ACORDA CONCEDIU 
PLĂTIT PENTRU NAȘTE
RE SI LEHUZIE; BENE
FICIAZĂ DE TRATA
MENT ÎN STAȚIUNILE 
BALNEARE. DE LĂ 1 IA
NUARIE 1972 SE ACOR
DĂ AJUTOARE FAMI
LIILOR CU COPII ÎN 
VÎRSTĂ DE PINĂ LA 16 
ANI, PRECUM SI AJU
TOARE PENTRU' INCA
PACITATE TEMPORARA 
DE MUNCĂ.

zeu' al satului, irigarea viei, 
ajungerea din urmă, cu pro
ducțiile, a recoltelor de stru
guri obținute de către fer
mele I.A.S. La Mădăraș* pe 
Crișuri, un fost argat, astăzi cel 
mai prețuit om din sat, Teodor 
Maghiar, ne spunea : 1. Tot ceea 
ce am realizat, consider că a 
contribuit la creșterea prestigiu
lui comunei noastre. Mădărașul 
de azi nu mai seamănă prin ni

mic cu ceea ce a fost. E altul.
Răspunsurile primite de la oa

meni aflați fiecare în alt colț 
‘de țară au un numitor comun :■ 
că sevele pămîntului sînt de la 
un an la altul tot mai puterni
ce, datorită adîncilor transfor
mări socialiste din viața satului, 
datorită hărniciei omului, dato
rită brațelor, minții și uneltelor 
sale unite prin crearea coope
rativelor agricole. Astăzi, satul 
se recomandă prin cooperativa 
agricolă. Fără să vrei, cînd ros
tești numele unor localități, ori
care ar fi ele, în minte îți defi
lează, paralel cu ulițele moderni
zate, lanuri bogate de griu, dea
lurile terasate, cîmpiile irigate... 
De ce ? Pentru că știind că a- 
gricultura socialistă înseamnă, 
în același timp, putere de ac
țiune, muncă de calitate, pro
gres tehnic aplicat, greutăți de 
orice natură învinse, nu putem 
concepe că ar exista vreun sat 
unde aceste certe avantaje să 
nu fi împins înainte, fie cît de 
puțin, corabia belșugului. Visuri 
cu neputință de plăsmuit de 
unul singur au devenit în bună 
parte realități. Hărnicia țărăni
mii, puternic și complex com
pletată prin extinderea meca
nizării, a chimizării, a irigațiilor 
și semințelor valoroase au creat 
acel mediu incomparabil mai 
fertil în care s-au dezvoltat pro
ducții medii constante.

Unitățile agricole au devenit 
principalul cîmp de afirmare al 
priceperii și îndrăznelii, al hăr
niciei și pasiunii, cea dinții sur
să de venituri a țărănimii. Uni
tă. forța sătenilor are o inten
sitate nebănuită altădată. Și 
„unități de măsură" sînt nenu
mărate. Sistemele de irigații, 
complexele zootehnice întîlnite 
pe tot cuprinsul țării, planta
țiile ‘pomicole ce îmbracă dea
lurile sînt doar o parte din ceea 
ce este trecut la rubrica reali
zări. Totodată, la cultivarea pă
mîntului — îndeletnicire altă
dată în exclusivitate a pluga
rului — se ocupă acum și un 
inginer sau mai mulți ingineri 
agronomi într-o localitate, oa
meni calificați în școli profe
sionale sau care ani în șir au 
audiat cursuri în aulele facul
tăților sau sălilor de clasă ale 
școlilor medii. Sînt extrem de 
rare cazurile cînd un fiu de 
țăran întrerupe școala înainte 
de a fi absolvit 8 iar acum 10 
clase. In schimb, numărul ce
lor care se îndreaptă către 
școlile medii și superioare, 
coincide, adesea cu întreaga 
promoție a unui sat. Iar foarte 
mulți, după ce se califică revin 
în satul natal „dintr-o înțele
gere precisă a unei realități : că 
și satul are nevoie de mereu 
mai mulți oameni bine pregătiți 
în domenii din ce în ce mai nu
meroase". Totodată, prin inves
tiții din partea statului sau prin 
cheltuirea fondurilor obținute 
prin contribuție se realizează o 
susținută ridicare a gradului de 
culturalizare a sătenilor, se îm
bunătățesc continuu condițiile 
sociale și de asistență medicală. 
Hotărîrea Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. privind acor
darea gratuită de asistență me
dicală, medicamente, de înles
niri de trimitere la tratament în 
stațiunile balneo-climaterice, a- 
cordarea de ajutoare pentru co
pii, ajutoare în caz de boală, 
pentru naștere și lehuzie. pen
tru membrii cooperativelor a- 
gricole de producție reprezintă 
fără îndoială una dintre cele 
mai elocvente dovezi ale grijei 
cu care partidul și statul nostru 
înconjoară și pe locuitorii sate
lor. Adăugind la aceasta inves
tițiile în domeniul învățămîntu- 
lui. preocuparea pentru siste
matizarea localităților rurale, e- 
forturile pentru urbanizarea a- 
cestora înțelegem ce anume a 
determinat pe participanții la 
ancheta întreprinsă să vor
bească de împliniri atit de 
apropiate pe toate planurile, să 
coreleze succesele obținute de 
sat cu cele obținute la oraș.

Pagină realizată de 
GHEORGHE FECIORU
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Pornind de la importanța deo
sebită pe care o are educația 
multilaterală a tineretului în 
lumina programului adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971 cu privire la 
măsurile de îmbunătățire a ac
tivității politico-ideologice, de 
educare marxist-leninistă a oa
menilor muncii, Editura poli
tică urmărește să lărgească aria 
tematică a lucrărilor social-po- 
litice specifice tineretului ți- 
nînd seama de vîrsta, domeniul 
de activitate, nivelul de pregă
tire și preocupările tinerilor ci
titori.

Tn acest context, în ultimele 
șase luni, au văzut lumina tipa
rului o suită de lucrări menite 
să contribuie la pregătirea poli
tică și ideologică a sutelor de 
mii de tineri care se pregătesc 
să intre. în fiecare an. în rindu- 
rile Uniunii Tineretului Comu
nist sau a celor aproape 2 500 000 
de fete și băieți care își fac u- 
cenicia revoluționară în cadrul 
acestei organizații. Un loc de 
frunte în această suită îl ocupă 
volumul „Partidul și tineretul", 
apărut în seria de culegeri sin
tetice din documentele de 
partid, și care cuprinde princi
palele texte cu privire la tine
ret începînd cu Documentele 
Congresului al IX-lea al P.C.R. 
și pînă în martie 1972 Acest 
volum se completează armonios 
cu lucrarea : Nicolae Ceaușescu, 
„Cuvîntare la adunarea festivă 
consacrată aniversării Uniunii 
Tineretului Comunist" în care 
generația tînără găsește atîtea 
idei prețioase despre rolul și 
perspectivele tineretului și ale 
organizației sale revoluționare 
din patria noastră. Unele dintre 
lucrările apărute, în această pe
rioadă, sau în curs de apariție, 
redau momente și fapte de sea
ma, din istoria U.T.C., figuri de 
eroi uteciști, care reliefează a- 
dînca semnificație a activității 
patriotice și revoluționare a ti
neretului în cei cincizeci de ani 
care au trecut de la crearea 
U.T.C.

Pe această linie se înscriu vo
lumele „File din istoria U.T.C." 
și „Crearea Uniunii Tineretului 
Comunist" care au fost primite 
cu deosebit interes de masele 
largi de tineri cititori. Stărui
toarele solicitări din partea ci
titorilor tineri și vîrstnici au 
determinat editura noastră să 
tipărească un supliment de tiraj 
de 26 000 exemplare din „File 
din istoria U.T.C.". Alte lucrări, 
sub tipar : „Așa a fost ieri", 
„Spre ziuă*, „Fiii marelui cu
raj", sau în curs de a fi trimi
se la tipar: „Eroi uteciști", 
„Bună dimineața viață", „Por
trete de tineri contemporani cu 
noi" etc. vor contribui la com
pletarea cunoștințelor tinerilor 
despre trecutul de luptă al par
tidului și al Uniunii Tineretu
lui Comunist, în anii de pînă la 
eliberarea țării, precum și des-

Viața politică a României din
tre cele două războaie mondiale 
a constituit și continuă să con
stituie obiectul de studiu al unui 
mare număr de cercetători din 
țara noastră care, au dat istorio
grafiei o bogată literatură tra- 
tînd momente importante și pro
cese social-politioe din acei ani.

Istoricii marxiști cercetători ai 
fenomenelor care s-au succedat 
de la prima la cea de a doua 
conflagrație mondială aduc în 
fluxul publicisticii de speciali
tate contribuții valoroase, punc
te de vedere bazate pe o viziune 
obiectivă, preluînd totodată cri
tic moștenirea lăsată de o serie 
de înaintași.

Cu toate succesele înregistrate 
pînă acum, se resimte încă lip
sa unor lucrări care, ținînd cont 
de periodizarea istoriei patriei, 
să fie ooncepute și realizate ca 
monografii consacrate uneia sau 
alteia dintre perioadele cuprinse 
în răstimpul celor două decenii 
interbelice. Apariția în anul.1970 
a lucrării lui Al. Savu : „Dicta
tura regală" și recenta apariție 
a lucrării „Viața politică în Ro
mânia 1918—1921“ de Mircea Mu- 
șat și Ion Ardeleanu umplu un 
gol în istoriografia noastră în 
sensul semnalat mai sus. Funcția 
socială a lucrărilor de istorie și 
interesul pe care cercuri largi de 
cititori îl manifestă pentru cu
noașterea veridică a istoriei pa
triei și a istoriei mișcării mun
citorești vor grăbi fără îndoială 
și tipărirea unor noi monografi 
de acest profil care vor acoperi 
tot intervalul dintre priniul și 
sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial.

în ceea ce privește lucrarea 
care face obiectul prezentării de 
față, merită toată atenția inter
pretarea, de pe pozițiile materia
lismului istoric, a vastului ma
terial cercetat de autori, cu unele 
considerații originale asupra gu
vernelor. partidelor din perioada 
studiată, a platformelor, progra
melor și tendințelor evoluției a- 
cestor partide.

Pe baza unei minuțioase ana
lize este urmărită profunda cri
ză a vieții politice românești ca
re a dăinuit de-a lungul întregii 
perioade cuprinse între anii 
1918—1921, criză adîncită îndeo
sebi de avîntul Impetuos al miș
cării revoluționare. Autorii au 
reconstituit cu migală mutațiile 
care au avut loc în viața poli
tică a României, frămîntările și 
conflictele din rîndurile tuturor 
partidelor, dispariția Partidului 
conservator, apariția unor orga
nizații si grupări politice, fuziu
nea dintre diferite partide. în 
lucrare se explică faptul că prin 

crearea noilor partide și grupări 

pre munca eroică desfășurată 
de vîrstnici și tineri în anii con
strucției socialismului, sub con
ducerea partidului, despre efor
turile nespus de mari ale între
gului popor, pentru înfăptuirea 
realizărilor de însemnătate is
torică cu care ne mîndrim.

Tematica lucrărilor apărute la 
sfîrșitul anului trecut și în pri
mele luni ale acestui an cuprin
de și volumele, de un real in
teres pentru toți tinerii : „Car
tea fetelor", „Un univers într-o 
carte", „Să stăm de vorbă fără 
catalog", ediția a Il-a revăzută 
și completată, „Către un tînăr" 
„Convorbire despre artă", ..Fe
tele despre băieți, băieții despre 
fete", „Există un secret al ce
lebrității", „Știință și ateism". 
„Cum ne comportăm* etc. A- 
ceste cărți, adresate tuturor ca
tegoriilor de tineri, elaborate 
cu sprijinul unor autori talen- 
tați din rîndurile oamenilor de 
cultură și știință, cunoscuți pu
bliciști, cercetători etc. sînt de
dicate formării concepției știin
țifice despre natură și societate 
a tineretului, educării acestuia 
prin muncă și pentru muncă, 
formării etice și estetice, însu
șirii comportării înaintate . în 
viață. înarmării generației tine
re cu idealurile comunismu
lui.

In fază înaintată de lucru se 
găsesc și alte volume cu o te
matică axată pe necesitățile 
muncii de educație comunistă a 
tinerei generații. Amintim vo
lumele : „Un univers într-o car
te", vol. III. „Cine știe răspun
de", „Tineretul lumii socialis
te", „Năzuințe și idealuri ale 
tinerilor de la sate", „Cum or
ganizăm activitatea în organi
zațiile U.T.C.", „Meditații la în- 
tîlnirea cu capodopera" precum 
și volumul de studii „Introduce
re în psihosociologia grupurilor 
școlare". O atenție mai mare 
se va acorda asigurării unor 
cărți social-politice destinate a- 
dolescenților de 14—18 ani, lu
crări ce vor apare în cadrul 
unei noi colecții intitulate „Ba 
vîrsta întrebărilor". Această 
nouă colecție, cu un caracter 
specific vîrstei amintite, va fi 
lansată în semestrul II al anu
lui în curs. Colecția va cuprin
de lucrări, de format de buzu
nar, de circa 40—50 de pagini 
elaborate la un nivel de largă 
accesibilitate, printre care amin
tim : „Momente revoluționare 
de seamă în. istoria poporului 
nostru", „Viața grea a oameni
lor muncii în statul burghezo- 
moșieresc". „înfrățiți pe acest 
pămînt românesc", „Munca — 
cheia fericirii omului", „A ști 
să-ți alegi modelul în viață" 
etc.

Preocupării sporite a Editu
rii politice, precum și a altor 
edituri, de a lărgi și îmbunătăți 
aria tematică a literaturii so
cial-politice pentru tineret, tre
buie să-i oorespundă și un in- 

VIAȚA POLITICĂ 
ÎN ROMÂNIA 

1918-1921
de MIRCEA MUȘAT și ION ARDELEANU

politioe, între care „Liga Po
porului" transformată ulterior în 
„Partidul poporului", „Partidul 
muncii" etc. burghezia și moșie- 
rimea urmăreau să atragă popu
lația sub influența lor si să țină 
astfel piept valului revoluționar 
al muncitorimii.

Instabilitatea guvernamentală, 
latură principală a crizei politice 
din acei ani, ocupă un loc impor
tant în economia lucrării. Au
torii au reușit să facă o verita
bilă radiografie a celor șapte gu
verne care s-au perindat la cîr- 
ma țării între anii 1918—1922, 
guverne prezidate de Ion I. C. 
Brătianu. generalul Arthur Văi- 
toranu, Al. Vaida Voievod, ge
neralul Al. Averescu, Tacke Io- 
nescu și remaniate în acest răs
timp de numeroase ori.

Lucrarea este valoroasă și prin 
aceea că plasează în prim planul 
analizei acțiunile mișcării mun
citorești. evaluînd veridic marea 
pondere pe care au avut-o în 
transformările profunde petre
cute în societatea românească de 
atunci, între care cele mai im
portante au fost legate de acor
darea votului universal și legife
rarea reformei agrare. Intrarea 
Partidului socialist în arena vie
ții politice, după greaua încer
care din anii războiului, afir
marea lut ca reprezentantul ce
lei mai înaintate clase a Româ
niei, întregite în decembrie 1918, 
partid care evolua prin clarifi
cări proprii, prin receptarea idei
lor leniniste, spre transformarea 
lui în partid comunist, ocupă 
în lucrare locul important bine
meritat

Autorii menționează de la în
ceput că tratarea în cadrul lu
crării a principalelor partide ale 
claselor dominante a avut în 
vedere respectarea cronologiei 
privind apariția și evoluția lor, 
ca și a perioadei de guvernare. 
Partidului socialist și luptei pen
tru transformarea acestuia în 
Partidul Comunist Român i-a 
fost rezervat un capitol dis
tinct.

Concepută ca o culegere de 
micromonografii consacrate fie
căruia dintre principalele parti
de aflate la guvern sau în opo
ziție, lucrarea are totuși o uni
tate intrinsecă. Această unitate 
îi este asigurată nu numâi de 
existența primului capitol, care 
dă un tablou general al situației 
economice și social-politice a 
României în anii respectivi, ei 
mai ales de conexiunea pe care 
o realizează modul de tratare fo
losit de autori. Astfel, de pildă,

teres sporit din partea organe
lor de difuzare : prin librării, la 
orașe și prin sistemul coopera
ției, la sate, de a asigura o mai 
bună popularizare și difuzare a 
acestei literaturi. Este cunoscut 
că acest gen de carte este mult 
solicitat, titlurile care apar, 
epuizîndu-se în cîteva zile. Cu 
toate acestea, cu totul inexpli
cabil, multe dintre cărțile de 
mare importanță tematică, apă
rute sau în curs de apariție au 
primit, din partea organelor de 
difuzare, tiraje mici, mult sub 
nivelul cerințelor. Avem în ve
dere, de exemplu, titluri ca : 
„Un univers într-o carte", voi. 
II, „Către un tînăr", „Știință și 
ateism", „Convorbiri despre ar
tă", „Așa a fost ieri", „Năzuințe 
și idealuri ale tinerilor de la 
sate" etc. Astfel se poate expli
ca de ce la numeroase acțiuni 
cu cartea social-politică organi
zate de organizațiile județene 
ale <J.T.C. a fost foarte dificil 
să se procure chiar lucrări a- 
părute doar cu una, două luni 
în urmă.

Socotim că pentru înlăturarea 
acestor neajunsuri va trebui ca 
și comitetele județene ale 
U.T.C. să facă mai mult, asigu- 
rînd o legătură permanentă cu 
organele de difuzare locale, 
precum și cu acele instituții : 
bibliotecile din întreprinderi j 
cămine culturale, școli etc, 
care în general sînt slab în
zestrate cu cărți social-politice 
fientru tineret. Acestea pot in- 
luența lărgirea tirajelor cărților 

în sprijinul educației comuniste 
a tineretului.

Cu privire la acțiunile între
prinse pentru popularizare : 
„Zile", „Decade",, „Luni", „In- 
tîlniri" cu autori și redactori, 
credem că organizațiile U. T. C. 
trebuie să urmărească înlătura
rea caracterului formal pe care 

) îl au uneori aceste activități. 
Aceasta se poate realiza prin 
asigurarea din timp a unui nu
măr suficient de cărți, cu carac
ter specific, cu ajutorul organe
lor ae difuzare, printr-o popu
larizare și propagandă susținu
tă în rîndurile maselor largi de 
tineri, printr-o mai bună și efi
cientă valorificare a cărții po
litice în munca educativă.

Atît noi, cei care lucrăm 
pentru editarea acestui gen de 
carte, cît și organele și orga
nizațiile U.T.C. și organele de 
difuzare, va trebui ca, printr-o 
6trînsă conlucrare, să facem ca 
literatura politică pentru tine
ret, avînd o varietate tematică 
și o bogăție de idei mereu spo
rite, să realizeze, pe lîngă alte 
căi de influențare ideologică, 
un rol tot mai important în mo
delarea profilului moral al ti
nerilor, în formarea și călirea 
lor revoluționară.

NICOLAE TUE
șeful redacției 

de literatură pentru tineret 
din Editura politică

descifrarea cauzelor, scopurilor 
și efectelor diferitelor acte, 
evenimente, poziții nu este strict 
circumscrisă în limitele unuia 
sau altuia dintre capitolele con
sacrate fiecăruia dintre partidele 
care fac obiectul lucrării, ci 
este prezentă în toate capito
lele, într-o succesiune organică 
și logică, astfel încît cititorului 
îi apare clară situația Româ
niei din acel scurt răstimp, pli
nă de frămîntări, de schimbări 
radicale.

Lipsită de monotonia pe care 
dificultatea temei i-ar fi putut-o 
eventual imprima, lucrarea lui 
Mușat și Ardeleanu oferă pe 
lîngă o lectură necesară tuturor 
celor care sînt dornici să cu
noască istoria patriei și a miș
cării muncitorești, o lectură an
trenantă, atrăgătoare.

HACKER BEATRICE

(Urmare din pag. I)

cia înainte de a o practica. 
Trebuie să ne propunem deci 
să facem mai durabil acest bun 
cîștigat. Ni se confirmă că în 
momentul în care educația pen
tru muncă se realizează convin
gător, prin muncă, în rîndul a- 
dolescenților și părinților lor se 
declanșează un curent favorabil 
alegerii meseriilor productive. 
Or, consider că în favoarea a- 
cestui curent vine, esențial, ac
tivitatea productivă în școală, 
perfecționarea organizării ei. 
Din nou, sondajul ne înfățișea
ză o situație concludentă. în a- 
nul școlar 1970—1971, 51,4 la 
sută dintre elevii acestor clase 
răspundeau că le place meseria 
tn care se pregătesc, 48,6 la sută 
declarau că nu le place ; 54 la 
sută afirmau că la absolvire in
tră în producție. După un an, 
deci în acest an școlar — 61,5 
la sută afirmă că le place mese
ria în care se pregătesc și 38,5 
la sută că nu le place iar pro
centajul celor care vor intra în 
producție imediat după absolvi
rea clasei a X-a ori după absol
virea școlii profesionale sau a 
uceniciei — se ridică la 66 la 
sută. Creșterea procentajului în

Avansul față de grafic
(Urmare din pag. I)

în valoare de 500.000 lei. Păs- 
trîndu-se acest ritm, constructo
rii prevăd îndeplinirea sarcini
lor anuale cu un trimestru mai 
devreme. Recepția tuturor lu
crărilor a fost apreciată cu ca
lificativul foarte bine deși în 
cursul iernii gerul, terenul u- 
neori desfundat, le-au creat 
mari dificultăți. O dată cu veni
rea primăverii însă ei s-au în
scris într-un ritm mult mai di
namic.

— Am întocmit graficul deta
liat pe faze, ne explică tehni
cianul Ștefan Cata, de la care 
nu ne abatem nici cu o zi. Con
form acestui program, pînă la 
sfîrșitul lunii aprilie trebuie să 
terminăm acoperirea halei înal
te pentru a permite începerea 
montării utilajelor. în mai și 
iunie se va termina închiderea

AVEM REPERELE
(Urmare din pag. F) 

„Argeșana". Preocuparea pen
tru extinderea lor și în alte 
secții ale fabricii se circumscrie 
aceluiași cadru precizat de se
cretara U.T.C.

Nici celorlalte organizații nu le 
lipsesc dovezile unui efort iden
tic. Și la C.E.I.L. se încearcă ex
tinderea brigăzilor de producție 
ale tineretului, apărute cam o 
dată cu cele de la „Argeșana", 
sau întărirea influenței cercuri
lor de calitate al căror scop este 
stimularea rezultatelor obținute 
de tineri în producție. Amintind 
de ele, Dumitru Sima a întregit 
ideea formulată anterior de Ma
rin Doina, cu un nou element.

„Sigur că în desfășurarea ac
țiunilor specifice momentului 
prezent, am plecat și noi de la 
necesitatea ducerii mai departe 
a unora deja începute. Acestora, 
însă, le adăugăm altele, conse
cință a unor noi inițiative. Ast
fel, dorim să perfectăm stabilirea 
unei corespondențe între uteciș- 
tii din combinat și tinerii dn toa
tă țara, ale căror fapte deosebite 
de muncă și viață au devenit 
renumite și sînt date ca exemplu, 
ncercăm, așadar, să punem Ia 

îndemîna uteciștilor noștri, sub 
forma cea mai vie, modelul per
sonalității acestor tineri deose
biți. De asemenea. în perioada 
imediată vom forma echipe de 
intervenție care, în afara proj 
gramului de lucru, la nevoie, să 
răspundă solicitărilor urgente 
ivite în procesul de producție".

Dacă organizația U.T.C. de la 
C.E.I.L., vine să sublinieze cu 
propriile ei argumente continui
tatea manifestată în raport de 
acțiunile care au conturat activi
tatea dedicată semicentenarului 
U.T.C., așa cum preciza repre
zentanta uteciștilor de la „Arge
șana", nu-i mai puțin adevărat 
că nici aspectul abordat de Du
mitru Sima nu este infirmat de 
eforturile acestora din urmă, ba 
dimpotrivă. La capitolul iniția
tivelor noi, Marin Doina amintea 

ABSOLVENTUL CLASEI A X-A
favoarea lui „îmi place meseria", 
„vreau să mă pregătesc să in
tru în producție" — cuprinde 
două aspecte. Pe de o parte, e- 
levul s-a atașat activității prac
tice mult mai mult după un an 
de muncă, deci în exercițiul 
practic | pe de altă parte, școlile 
au lucrat la perfecționarea no
menclatorului de meserii pe care 
le oferă elevilor în ziua lor de 
practică, avînd punct de orien
tare preferințele manifestate de 
elevi și posibilele locuri de mun
că ale elevilor. A scăzut, astfel, 
ponderea practicii — mai ales 
pentru fete — în stenografie și 
ramuri artizanale.

— Spuneați, totuși, că statu
tul acestui tip de absolvent nu 
este bine clarificat — mai exact, 
el nu are un statut cert...

— Da. Dar trebuie să mă ex
plic. Noi știm ce se întîmplă cu 
acest absolvent, ce posibilități 
are și, într-adevăr, el are posi
bilități specifice. Nu există 
o legiferare fermă în sensul a- 
cesta. Ați observat : noi am reu
șit să încadrăm direct în produc
ție aproape 1 000 de absolvenți. 
Ca să izbutim, ne-am folosit de 
sprijinul organelor de partid din 
sectoare: A fost nevoie de acest 
sprijin, tntrucît. trebuie să re

metalică a acestei hale. In ace
lași timp vom încheia și acope
rirea halei joase. încă înainte 
de luna octombrie sperăm să 
raportăm închiderea completă 
a halei monobloc și a anexei 
sociale.

Un plan judicios, elaborat cu 
discernămînt și spirit gospodă
resc, urmărit în realizarea lui 
cu răspundere și sîrguință. Sînt 
hotărîtoare în acest sens mă
surile tehnico-organizatorice în
treprinse, sistemul de coordona
re a lucrărilor, grija pentru pu
nerea în valoare a tuturor po
sibilităților de sporire a ran
damentului pe șantier.

— Aș vrea să mă refer doar 
la cîteva dintre ele — ne pro
pune tînărul inginer stagiar A- 
drian Sichitiu. în primul rînd 
trebuie să precizez că noi am 
preluat toată lucrarea în acord 
global. Absolut toți salariații, 

de inițierea în premieră a stu
diului „Dialog cu creația, a- 
dreșat tinerilor ingineri și tehni
cieni din fabrică, ciclul de dez
bateri „Rolul ajutorului de mais
tru în organizarea producției și 
a muncii" (funcția respectivă 
este în totalitate ocupată de ti
neri), formarea în fiecare secție 
a unor echipe de control al dis
ciplinei. Tot aici, se încadrează 
și intenția uteciștilor de la Uzina 
de autoturisme de a prelua con
stituirea brigăzilor de producție 
ce funcționează la celelalte două 
organizații.

Relevarea acestui interesant 
element se situează pentru or
ganizația tinerilor constructori de 
automobile în planul larg al unor 
preocupări ce decurg firesc din 
interesul purtat inițiativei. In 
acest sens, secretarul U.T.C., Do- 
bre Zamfir, afirma că „activita
tea închinată sărbătoririi semi
centenarului ne-a dat prilejul, 
nouă și altor organizații din Pi
tești, să ne cunoaștem mai în
deaproape, să aflăm mai exact 
ce fac ceilalți, să ne verificăm 
prin comparație valoarea propri
ilor acțiuni. Desigur, n-am vrut 
să rămînem doar la un simplu 
act de cunoaștere, ci să asimilăm 
eventualele experiențe pozitive, 
capabile să fie adaptate la rea
litățile în care ne ducem activi
tatea. Așa am ajuns la concluzia 
formării brigăzilor de producție 
și la noi în uzină".

Ca și în cazurile precedente, 
și de această dată ne-am putut 
convinge de unanimitatea de 
vederi a celor trei interlocutori 
cu privire la căile care duc spre 
creșterea forței educative și 
practice a acțiunilor declanșate 
în organizațiile ai căror condu
cători sînt. Constituirea brigăzi
lor de producție la Uzina de au
toturisme este rodul schimbu
lui de experiență pe care colec
tivul de aici l-a avut cu uteciș
ti i de la „Argeșana". Chiar și în 
momentul dialogului nostru, 
transferul de experiență pozitivă 
a căpătat dimensiuni și mai am- 

cunoaștem, nu întotdeauna în
treprinderile sînt dispuse să an
gajeze pe acești tineri, cu toate 
că unii dintre ei au efectuat 
practica în întreprinderile res
pective ori în atelierele școlilor 
ce le patronează. Nu spun 
că situația este generală, dar ea 
există. Dacă însă, în statutul 
absolventului cu zece clase s-ar 
prevedea posibilitatea certificată 
de a fi angajați în producție în 
meseriile deja învățate, lucrurile 
s-ar rezolva cu mai mare ușu
rință. Și nu văd de ce nu s-ar 
putea răspunde acestui dezide
rat. Școala are acum pretenția 
să afirme că în doi ani, timp 
în care elevul desfășoară o zi 
pe săptămînă de practică pro
ductivă, poate dobîndi o califi
care — spun eu — măcar la ni
velul calificării obișnuite prin 
cursuri de scurtă durată.

— Se va pune atunci, bănu
iesc .problema mai bunei așe
zări a practicii în școlile gene
rale,

— O asemenea acțiune este în 
curs de desfășurare. Dacă noi 
acceptăm ideea că școala gene
rală — prin clasele IX-a și a 
X-a — este capabilă să dea o 
pre-profesionalizare, sau chiar 
o calificare — repet, măcar de 

de la șeful lotului pînă la cel 
mai proaspăt muncitor pe șan
tier sînt incluși în acord global, 
adică sîntem deopotrivă intere
sați în reducerea timpul de e- 
xecuție a obiectivului, în eco
nomisirea materialelor și cali
tatea lucrărilor. în rest, lucrăm 
în schimburi prelungite, maca
ralele turn pentru montarea 
grinzilor și chesoanelor, celelalte 
utilaje nu stau nici o clipă, fie
care oră din program este folo
sită din plin. Alte secrete nu 
avem.

în clipa cînd trimitem aces
te rînduri la tipar aflăm prin- 
tr-un telefon că pe șantierul 
Uzinei de mașini unelte din 
Bacău, acoperirea halei înalte 
prevăzută pentru sfîrșitul aces
tei luni a fost deja încheiată. 
Pînă la 1 Mai, sărbătoarea oa
menilor muncii', avansul lor față 
de grafic va atinge alte cote, 
și mai înalte.

ple, ca o dovadă în plus a unei 
statornice adeziuni pentru acest 
mod de a gîndi și acționa. Lui 
Marin Doina concepția organiza
torică și funcționalitatea colec
tivelor de calitate existente la 
Uzina de autoturisme i s-au pă
rut posibile să fie transpuse și 
în activitatea uteciștilor din 
întreprinderea sa. La rîndul său, 
Dobre Zamfir s-a arătat de acord 
cu posibilitatea preluării „Dialo
gului cu creația" inițiat la fabri
ca „Argeșana". împreună, ei 
s-au declarat gata să antreneze 
organizațiile lor la crearea unor 
panouri fotomontaje asemănă
toare cu cele înființate la C.E.I.L. 
Cît îl privește pe Dumitru Sima 
el s-a angajat să propună co
mitetului U.T.C. din combinat 
lansarea concursului „ Verif ica- 
ți-vă cunoștințele politice" în 
forma în care are loc în prezent 
la organizația reprezentată de 
Marin Doina.

Nu am putut reține integral 
multiplele argumente ale acti
vității curente din cele trei or
ganizații. Totuși, o parte dintre 
ele. mai semnificative, și-au gă
sit locul în aceste rînduri. După 
cum se observă, la o privire de 
ansamblu, direcțiile de acțiune 
sînt formate de eforturile pen
tru continuitate, de promovare a 
noi inițiative bazate pe experi
ența cîștigată în ultima vreme. 
Pentru valorificarea totală a 
prodigioasei munci depuse în 
intervalul dedicat aniversării ce
lor 50 de ani de existență a 
U.T.C., pentru consolidarea re
zultatelor pozitive obținute, noi
le inițiative sînt cu certitudine 
instrumente de maximă efici
ență pentru atingerea acestor 
obiective. Sub acest aspect se 
impune a fi apreciată concreti
zarea preocupărilor actuale ale 
organizațiilor. Ele oferă solide 
premise pentru realizarea în 
practică a devizei pe care o 
aminteam la început, ca un în
demn adresat întregii munci : 
„Inițiativă, autoperfecționare".

factura celei date de cursurile 
de trei ori șase luni — atunci 
să acceptăm și ideea că practica 
trebuie așezată într-un mod ști
ințific. Poate că noi avem în 
sensul acesta o experiență bună. 
Capitala în anul școlar 1972—73 
va avea 113 școli generale care 
organizează învățămînt de zece 
ani. Ce ne-am gîndit : să proce
dăm mai bine la cuprinderea e- 
levilor în aceste școli. Inspec
toratul școlar a scos un îndru
mar pentru informarea școlară 
și profesională a elevilor din șco
lile de cultură generală și li
cee. în ce privește rețeaua șco
lilor generale de zece ani — 
ca și a liceelor de cultură 
generală — ea nu este reflec
tată pur și simplu cu numă
rul școlii și adresa, ci în 
dreptul fiecărei școli, apar gru
purile de meserii în care se or
ganizează orele de practică. Am 
vrut, astfel, să-i aăm elevului 
posibilitatea să aleagă o școală 
generală ori alta — și acest lu
cru este valabil șl la liceul — 
din cartierul său, în funcție 
de meseria preferată în care ar 
vrea să se califice Sigur că va 
fi foarte important ca această 
informație să ajungă la elevi și 
la părinți pentru a chibzui ce

Scurt popas la Mircești. în 
localitatea cu emoționantă re
zonanță prin simțămintele pa
triotice pe care le insuflă cu
getului oricărui vizitator chiar 
și numai prin gîndul că este 
așezarea de obîrșie și viețuire 
a acelui inegalabil ctitor al 
poeziei moderne românești — 
Vasile Alecsandri.

Intr-o zi însorită de la mij
locul lui april am încercat aici 
la Mircești o amară tristețe și 
revoltă văzînd vandalismul la 
care se dedau unii vizitatori 
prin pîngărirea acestui lăcaș 
de reculegere și meditație. 
Nu-mi pot închipui ce impul
suri oarbe i-au minat, ce mes
chină ambiție i-a determinat 
pe acești profanatori să-și scri
jelească numele cu ce aveau la 
îndemină ; colțuri de pietre ori 
lame de cuțit — în incinta lă
cașului care adăpostește mor- 
mîntul marelui poet. Sute și 
sute de nume se lăfăie sfidă
toare și timpe peste picturi, 
se întind ca pecinginea pe pe
reți, se suprapun unele peste 
altele ca într-un cimitir tn ca
re morții nu mai au loc. Sute 
și sute de nume mărturisesc 
lipsa de omenie, de respect, de 
bun simț ale posesorilor lor, 
care, convinși pesemne că nu
mai astfel va afla lumea des
pre existența lor și le-au înși
ruit cu majuscule în interiorul 
cupolei. Cită trufie, cită ambi
ție deșartă, cîtă urîciune și in
firmitate în mințile care au 
conceput asemenea gesturi de 
pîngărire : Manolache Dumi
tru, Damoc Maria — Hălău- 
cești, Fam. Botezatu, Rely Pe- 
cica — 1971, Maria Orian, Le- 
nuța și Petrică — 24 august 
1971, Florian, Mihai și toți cei
lalți care v-ați zgîriat numele 
aici ori în alte părți, priviți-vă 
mîinile și scrutați-vă cu de-a- 
mănuntul conștiința.

Tot în acea zi de april un 
grup numeros de elevi de prin 
părțile Botoșanilor vizita Casa

LOCUL NATAL
(Urmare din pag. I)

și de ei înșiși. Căci locul natal se cere purtat în suflet și c 
nu pe buletin. <

Socialismul, sublinia recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, I 
se construiește peste tot, la orașe ca și la sate, iar tinerii, i [ 
cu entuziasmul și priceperea lor, trebuie să se afle pretu- < 
tindeni. Neîndoielnic pentru tineri, pentru foorte multi din- r 
tre tinerii porniji la învățătură, la însușirea unei speciali- I 
zări, acest pretutindeni poate sâ însemne de multe ori, e ( 
și de dorit, chiar orașul sau satul în care s-au născut. I

De cî.te ori ne cheamă la el, de atîtea ori locul natal L 
ne înalță; întorcîndu-ne n-o facem doar sentimentali, 1 
ci convinși de datoria ce-o avem fiecare de-a pune umărul l 
la înălțarea lui. A țării întregi. <

Instantaneu de sezon în parcul stațiunii balneare Vatra Dornei

domeniu de practică aleg, și, în 
funcție de acestea, ce școală, 
mergînd pînă acolo încît să se 
gîndească care ar fi școala pro
fesională pe care s-o urmeze 
după absolvirea clasei a X-a, în 
aceeași meserie, la ce întreprin
dere ar putea lucra.

Școala, după părerea mea, a 
atins acel stadiu în care-și poate 
propune să realizeze o orientare 
profesională continuă, începînd 
din clasele a Vl-a, a Vil-a și 
pe care s-o încheie în linii mari, 
în clasa a X-a a școlii generale, 
cînd trebuie să se știe ce va fi 
tînărul mai departe, ce perspec
tive are, chiar dacă se vor mai 
aduce corecturi anticipărilor fă
cute. în legătură cu aceasta, noi 
ne gîndim să asigurăm mai de
grabă în școala generală consi
lieri cu orientarea profesională 
și nu mai întîi în liceu. întrucît 
esențial aici, tn școala generală, 
trebuie să se facă o bună orien
tare, să ajungem la o echili
brare a numărului de opțiuni 
pentru liceu, liceu de spe
cialitate, școală profesională, 
ucenicie, deci la cît mai puține 
alegeri întîmplătoare care să 
se soldeze cu eșecuri, cu ani 
pierduți și reluarea unor studii 
— așa cum se întîmplă cu ele

memorială din Mircești. Zeci 
de pionieri zăboveau în fața 
cite unui manuscris sau foto
grafii, aruncau priviri avide 
spre tipăriturile cu litere chi
rilice fără ca cineva să le dea 
vreo explicație, fără ca cineva 
să se ostenească a preface acel 
prilej, unic poate, într-o amin
tire de neuitat. De aproape un 
an, zeci și sute de vizitatori din 
țară șu în sezonul turistic, de 
peste hotare, poposesc zilnic la 
Mircești, doresc să vadă locul 
unde a trăit și a creat marele 
poet român, patriot înflăcărat 
și luptător pentru Unirea Prin
cipatelor Române, dar postul 
de ghid este vacant de tot a- 
tîta vreme. De ce ?

De ce oare bustul poetului 
este pus pe jos in colțul din 
stingă al culoarului de la in
trarea in casă ? De ce nu în 
grădină sau în altă parte, la 
vedere ?

Oare este atît de greu să fie 
mai bine întreținut întregul 
parc din jurul casei memoria
le ? La cîteva sute de metri de 
intrarea în parc, în partea 
dreaptă a șoselei, o jalnică îm
prejmuire ocrotește chipurile 
copacul falnic care i-a inspirat 
poetului acel simbolic vers din 
Hora Unirii :
„Amindoi sîntem de-o mamă, 
De-o făptură și de-o seamă, 
Ca doi brazi intr-o tulpină, 
Ca doi ochi într-o lumină”.

Un panou decolorat de sa*- 
re, cu litere șterse, așezat ih 
mijlocul împrejmuirii, prea 
departe de șosea, nu atrage cu 
nimic atenția trecătorului asu
pra semnificației acestui loc. 
De ce atîta lipsă de grijă ? Iată 
întrebarea pe care o adresez 
celor ce au datoria de a ve
ghea la păstrarea și sporirea 
valorii educative a acestui lă
caș impregnat de personalita
tea celui ce a compus vibrante 
chemări patriotice și tulbură
toare versuri lirice.

MARIA MITRANA

vii care, după doi ani de școală 
generală, reiau de la început 
liceul.

Cred că depinde foarte mult 
de școală să se consolideze o 
atmosferă favorabilă opțiunii 
pentru meserii. Dacă acum, în 
cazul Capitalei, jumătate din 
promoția clasei a X-a a ales 
munca productivă, înseamnă că 
ne plasăm pe un drum bun. 
cu atît mai’ mult cu cît acești 
tineri nu au ales calea respec
tivă la modul provizoriu, ci 
cu intenția de a se stabiliza 
în meserii și de a-și perfecționa 
studiile ; cei mai mulți declară 
la sondajele pe care le facem 
că, paralel cu munca în produc
ție, vor urma învățămîntul li
ceal seral - fie de cultură ge
nerală ori cel de specialitate. 
Deci, există un climat bun a- 
cum, categoria de elevi care ur
mează zece clase nu se mai 
simte complexată, își dă seama 
că studiile de acest gen sînt în 
favoarea pregătirii lor temei
nice pentru viață. în sensul a- 
cesta, trebuie să acționăm în 
școala generală, să consolidăm 
la elevi și la părinții lor această 
convingere.
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I 100 de ani
de la
moartea lui
ION
HELIADE
RĂDULESCU

CLASICUL 
SI MODERNUL 
’ HELIADE

tntr-un fel, influenta lui He
liade în epocă se aseamănă, 
peste timp, cu influenta exer
citată de Nicolae Iorga. Și He
liade și Iorga n-au fascinat 
atît de mult prin literatura pe 
care au scris-o. cît prin ideile 
pe care le-au vehiculat. în o- 
pera lui Heliade încercăm să 
descoperim azi modemisme pe 
care contemporanii lui nu le-au 
înțeles, tehnici și intenții lite
rare ce depășeau cu mult scri
sul practicat de pașoptiști, dar 
literatul nu le-a ilustrat prin 
capodopere. Pentru istoria lite
raturii scriitorul nu a interesat 
numai prin singularitatea și 
prin curiozitățile lui biografice : 
Heliade și-a depășit epoca în- 
tr-o perioadă organizînd cultu
ra noastră modernă, dar depă
șit. nu ca personalitate cultura
lă. ci ca militant politic, nu și-a 
mai putut ajunge din urmă a- 
ceastă epocă la construcția că
reia participase ca protagonist.

Romanticul Heliade, pe care 
Eminescu îl saluta în tinerețe 
ca pe un model, a pledat cu 
un entuziasm nestăvilit pentru 
fundarea culturii românești mo
derne și pentru instituționaliza- 
rea culturii. Chemarea sa de 
dinainte de Revoluție („Scrieți 
băieți, scrieți !“) conținea nu 
numai optimismul unul generos, 
ci și principiul unui îndrumător 
care-și dădea perfect de bine 
seama că atunci totul trebuia 
luat de la început : în școală, 
în presă, în literatură. în artă.

Om de Renaștere, proiectând 
lucrări epopeice, benedictin al 
travaliului dar și deținătorul 
unor forțe uriașe de muncă, 
spirit ardent (deși coleric), fa
miliarizat cu toate domeniile 
culturii. Heliade a militat pen
tru crearea unui clasicism ro
mânesc. în înțelesul de găsire 
a unor modele literare și artis
tice. Pentru începuturi. îndru
mătorul credea că nu avem ne
voie de critică, ci numai de en
tuziasm. critica devenind nece
sară într-o fază ulterioară a 
dezvoltării culturii. „Nu e vre
mea de critică copii, e vremea 
de scris și scrieți cit veți putea 
și cum veți putea : dar nu cu 
răutăți, faceți, iar nu stricați.

că nația primește și binecuvân
tează pe cel ce face și bleste
mă pe cel ce strică". Pe tineri 
i-a tipărit, i-a sprijinit direct, 
odată le-a pus la dispoziție în 
mod gratuit, teascurile tipogra
fiei sale.

Presa românească începe cu 
el în primul număr al Curie
rului românesc (8/20 aprilie 
1829), printr-o înștiințare conce
pea o sincronizare a culturii 
naționale cu cea europeană. 
Adaos-ul literar (1830), Gazeta 
Teatrului Național (1835—1836), 
Muzeul Național '' ——
Curier de ambe sexe (1837— 
1838) sînt primele noastre re
viste beletristice, conduse, re
dactate și administrate de He
liade. Urmaș al lui Gh. Lazăr 
la Școala de la Sfîntul Sava, 
militant pentru un Teatru Na
țional și pentru arte românești, 
fără să facă deosebire între lo
calizări, traduceri și scrieri ori
ginale. îndrumătorul urmărea 
și aici același scop : proiecta
rea culturii românești.

In lingvistica românească este 
socotit un mare precursor prin 
Gramatica sa tipărită la Sibiu 
în 1828, prin care recomanda 
sistemul fonetic al scrierii și 
mai ales prin care opera dteva 
simplificări revoluționare. Pen
tru tineri a scris studii de teo
rie literară și de practică (Gra
matica poeziei și Curs de poe
zie generală), și le-a dat prin 
articole îndrumări. vorbind 
chiar de misiunea socială a poe
ziei și teatrului.

Pînă în 1848 era cel mai cu
noscut scriitor român ; la Re
voluție a participat printre con
ducători • pașoptiștii n-au prea 
avut loc de el. dar pentru pres
tigiul său i-au oferit onoruri ; 
în 27 aprilie 1872 murea însă 
uitat și părăsit. Secolul care 
s-a scurs de la moartea sa. ne 
găsește, ca o mustrare, fără o 
ediție completă a operei și fără 
o monografie esențială. îndru
mător, organizator, spirit mo
dern și în același timp aducînd 
nostalgia unui clasicism româ
nesc. Heliade se identifică per
fect cu tinerețea ardentă a cul
turii noastre.

(1836—1838),

D
intre marile noastre figuri 
scriitoricești nici una nu 
a stârnit mai multe jude- 
eăți contradictorii din partea 
contemporanilor și a posterității 

ca aceea a lui Ion Heliade Ră
dulescu.

Spirit renascentist, adevărat 
„părinte al literaturii române". 
Heliade Rădulescu și-a legat 
numele de toate marile înfăp
tuiri culturale din prima jumă
tate a veacului trecut. Evocîn- 
du-i personalitatea, aproape că 
nu știi la ce să te oprești mai 
întîi : la poetul vizionar care a 
scris una din cele mai frumoa
se balade culte din întreaga 
noastră literatură, sau la auto
rul celei 
nești ; la 
culturale 
cel care 
alfabetul —— — -------
primelor gazete și reviste româ
nești. sau la demnul urmaș al 
lui Lazăr. în consolidarea ‘ în- 
vățămîntului secundar, la cel 
care în 1870 visa un Dicționar 
enciclopedic în 40 de volume, 
sau la traducătorul lui Dante, 
Ariosto. Voltaire. Milton ; la 
patronul literar al lui Cîrlova. 
Alecsandri, Bolliac, sau la omul 
atît de apropiat de vremurile 
noastre, care continuă să ne în
demne : „Scrieți, băieți, scrieți".

Alături de Barițiu. Asachi și 
Kogălniceanu. Heliade Rădu
lescu s-a aflat timp de mai 
bine de patru decenii, acolo 
unde cultura noastră dădea 
semne de renaștere dar. spre 
deosebire de primii trei. Helia
de a încercat să ia totul pe 
seama lui. nu s-a mulțumit nu
mai cu punerea unei, pietre la 
temelie, a vrut să ridice casa 
cu propriile' puteri. De aici și

dinții gramatici româ- 
animatorul societăților 
și a academiei sau la 
a dat limbii noastre 
latin, la conducătorul

MARELE

CTITOR

EMIL MÂNU

JORMA T AM
CUNOȘTINȚE... //

3 000 de copii fac teatru ! Actori, dar și dansatori, cintăreți, pă
pușari, cite o dată autori (texte, muzică) ori scenografi (reali
zatori), sau chiar regizori (asistenți). Față de atâtea aptitudini — 
manifestate în atâtea direcții ! — era firește nevoie de o împăr
țire a competiției, pe domenii diferite și în centre diferite. Ceea 
ce s-a și întâmplat : la București, au evoluat 32 de brigăzi pio
nierești, la Brașov au venit nici mai mult nici mai puțin decît 
91 de echipe ’ “ * * * * ' ~ -
jucat teatru 
județe. Să ne 
de vacanță 700 
zatori, aici, ca T. _ ,---------- ——v------------- — .
nierilor, Consiliul culturii și al educației socialiste, Ministerul 
Invățămîntului. Gazde — reprezentanții orășenești ai acelorași 
foruri, plus pionierii, părinții și profesorii, lor din Piatra Neamț. 
Examinatori, două jurii : cel al maturilor, educatori, și un juriu 
al copiilor. Locul competiției — Teatrul Tineretului, arhiplin timp 
de trei zile. Juriul matur afirmă că a tras o mulțime de învăță
minte. Juriul de copii afirmă că a exprimat o mulțime de 
obiecții : noi i-am întrebat și 
punsuri :

ED. COVALI, 
președintele juriului, directorul 

Teatrului din Piatra Neamț

de păpușari pionieri, la Piatra Neamț s-a 
prin aportul celor 38 formații, din tot atâtea 
oprim deci la Piatra Neamț unde, în zilele 
de pionieri s-au aflat in centrul atenției. Organi- 
și în celelalte părți — Consiliul Național al pio-

,.Și la acest festival am întîlnit 
aceleași texte precare, la fel de 
precare sub aspect educativ și 
artistic ; altele, fără a fi capo
dopere în gen s-au repetat de 
prea multe ori în festival. 
Dar, lăsînd deoparte repertoriul 
și trecînd la modalitățile de lu
cru și educație, vreau să spun că 
am întreprins un sondaj printre 
actorii pionieri și instructori, ale 
cărui rezultate mi se par extrem 
de interesante. Am pus, deci co
piilor următoarele trei întrebări *. 
1. Dacă au văzut teatrul profe
sionist; 2. Dacă le plac repeti
țiile și de ce; 3. Care e cea mai 
frumoasă carte pe care au ci
tit- /. Iată concluziile răspunsu
rilor, în număr de circa 300 : 1. 
Foarte puțini școlari au văzut 
spectacole de teatru, chiar dacă 
locuiesc în orașe unde există 
teatre. 2. Repetițiile le plac 
fiindcă, spun ei, „sînt o joa
că frumoasă" — ceea ce 
răspunde perfect ideii de tea
tru, în general. 3. Am avut 
bucuria să constat cît de bine 
pregătiți, de cultivați sînt copiii 
noștri : îif afară de cărțile vîrstei 
— Robinson Crusoe, Robin 
Hood, Cuore — în anchetă figu
rează cele mai valoroase titluri 
din literatura noastră clasică și 
contemporană. Răspunsurile stau 
Ia dispoziția autorilor de piese 
pentru copii, ca să vadă cui se 
adresează. Acum, întrebările pu
se profesorilor-instructori : 1.
Dacă au făcut un curs special 
de instruire (școală populară de 
artă etc). Răspuns : nu, în cople
șitoarea lor majoritate. 2. Cu ce 
frecvență văd spectacole de tea
tru. Răspuns : rar au putut numi 
un singur spectacol văzut recent, 
chiar ” 
Dacă 
N-am 
puns. 
Sen.
din 38 de spectacole doar 5» au 
fost prezentate de Case ale pio
nierilor — e drept, trei dintre

cei din centre urbane. 3. 
merg cu copiii la teatru, 
întîlnit în nici un /răs- 
vreo inițiativă de acest 
Și încă o observație :

pe unii și pe alții. Iată cîteva răs-

nare de Alecu Popovici, scrii
torul preferat de copii. Dar 
și el trebuie să fie atent, 
adică să-și ducă pînă la 
capăt ideile noi, curajoase. De 
pildă, „Băiatul cu chitara" unde 
tema e interesantă, Alecu Po
povici n-a avut însă răbdare s-o 
aprofundeze. Tot interesant în
cepea „Băiatul și inima lui" de 
Ștefan Popescu, pentru ca apoi 
să inunde totul în platitudini 
moralizatoare și să încheie cu 
soluția cea mai la îndemînă. 
Soluțiile de-a gata duc la o lene 
de gîndire și chiar de ac
țiune. Alt exemplu : „Miste
riosul din clasa a Vl-a A" 
de Xenia Roman. Aici e vorba 
de o elevă care, din solidaritate 
cu prietena ei amenințată de re- 
petenție; se hotărăște să rămînă

Pioniera CRISTINA COJOCARU, 
din clasa a Vll-a, Școala gene

rală nr. 4, Piatra Neamț

„Eu joc teatru în școală și ca 
mine mul ți copii, fiindcă 
ne realizăm visurile de 
noapte : visăm că sîntem 
eroi, și pînă cînd vom 
mari putem fi acum, pe 
Iubesc grozav teatrul, dar nu-1 
văd decît la televizor, deoarece 
teatrul nostru din oraș nu dă 
spectacole după masă ori mai 
devreme și pe mine nu mă lasă 
tata să vin așa tîrziu, noaptea, 
nici de la teatru. Festivalul mi-a 
plăcut, am văzut spectacole bu
ne, dar cei mai bun a fost al 
nostru din Piatra Neamț ; nu 
sînt subiectivă oă doar am făcut

astfel 
peste 

viteji, 
crește 
scenă.

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA FESTIVALULUI ARTISTIC AL PIONIERILOR

DE CE JUCATI TEATRU?
VISĂM CĂ SlNTEM VITEJI

ele au fost cele mai reușite din 
întreg festivalul. Proporția ră
mîne totuși foarte scăzută și a- 
normală, fiindcă aici există mari 
posibilități materiale și profesio
nale.

Festivalul actual mi-a întărit 
opinia că teatrul școlar învață 
copiii să se exprime frumos, să 
dea expresivitate gestului, să 
descopere simboluri în actul ar
tistic, să-și dezvolte fantezia".

și ea repetentă.- N-am auzit ceva 
mai fals, de când sînt profesoa
ră ! Copiii de azi au spirit de 
solidaritate, dar în bine, 
categoric, avem nevoie de 
piese !"

Nu, 
alte

MIHAI CRIȘAN,
Casa de îndrumare a Creației 

Populare dm C.E.C.S.

• ••

LAZARINA CUCU, 
profesoară la Școala generală 

nr. 4 din Piatra Neamț

„Valoarea educativă a teatrului 
pionieresc nu mai trebuie dove
dită. Este o admirabilă modali
tate de educație în spiritul dra
gostei față de artă, față de tră
săturile frumoase ale omului. 
Ceea ce lipsesc cu adevărat sînt 
piesele adevărate : copiii vor 
texte noi, unde să fie vorba de 
viața lor de acum, de preocu
pările lor actuale. Scriitorii ar 
trebui să se întîlnească cu acești 
copii, să cunoască universul lor 
actual (pentru a nu se mai ră- 
mîne doar la cel propriu). Se 
scriu piese plicticoase, puerile, 
pentru copiii care urmăresc la 
televizor lansarea rachetelor se
lenare, ca și toate evenimentele 
de pe glob, care citesc reviste de 
știință. Cum pot drama- 
turgiștii să uite că avem 
de-a-face cu copii de o neobiș
nuită complexitate și precoci
tate ? Dintre piesele existente, 
categoric au succes cele sem-

„Mă voi referi la textele des
pre care se aud atâtea reproșuri, 
încercând să fiu obiectiv, deși re
prezint instituția care le editea
ză. în teatrul școlar există, în- 
tr-adevăr, piese schematice, 
dar nici noi n-am găsit un 
sistem eficient de difuzare a 
textelor pe care le socotim mai 
valoroase, după cum nici șco
lile nu dovedesc disoernămînt în 
alegere. Astfel, e dureros să 
constat că nimeni n-a ales din 
cele 15—20 de piese noi, editate 
în ultimii ani, toți s-au oprit la 
cele vechi. Instructorii nu știu să 
caute, ori sînt comozi și rezulta
tul e același. Apoi, cred că pro
fesorii din școlile de la sate nu 
ar trebui să se căznească atît să 
pună neapărat în scenă piese cu 
personaje de la oraș ; ei ar tre
bui, mai degrabă, ca prin teatrul 
școlar să valorifice și să facă 
cunoscut folclorul. Echipele ju
dețene din școlile sătești care au 
pus accentul pe folclor au pre
zentat lucruri inedite, de o reală 
valoare.

parte din juriu. Alte județe n-au 
ales bine repertoriul sau nu l-au 
ales bine față de interpretii lor. 
De exemplu, școala din Crișeni- 
Sălaj a jucat „Taina băiatului 
timid" cu un băiat, în rolul prin
cipal, care numai timid nu era. 
Dar nici piesa nu era prea fru
moasă ; am văzut niște piese de 
parcă nu mă aflam la teatru, 
parcă stăteam în bancă la ora de 
dirigenție — „Lăudărosul" de V. 
Tolojan e numai un exemplu".

ROZALIA KOPANDI, 
șefa Comisiei cultural-artistica 
a Consiliului Național al Pio

nierilor.

„Noutatea festivalului actual o 
constituie diversificarea genuri
lor : au apărut brigada, specta
colul de estradă școlară, mon
tajul literar-muzical-coregra- 
fic, teatrul de păpuși. La Bucu
rești am constatat cu satisfacție 
că estrada are o tematică mai 
pionierească : satira vizează mai 
direct activitatea școlară, spriji
nind procesul educativ. Al
tă observație : montajele literar- 
muzical-coregrafice au darul să 
antreneze un număr mare de 
copii precum și posibilitatea de 
a prezenta un conținut mai inte
resant. De pildă, școala din Gă- 
lăuțaș, județul Harghita a pre
zentat în faza anterioară celei 
republicane un astfel de specta
col, caracterizat printr-o reală 
forță educativă, un spectacol e- 
moționant, investit cu certe va
lori etice, civice și politice. In 
toate genurile festivalului no
stru, de fapt, am întîlnit repre
zentații meritorii.

Vreau să mai amintesc, însă, 
că în acest festival confruntarea 
scenică n-a constituit decît un 
punct al programului nostru : 
atît la București cit și la Piatra 
Neamț, ori la Brașov, noi am 
realizat un bogat program poli
tic, cultural și educativ, pentru 
toți cei 3 000 de copii. Ei au vi
zitat cu acest prilej mari între
prinderi, s-au întîlnit cu munci
tori, specialiști, precum și cu ile
galiști, au participat la acțiuni 
de apărare a patriei, au vizitat 
case memoriale, muzee, au făcut 
excursii, jocuri de tabără, petre
ceri pionierești.

Anchetă realizată de 
VIORICA TĂNASESCU

!» I JalE y. f
1

E greu și inechitabil să te 
apropii de Heliade, raportîndu-1 
numai la vocația revoluționară 
a contemporanului său Nicolae 
Bălcescu. Această severă ne
dreptate a născut imaginea, pe 
cît de cunoscută, pe atît de să
racă și infidelă, a șovăielnicu
lui Heliade. ascunzîndu-și sub 
mantia albă eternele indecizii. 
Și apoi, cîți dintre fruntașii 
’48-ului pot rezista comparației 
cu excepționala vocație revolu
ționară a Bălcescului. devenită 
— absurd și dureros — un fel 
de pat al lui Procust la înde- 
mîna celor obișnuiți numai cu 
măsurarea meschină a lipsei 
de merite dovedită de oamenii 
de bine ai națiunii în anumite 
momente ale unor epoci furtu
noase? Pitagora avea drep
tate : „In furtună trebuie să 
adori ecoul". Astăzi, ecoul eve
nimentelor care au consfințit 
începutul emancipării noastre 
politice și culturale, ne spu
ne că vocația lui Heliade de 
a forma cunoștințe are a- 
ceeași valoare cu vocația lui 
Bălcescu de a forma conștiințe. 
Ele se întâlnesc sub același 
herb, cel al fierbintelui patrio
tism ; căci ce ar însemna con
științele lipsite de cunoștințe ?

Heliade este. în primul rînd, 
scriitor .un suflet trăind sub 
mirajul culturii și, în mod fi
resc. marile sale energii ser
vesc faptelor culturale. Bălces
cu este. în primul rînd. un om 
politic, devorat de marile sale 
idei revoluționare si faptele 
sale sînt. întîi de toate, ale po
liticii. Dar atît Heliade. cît și 
Bălcescu aparțin cu toate fap
tele lor. Istoriei, care este deo
potrivă a politicii și a culturii. 
Dacă Heliade nu a înțeles ne
cesitatea împroprietăririi țăra
nilor. a lntuit-o. în schimb, pe 
cea a scrierii ..Gramaticii româ
nești". Heliade este omul des
pre a cărui poziție politică. în 
anumite momente, ne-au par
venit mărturii contradictorii, dar 
tot Heliade este întemeietorul 
politicii noastre culturale. Și ea 
înseamnă „Curierul românesc"

si— „gazeta patriei noastre 
scrisă chiar în limba noastră" 
—, statutele „Societății literare", 
„Biblioteca universală", cursu
rile de gramatică și aritmetică 
predate la numai 18 ani. alături 
de Gheorghe Lazăr. Toate în
făptuiri cardinale în istoria cul
turii românești.

Delimitîndu-se tranșant. în a- 
numite momente, de ceilalți re
voluționari. împărtășind, dese
ori. alte păreri decît aceștia 
despre posibilul și imposibilul 
cuprins de idealurile revoluției. 
Heliade rămîne în tot timpul 
exilului său, un autentic pa
triot. In fața lordului Palmer
ston. care-1 chestionează dacă 
revoluționarii luptă pentru cu
cerirea independentei. Heliade 
se arată un prudent cuprins de 
tristețe : „Doresc cel mai înalt 
bine nației mele, doresc ceea ce 
dorești dumneata nației engle
ze. . .Ca prudent însă doresc 
posibilul. Pentru ce mă întrebi 
despre imposibil în timpii și In 
politica de astăzi ?“

Departe de țară, la Londra, 
în Chios. la Constantino pol. 
Heliade rămîne un mare român, 
deși compatrioții săi îl judecă 
în continuare cu asprime. Noi 
însă, nu putem uita că. în foar
te multe momente proteicul 
Heliade a fost sprijinul moral 
al generației de care l-au în
depărtat divergențe pentru a 
căror rezolvare furtunoasa epo
că n-a avut timp.

Ceva din îndemnurile acelei 
generații de tineri — scrie Tu
dor Vianu — s-a perpetuat pînă 
tîrziu și a alcătuit atmosfera 
de curat patriotism. de înalt 
idealism moral. în care au res
pirat cei, mai buni dintre urma
șii lor.

Noi. tinerii de azi. nu putem 
aduce un omagiu mai potrivit 
acestei generații, celui la lumi
na și înnourările căruia s-a 
aprins — Ion Heliade Rădulescu
— decît înnobilînd continuu a- 
ceastă atmosferă de mare pu
ritate. care ne înconjoară.

efortul imens, aproape incompa
rabil dar și zadarnic uneori, de 
aici și ironia fățișă a contem
poranilor, sau privirea destul de 
rezervată a posterității. Dar tot 
de aici și intensitatea visului, 
acel fanatism al constructorului 
care sfidează pe față realitățile, 
cercînd mereu a le supune unui 
mai nobil ideal.

Marcanta personalitate a o- 
mului Heliade se supune cu 
greu unei caracterizări tot așa 
cum farmecul operei acestui 
poet vizionar se păstrează și 
azi cu luminile și umbrele ei 
pline de taină. Cei care au pri
vit cu circumspecție omul, au 
sfîrșit întotdeauna prin a mini
maliza poetul, iar cei care au 
luat în discuție numai opera lui 
Heliade Rădulescu au trecut 
prea lesne cu vederea imensa 
contribuție a acestui mare arhi
tect al culturii românești. Ni
meni însă, nu i-a contestat ca
litatea de ctitor.

„După D. Cantemir, a doua 
mare personalitate a literaturii 
române, este. fără îndoială, 
I. Heliade Rădulescu", scrie 
G. Călinescu în „Istoria litera
turii române". în vreme ce 
B. P. Hașdeu. consideră că : 
„între 1828 și 1848, istoria limbii 
românești este istoria lui He
liade".

Ceea ce caracterizează întrea
ga activitate a lui Heliade Ră
dulescu. este extraordinara vi
talitate și maturitate a gîndirii, 
un superior simț în domeniul 
național și o nesecată dorință 
de a cuprinde totul în sfera ac
tivității sale. In majoritatea ac
țiunilor. visătorul fantast și nu 
de puține ori utopic, a fost însă 
dublat de omul pozitiv, rațional. 
In opera sa poetică, motivele 
poeziei romantice se împletesc 
adesea cu cele clasice într-un 
tot indestructibil.

Concepția grandioasă despre 
poet și rolul său de profet l-a 
călăuzit întotdeauna pe Heliade, 
el refuză temele minore, cir
cumstanțiale, visînd mereu la 
acea epopee națională, singura 
capabilă să-i pună în lumină 
harul „divin" și „candida liră"^ 
Candidă, avînd aici sensul de 
nepătată. Prin întreaga sa ope
ră poetică, prin vasta lui acti
vitate culturală și prin cucerni
ca slujire a limbii noastre, 
Ton Heliade Rădulescu și-a cîș- 
tigat un loc de veci printre 
marii bărbați ai acestui neam.

Acum, cînd se împlinesc 100 
de ani de la moartea sa. să ne 
întoarcem privirea plini de re
cunoștință spre această apariție 
meteorică, 
noastre acel flux 
adine primenitor.
lumină de la cel 
o viață, a cercat 
terile : „creșterea limbii româ
nești și-a patriei cinstire".

care a dat culturii 
de apă vie 

Avem de luat 
care, timp de 
din toate pu

DORIN TUDORAN ȘTEFAN STOIAN

Manifestare artistică ce tinde 
să devină tradiție în lumea șco
lilor, festivalul „Vlăstarele ciutu
lui" inițiat de către Comitetul 
municipal Iași al U.T.C. pentru 
elevii municipiilor țării s-a do
vedit prin cea de a doua ediție 
a sa o încununare de succes a 
preocupărilor acestei vîrste pen
tru ritmurile muzicii ușoare. 
Douăsprezece municipii au răs
puns la invitația ieșenilor încre- 
dințînd mandatul de reprezen
tare unor tineri capabili într-a- 
devăr s-o facă prin apel la au
tenticitate și talent, la seriozi
tate. Sobrietatea actului artistic 
a dominat într-adevăr oferind 
postament sigur unei pasiuni pîn- 
dite de altminteri la tot pasul 
de excese juvenile, mai ales, în 
cazul vîrstei școlii cînd astfel de 
predilecții, prin afișări exacerba
te, eșuează cu ușurință în ridi
col. Un traseu de slalom pare 
să fi urmat în mod deliberat fiece 
concurent ocolind banalități pre
zente la tot pasul în muzica noas
tră ușoară, smulgîndu-se pe cît 
posibil din sfera atracției, destul 
de puternice, pe care vedetele o 
au asupra tineretului. Socotim, 
avînd în vedere nu numai ma
nifestarea la care aici ne refe
rim, că numai judecind cu ochi 
de soacră putem ajunge să nu 
admitem că în prezent în jurul 
vîrstei de 20 de ani se contu
rează o nouă generație de inter- 
preți. Trăim, în ciuda multor ma
nifestări ce încă ne mai contra
zic, momentul afirmării ei con
vingătoare. Candoarea tinereții 
cenzurată de o concepție asupra 
artei formată din ce în ce mai 
complex și riguros, autoexigență, 
teama de superficial, estimarea 
justă a gustului public, iată nu
mai cîteva trăsături definitorii 
pentru conștiința celor ce se a- 
firmă, Cîteva asigurări de per
spectivă. Plasarea unei trepte de 
afirmare în raport cu vîrsta, în 
lumea elevilor adică, inițiativa 
Comitetului municipal Iași al 
U.T.C. de a veni în întâmpina
rea unei asemenea dorințe devine 
prin urmare nu numai un gest 
de îndrumare a talentelor ci și 
un act edificatoriu; lipsa unor 
preocupări speciale într-o aseme
nea direcție soldîndu-se cu ma
nifestări bizare cel puțin, cu di-

ANA CIOBANU — Iași.
Preferințele ei sînt îndreptate 

spre repertoriul Margaretei Pîsla- 
ru șl al lui Florin Bogardo ; pro
priul repertoriu, cuprlnzînd melo
dii calde pline de lirism prin care 
cel mai adesea se autocaracteri
zează.

VIOREL FAUR — Tîrgoviște.
Cîștigătorul premiului III către 

care a ajuns, așa cum apreciază 
Florentin Delmar, datorită „spiri
tualității interpretării melodiilor 
alese, a poeziei, degajării și origi
nalității cu care a cîntat".

VLĂSTARELE
CINTULUl

adesea s-au finalizatbuiri care 
în eșecuri.

Evoluția ___
din municipiile Hunedoara, Giur
giu, Tîrgoviște, Constanța, Plo
iești, Tecuci, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Focșani, Piatra Neamț, 
Bîrlad, Bacău și Iași a fost a- 
proape în totalitate o confirmare 
a unei astfel de viziuni.

In ordinea valorii s-au impus 
atenției juriului și publicului Eca- 
terina Neață de la Giurgiu, be
neficiară a unui cumul impre
sionant de calități între care mai 
cizelate s-au părut a fi muzica
litatea, frazarea și prezența sce
nică inteligentă, Ana Ciobanu 
din Iași, prin timbrul special 
al vocii și deosebită trăire sce
nică a textului și Viorel Faur 

Tîrgoviște, prin dezinvoltura 
cuceritoare.

celor 19 concurenți

lau-Acestora le-au și revenit . 
rii, respectiv primele trei premii 
acordate, pentru care juriul a 
decis în unanimitate.

Abordînd în aparență numai 
prematur, sobrietatea, Eugenia 
Lică de la Ploiești, posesoare a 
unui timbru special și a unei 
voci exercitate către amplitudini 
a obținut Premiul Tinereții, șta
chetă către care a evoluat și 
Elena Toma, din Tîrgoviște, 
voce cu certe perspective profe
sioniste, deținătoare a Premiului 
special al juriului. S-au mai re
marcat pentru evidente calități 
scenice și perspective vocale An
gela Ciochină (Piatra Neamț), 
Laura Hagiu (Constanța), Tatia
na Olăeru (Iași), Victoria Vancea 
(Bîrlad), Vali Vizitiu (Tecuci), 
Iordache Carmen (Iași) și Evu Ion 
(Hunedoara) distinse cu premii

acordate de către Consiliul popu
lar al municipiului Iași, Comi
tetul municipal Iași al U.T.C. și 
mențiuni din partea Casei Cen
trale a Creației populare și Uni
unii Compozitorilor.

Impresionantă a fost și ne 
place să credem că nu întâm
plător prezența în concurs a 
municipiilor Tîrgoviște, Iași, 
Giurgiu și Constanța, aport mu
zical susținut cu seriozitate de 
orchestra condusă de Titel Po
povici care a necesitat însă o 
mai bună regie muzicală și sce
nică.

Premiile, just atribuite, au în
semnat nu numai o atestare a 
certitudinilor ci și un veto sever 
și pedagogic spus unor tendințe 
care, pe alocuri, au făcut totuși 
notă discordantă cu contextul 
general. E vorba de cîteva exa
gerări prezente în încercarea ele
vilor Evu Ion și Lucian Bosoi 
(Ploiești) de a prezenta creații 
originale. Pornind de la aceasta 
socotim că se impune ajutorul 
permanent, (de îndrumare a in- 
terpreților de muzică ușoară 
elevi), al Uniunii Compozitorilor 
și Centrelor de îndrumare a crea
ției artistice care, cel puțin la 
Festivalul ce ne referim, nu au 
fost prezente decît cu premiile 
și mențiunile oferite.

Relevînd cele afirmate mai la 
început ținem să subliniem încă 
o dată faptul că, în afară 
de scăderile pe 
le-am semnalat, 
„Vlăstarele 
în mod fericit unei vîrste 
cu mai puține șanse de verifi
care și de exprimare se contu
rează și mai mult în urma edi
ției care s-a consumat ca o ini
țiativă mai mult decît merito
rie. Cîștigul obținut va trebui 
fară-ndoială mult pulsat. Acea
sta nu ne poate însă împiedica 
să socotim că viața muzicală a 
lașului încă insuficient de re
ceptivă la tonurile muzicii ușoare 
s-a îmbogățit deja cu o mani
festare de prestigiu.

—-
\JINEMATECA^

în afară 
care noi 
Festivalul 

cîrJtului* destinat 
mod fericit unei

ION CHIRIAC
NOTA : Desenele prezentate șl 

caracterizările sînt realizate de 
către colectivul de presă al Con
siliului municipal Iași al elevi
lor. Le publicăm socotindu-le un 
debut atît al membrilor colecti
vului (Ailincăi Cristina, Ailiesei 
Constantin, Doarbcș Iulia, Ichim 
Sebastian și Ilie Aurelian), cit și 
al unei preocupări care și-a do
vedit de multe ori eficiența 
școlile lașului.

în

ECATERINA NEAȚA — Giurgiu.
Câștigătoarea premiului I și a 

trofeului festivalului. Eleva de la 
Giurgiu este o fire profund sen
sibilă care iubește cu intensitate 
muzica avînd și încercări de com
poziție care vădesc aceeași intensă 
vibrație lirică.

ELENA TOMA — Tîrgoviște.
Premiul special al juriului, 

prezent Elena Toma este în fața 
etapei ’ _
me““ 
e mai 
avînd
Bach. _ ____ _ - ....
res bogat Elena Toma participă la 
al 10-lea festival de muzică ușoară 
obținînd nenumărate premii dar 
niciodată premiul L

a IlI-a a „Stelei fără nu- 
Se pare că temperamentul 
aproape de muzica de jazz 
preferințe deosebite pentru 
Deținătoare , a unui palma-

FLORENTIN DELMAR 
yedintele juriului.

„Cred că această nobilă expresie 
a talentului și sîrguinței elevilor a 
dus la o frumoasă prezentare sce
nică a valorilor cîntecului româ
nesc din douăsprezece municipii 
ale țării și la un succes de pres
tigiu al artei amatoare școlare.

Salut cu căldură apariția în viața 
muzicală a lașului a unor elemen
te de certă perspectivă artistică".

EUGENIA LICA — Ploiești
Cîștlgătoarea Premiului Tinereții. 

Fire gingașă și sensibilă Eugenia 
iubește muzica lirică, folclorul și 
poezia, înzestrată fiind cu oarecare 
har poetic,

Cartea lui Greene, scrisă la 
persoana întîi, ca și Americanul 
liniștit, mi s-a părut destul de 
interesantă, în tâmp ce filmul 
m-a dezamăgit. Nu e pentru pri
ma oară, mi-am zis, cînd ecrani
zarea unui roman duce la eșeo 
și, cunoseînd cazuri cînd prima 
impresie poate fi corectată de o 
a doua, cel puțin mai competen
tă, am revăzut Comedianții.

Din nou, de data asta se 
pare pentru totdeauna, acea 
senzație de film bine făcut, de 
joc degajat al actorilor, de 
perspicacitate în punerea în pa
gină și de film comercial, de pe
liculă duzinieră dedicată cu pre
dilecție acelui gen de spectatori 
care umplu pînă la refuz sălile 
de proiecție în duminicile de 
toamnă cînd afară plouă și bate 
un vînt aducător de zăpadă.

Repet, distribuția este de mîna 
întîi, regia fără reproș, dialogu
rile sînt vii, și cu toate astea o 
destul de bună doză de artifi
cial, de contrafăcut, se insinuea
ză mereu minînd atenția specta
torului sau transferînd-o în cu 
totul altă direcție decît cea do
rită de realizatori.

Povestea din Comedianții se 
petrece în Haiti, frumoasa insulă 
în care faimosul Papa Doc. 
alias Doctorul Duvalier, a in
staurat o dictatură atît de per
fectă îneît mai cred și acum că 
este invidiat de toți dictatorii 
care putrezesc prin țările lor la 
umbra unor constituții.

Corupția pe scară largă, abu
zul polițienesc cel mai incre
dibil, traficul sentimental, con
fuzia ideologică cea mai crasă 
și toate celelalte calități ale 
unei dictaturi, alcătuiesc spațiu 
de desfășurare al unor „come- 
dianți".

tmui dintre ei, Maiorul Jones, 
pus în fața unei situații fără ie
șire își scoate masca abil con
fecționată și de aici tot ce dă
dea filmului o anume tensiune 
dramatică și justificare morală 
sc pierde, totul decade pînă la 
acea farsa din final în care 
Brown Ie vorbește unor oameni 
m altă limbă decît aceea pe care 
ei o înțeleg. Efectul finalului, 
altfel bine jucat, este deconcer
tant, el făcînd concesii substan
țiale unui mesaj cel puțin am
biguu.

Insrr-o scrisoare care însoțește 
romanul, Greene spune: „Sărma
na insulă Haiti și esența dicta
turii Doctorului Duvalier n-au 
rost inventate, acesta din urmă 
nenind nici măcar îngroșat cu 
negru pentru obținerea unui 
erect dramatic. Noapte mai a- 
dincă decît aceea nici nu poate 
fi - In . film însă atmosfera de la 
Port-au-Prince este abia schițată, 
contururile ei avînd în primul 
rmd o nuanță pronunțat exo
tică.

In sfîrșit, nu este pentru primai 
oară cînd tovarășii de la Tele
viziune intervin cu foarfecă în 
carnea unor filme, de multe ori 
fără nici un discernămînt. încer
căm să credem că această prac
tică nu va continua la nesfîrșit.

ȘT. ST.



Patrioții sud - vietnamezi REUNIUNEA DE LA REYKJAVIK

își extind zonele de atac
• TARILE nordice S-AU PRONUNȚAT pentru reluarea 
NEGOCIERILOR DE LA PARIS TN PROBLEMA VIETNA
MEZA. • SPRIJIN POLITICII RĂSĂRITENE A GUVERNU
LUI

Forțele Frontului Național de Eliberare amenințau, miercuri 
dimineața, să taie Vietnamul de sud în două, extinzîndu-și linia 
de atac care începe din zona centrală a Platourilor înalte, spre 
răsărit, pînă în zona centrală de coastă — relatează agenția 
Associated Press, care precizează că patrioții au reușit să taie 
principalele trei șosele ale Vietnamului de sud.

îndreptîndu-și atacurile spre 
provincia Binh Dinh, forțele 
patriotice au tăiat șoseaua na
țională nr. 1, care străbate Viet
namul de sud de la nord la sud, 
într-un punct situat la 120 km 
est de provincia Kontum — 
nucleul ofensivei patriotice în 
jumătatea nordică a Vietnamu
lui de sud. Șoselele nr. 14, por
nind de la Kontum spre nord, 
și nr. 19, care interceptează, 
de la est la vest, Vietnamul 
de sud, au fost, de asemenea, 
tăiate. în acest sens, un cores
pondent al agenției Associated 
Press relata, miercuri dimi
neața, că patrioții reușiseră să 
pătrundă în interiorul unei po- 
ziții-cheie saigoneze din orașul 
de coastă Phy My, situat pe 
șoseaua nr. 1, oraș care, pînă 
atunci, fusese încercuit.

Principalul front, în zilele de 
marți și miercuri dimineața, a 
continuat să fie cel din zona 
Platourilor înalte, unde forțe
le saigoneze mai controlează o 
singură poziție exterioară de a- 
părare a orașului Kontum — 
Vo Dinh — situată aproxima
tiv la 10 km de oraș, după ce 
au cedat o altă bază de arti
lerie „Bravo"; rezistența sai- 
gonezilor este din ce în ce mai 
slabă în fața puternicului atac 
al patrioților care, în prezent, 
se îndreaptă spre Kontum, a- 
preciază agenția Reuter. Pe de 
altă parte, se semnalează că 
patrioții au bombardat, în ulti
mele 24 de ore. cu mortiere 
și rachete, bazele americano-

saigoneze din Kontum ' și Plei- 
ku, situate la aproximativ 40 
km distanță unul de celălalt. 
Consilierii comandamentului a- 
merican din Kontum, anunță 
agenția France Presse, au în
ceput marți seara, să-și ardă 
documentele secrete iar străinii 
din oraș, au început să fie 
evacuați.

In acest timp, aviația S.U.A. 
a efectuat aproape douăzeci noi 
raiduri asupra unor zone de pe 
cele trei fronturi sud-vietna- 
meze, lansînd sute de 
bombe.

• PRINCIPALELE 
TREI SOSELE TĂIATE 

DE FORȚELE 
PATRIOTICE

VEST-GERMAN. • OPINII TN FAVOAREA CONFERIN- 
TEI

de externe ai țărilor
Danemarca, Finlan-

EUROPENE.

tone de

• PRESIUNE 
PUTERNICĂ ASUPRA 
ORAȘULUI KONTUM 

• CONSILIERI 
AMERICANI ARD 
DOCUMENTELE 

SECRETE

Miniștrii 
nordice — 
da, Islanda, Norvegia și Suedia 
— au studiat, în cadrul reuniu
nii semestriale de lâ Reykjavik, 
principalele probleme interna
ționale, în special situația din 
Vietnam și poziția lor politică 
în evoluția europeană.

In comunicatul final, dat pu
blicității Ia sfîrșitul reuniunii, 
cei cinci miniștri s-au pronun
țat pentru reluarea, rit njai cu- 
rînd posibil, a negocierilor de 
la Paris în problema vietname
ză. în context, se relevă că 
„țările nordice au considerai în
totdeauna că situația din Viet
nam nu putea fi soluționată prin 
mijloace militare". O pace du
rabilă în Vietnam și în întreaga 
Indochina nu poate să aibă la 
bază decît o soluție politică,

prin care să se asigure dreptul 
popoarelor din peninsulă de a 
decide propria lor soartă — se 
spune în comunicat. Miniștrii 
au subliniat, de asemenea, că 
escaladarea războiului din Viet
nam poate 
tiv asupra 
nale.'

Referitor
pene, miniștrii au exprimat sa
tisfacția față de politica guver
nului vest-german în relațiile 
cu țările socialiste și au apre
ciat că preconizata conferință 
pentru securitate și cooperare 
în Europa va servi des
tinderii și păcii pe continent. 
Participanții la reuniune au o- 
pinat că ar fi important să se 
înceapă cît mai rapid negocieri 
asupra unei reduceri a forțelor 
militare din Europa.

avea un efect nega- 
relațiilor internațio-
la problemele euro-

î 500 km pe durata a 14 zile. Oameni și peisaje. Peisaje 
aflate în continuă schimbare, prin eforturile cotidiene ale 
oamenjlor. Oameni aflați într-un proces permanent de dă
ruire, de muncă pentru a adăuga cu fiecare an un plus de 
frumusețe și progres țării lui Skanderbeg.

pest
• PRIN BOMBARDAMENTE 

MASIVE CU APARATE B-52, 
AVIAȚIA AMERICANĂ A ÎN
CERCAT SA OPREASCĂ ÎNA
INTAREA FORȚELOR PA
TRIOTICE ASUPRA PLATOU
RILOR ÎNALTE și asupra 
turor celorlalte fronturi din 
etnamul de sud, efectuind 
cursul ultimelor 24 de ore 
număr de 659 atacuri.

tu- 
Vi- 
în
un
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REVENDICATIVA 
A STUDENȚIMII 
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tar e
Interviul 

de Erich
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Honecker

Delegația Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud Ia convor
birile de la Paris asupra Viet
namului a publicat, miercuri 
dimineața, o declarație în care 
anunță că „va participa la a 
148-a ședință a conferinței, care 
se va reuni joi, 27 aprilie, „ca 
de obicei" — transmite agenția 
France Presse. Delegația G.R.P. 
și-a reafirmat „voința de a re
glementa pașnic problema sud- 
vietnameză pe baza planului în 
.7 puncte al G.R.P. — plan ale 
cărui două puncte-cheie au fost 
precizate".

Delegația Republicii Demo
crate Vietnam a anunțat, de a- 
semenea, că va participa la șe
dința de joi a Conferinței de la 

..Paris.

că Statele Unite, de acord cu 
autoritățile de la Saigon, sînt 
gata să reia, joi, negocierile de 
pace de la Paris, întrerupte, 
după cum se știe, la 23 martie 
a.c. Purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe a precizat, pe de altă 
parte, că „reluarea negocierilor 
de la Paris de către S.U.A. nu 
înseamnă încetarea bombarda
mentelor americane asupra R.D.

Vietnam"

La Madrid continuă acțiunile 
revendicative ale muncitorilor 
și studenților. în pofida inter
venției poliției, care a operat 
arestări, cei peste 5 000 de mun
citori constructori care au de
clarat luni grevă, revendicînd 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață și încetarea 
măsurile represive ale autorită
ților împotriva elementelor cu 
vederi democratice, au refuzat 
să-și reia activitatea.

Continuă, de asemenea, acțiu
nile de protest ale studenților 
de la Universitatea din Madrid, 
care cer democratizarea învăță- 
mîntului și eliberarea colegilor 
lor arestați în cursul manifesta
țiilor precedente.

Roland Ziegler, purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, a anunțat

L
aprilie, 

Republica Togo 
sărbătorește îm
plinirea a 12 
ani de la pro
clamarea inde

pendenței sale naționale. Ac
tuala republică este un stat 
mic african situat în Golful 
Guineei, cu o suprafață de 
56 600 kmp $i cu 1.724.000 de 
locuitori. 75 la sută din 
populația țării trăiește din 
cultivarea pămîntului și 
creșterea vitelor. _ Mai ales 
in regiunea sudică, consi
derată mai fertilă, se culti
vă cafea, (unul din princi
palele articole de export ale 
țării) cacao, bumbac, nuci 
de cocos, plantații de pal
mieri, tutun, susan, porumb, 
mei, manioc, sorg, piper etc. 
Subsolul Togo-ului este 
foarte bogat în minereuri 
de fier, bauxită și fosfați. 
O exploatare rațională a 
bogățiilor țării a început să 
fie practicată după procla
marea independenței țării și 
mai ales în ultimii cinci ani, 
o dată cu venirea la putere 
a generalului Etienne Eya- 
dema, președintele Republi- 

1 cii Togo și președintele par
tidului de guvernămînt — 
Uniunea Poporului Togolez, 
creat în august 1969. In acest 
sens, în Togo s-a realizat o 
redresare a economiei și fi
nanțelor, ceea ce a permis 
alocarea unor sume din ce 
în ce mai mari investițiilor 
și repartizarea lor mai echi
tabilă pe întreg teritoriul 
țării. Atragerea la viața na
țională politică și economi
că a regiunilor din nord, 
mai înapoiate din punct de 
vedere economic a stat con
stant în atenția autorităților 
care asigură reprezentarea 
majorității formațiunilor tri
bale. Preocupîndu-se de 
promovarea agriculturii mo
derne, guvernul de la Lome 
a dispus crearea unor cen
tre ale „Societății regionale 
de amenajare și dezvoltare", 
a întreprins 
dezvoltarea 
mentare și a 
le cum sînt 
rahidele. Au 
nea, construite mai multe 
întreprinderi, printre care 
o fabrică de ulei de pal
mier, o fabrică pentru ex
ploatarea marmurei destina
tă exportului, fabrici de 
săpun, unități ale industriei 
ușoare și meșteșugărești, a- 
limentare și chimice.

Pe plan extern, republica 
Togo promovează o politică 
de dezvoltare a relațiilor cu 
toate statele indiferent de 
orînduirea lor socială. Intre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Togo se 
dezvoltă în interesul ambe- 

^A’nr popoare relații econo
mice, politice, comerciale.

măsuri pentru 
culturilor ali
celor industria- 
bumbacul și a- 
fost, de aseme- 

mai 
printre

D. T.

Demonstrație la San Francisco, împotriva politicii S.U.A. 
în Vietnam

AU ÎNCEPUT CONVORBIRILE
PRELIMINARE INDO-PAKISTANEZE

în localitatea pakistaneză 
Murree au început, miercuri, 
convorbiri între reprezentanții 
speciali ai președintelui Pa
kistanului, Zulfikar Aii Bhu
tto, și ai primului ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, consa
crate pregătirii agendei vii
toarei întâlniri dintre cei doi 
oameni de stat.

într-o declarație făcută la 
sosirea la Islamabad, condu
cătorul delegației indiene, 
Durga Prasad Dhar, a subliniat 
că scopul misiunii sale este „de 
a discuta și înlesni ca cele 
două părți să aibă convorbiri 
fructuoase și încununate de 
succes în viitorul apropiat". 
La rîndul său, un purtător de 
cuvînt oficial pakistanez a re
levat — potrivit agenției Reu
ter —, o notă pozitivă remar
cabilă în declarația făcută la 
sosire de conducătorul delega
ției indiene și și-a exprimat 
speranța că negocierile de la 
Murree vor putea duce la o 
apropiată întîlnire între pre
ședintele Bhutto și premierul

AMBASADORUL extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Re
publica Democrată Germană, 
Vasile Vlad, a fost primit, la 26 
aprilie, de președintele Consliu- 
lui de Miniștri al R.D.G.. Willi 
Stoph.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.
• NICOLAE M. NICOLAE, mi

nistru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior, care a 
condus delegația română la dez
baterile generale ale Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare, ce se desfășoară la 
Santiago de Chile, întreprinde o 
vizită oficială în Argentina. La 25 
aprilie, ministrul român a avut o 
întâlnire cu ministrul afacerilor 
externe al Argentinei, Luis Marla 
de Pablo Pardo.

Nicolae M. Nicolae a avut,- de 
asemenea, întrevederi oficiale cu

înIndira Gandhi. „Sperăm 
mod sincer, a spus el, că un 
capitol regretabil s-a încheiat 
și că în viitor vom putea trăi 
în bună vecinătate".

Delegația pakistaneză la a- 
ceste convorbiri este condusă 
de Aziz Ahmed, secretar ge
neral în Ministerul Afacerilor 
Externe. Conducătorul delega
ției indiene deține funcția de 
președinte al Comitetului pen
tru planificare politică în Mi
nisterul de Externe.

într-un interviu acordat zia
rului „Neues Deutschland" și 
agenției ADM, Erich Honecker, 
prim-iseeretar al C.C. al 
P.S.U.G., s-a referit la recen
tele evenimente politice din 
R.F. a Germaniei.

„în aceste zile, R.F. a Ger
maniei se află în fața unei ho- 
tăriri care trage greu în cum
pănă. Ea trebuie să aleagă în
tre destindere, și agravarea si
tuației, între colaborare și răz
boi rece, între normalizarea re
lațiilor — inclusiv cu R.D. Ger
mană — sau o nouă înăsprire 
a confruntării", a spus Erich 
Honecker. El a relevat apoi ne
cesitatea ca deputății din Bun- 
destagul vest-german să fie 
conștienți de această amplă răs
pundere și să folosească toate 
posibilitățile pentru ca, prin 
ratificarea tratatelor cu U.R.S.S. 
și cu Polonia, să se poată 'crea 
o situație nouă în Europa, 6pre 
folosul tuturor. „A profita de 
această ocazie este în interesul 
păcii și al cetățenilor celor două 
state germane, este un impera
tiv al vremii" — a relevat pri
mul secretar al C.C. al P.S.U.G. 
în context, el a arătat că, ceea 
ce se întâmplă, la ora actuală, 
la Bonn „nu mai este o chestiu
ne care privește doar R.F. a 
Germaniei". „în mod practic, 
dezbaterea din Bundestag pe 
marginea bugetului urmează să 
fie luată drept pretext pentru 
a se răsturna un guvern care 
se pronunță pentru ratificarea 
tratatelor dintre R.F. a Germa
niei și U.R.S.S. și dintre R.F. 
a Germaniei și R.P. Polonă" — 
a relevat Erich Honecker, ară
tând că, „prin inițiativa lor, 
domnii Barzel și Strauss între
prind periculoasa încercare de 
a întoarce înapoi roata istoriei".

„Ca și în trecut, pornim de 
la premisa că rațiunea se va 
impune, că planul aventurist al 
domnilor Barzel și Strauss va 
eșua și, la începutul lunii mai, 
va avea loc ratificarea tratate
lor în Bundestag. După cum se 
știe, aceasta este, de asemenea, 
o premisă pentru noi pași pe 
calea destinderii" — a spus E- 
rich Honecker. în această or- 
diAe de idei, primul secretar al 
C.C. al P.S.U.G. a amintit acor
dul cvadripartit asupra Berlinu
lui occidental, acordul cu pri
vire la tranzit între guvernele 
R.D. Germane și R.F. a Germa
niei, precum și convențiile în
cheiate de guvernul R.D.G. cu 
Senatul Berlinului occidental. 
„Se înțelege că toate acestea nu 
pot intra în vigoare decît dacă 
tratatele semnate la Moscova și 
Varșovia vor fi ratificate" — a 
arătat Erich Honecker.

Acordul privind traficul între 
R.D.G. și R.F. a Germaniei, a- 
flat în faza pregătitoare, a fost 
apreciat de primul secretar al 
C.C. al P.S.U.G. drept o parte 
a procesului de normalizare în
tre cele două state. în această 
ordine de idei, el a arătat că 
tratativele cu privire la trafic 
au și dus la o înțelegere asupra 
mai multor puncte și că, dat 
fiind că ambele părți dau do
vadă de bunăvoință pentru a se 
ajunge la un rezultat pozitiv,

șansele unei parafări grabnice 
sînt destul de bune. „Fără în
doială, prin acest acord se vor 
realiza înlesniri în traficul din
tre R.D. Germană și R.F. a Ger
maniei, îndeosebi, pentru cetă
țenii acestor state" — a arătat 
Erich Honecker.

în cadrul interviului, primul 
secretar al C.C. al P.S.U.G. a 
reamintit declarațiile pe care 
le-a făcut în cursul vizitei în 
R.P. Bulgaria, potrivit cărora, o 
dată cu ratificarea .tratatelor de 
la Moscova și Varșovia, ar pu
tea fi inițiată, de asemenea, o 
evoluție „care să ducă la o con
viețuire pașnică între R.D. Ger
mană și R.F. a Germaniei, la 
relații normale de bună vecină
tate, în perspectiva realizării 
unei coexistențe și colaborări 
în interesul păcii, al cetățeni
lor celor două state".

DEZBATERILE
DIN

BUNDESTAG
Miercuri au început în Bun

destag dezbaterile pe marginea 
proiectului de lege guvernamen
tal asupra bugetului de stat al 
R. F. a Germaniei pe anul 1972.

în cursul dezbaterilor, minis
trul alimentației, agriculturii și 
silviculturii, Josef Ertl, i-a a- 
cuzat pe liderii opoziției U.C.D./ 
U.C.S. că „prin manevrele lor 
politice, fac ca R. F. a Germa
niei să treacă, în prezent, prin
tr-o criză periculoasă".

După cum transmite agenția 
D.P.A., luînd cuvîntul în ședința 
de după-amiază, cancelarul 
Willy Brandt, a spus că „poli
tica externă a guvernului fede
ral nu este decît încercarea 
simplă, dar reușită, de a se 
pune în concordanță cu tedin- 
țele internaționale dominante. 
Această politică se călăuzește — 
a subliniat cancelarul — după 
criteriul realizării securității în
tr-o lume care se schimbă atît 
de rapid".

în continuare, Brandt a re
proșat opoziției că se dedă 
la o polemică exagerată și i-a 
cerut să nu facă abstracție de 
realități.

Willy Brandt a subliniat că 
„ratificarea tratatelor încheiate 
de R.F.G. cu Uniunea Sovietică 
și cu Polonia determină viitorul 
relațiilor cu aceste tari, intrarea 
în vigoare a acordului cvadri- 
partit asupra Berlinului, efortu
rile de reglementare a relațiilor 
cu Republica Democrată Ger
mană, precum și participarea 
R.F.G. la politica de destindere 
Est-Vest".

„Apollo-16" în drum spre Terra
Echipajul navei spațiale „Apollo-16" și-a încheiat la ora 15 și 

40 de minute (ora Bucureștiului) perioada de opt ore de odihnă 
obișnuită. Cea de-a zecea și, în același timp, penultima zi a 

. - misiunii, este una dintre cele mai calme. Principalele momente 
ale programului sînt repetarea experimentului destinat să dea 
un răspuns misterioaselor fulgerări percepute frecvent de astro- 
nauți, chiar și pe întuneric, în cursul ultimelor zboruri în spa
țiu, și o conferință de presă televizată de aproximativ o jumă
tate de oră, care va avea loc î-ncepînd de la ora 23 și 18 mi
nute (ora Bucureștiului), cînd nava se va găsi la aproximativ 
160 000 km distanță de pămînt. întrebările ziariștilor le vor fi 
comunicate astronauților prin intermediul Centrului de control.

ministrul comerțului, Daniel Gar
cia, cu ministrul industriei și mi
nelor, Ernesto Parellada, și cu 
subsecretarul de stat pentru co
merțul exterior, Jorge Ronderos. 

în cadrul întrevederilor au fost 
discutate probleme privind stadiul 
actual al relațiilor comerciale bila-

• ȘEFUL delegației S.U.A. la 
convorbirile sovieto-americane 
în problema limitării înarmări
lor strategice (SALT), Gerard 
Smith, a fost convocat miercuri 
la Washington pentru consul
tări. Anunțul oficial dat publi-

terale și noile posibilități pentru 
lărgirea cooperării economice și a 
schimburilor comerciale între cele 
două țări.

• AGENȚIA TASS anunță că 
Ia invitația C.C. al P.C.U.S. și 
a guvernului sovietic. primul 
secretar al G.C. al P.C. din Cuba 
și prim ministru al Guvernului 
Revoluționar al Republicii Cuba, 
Fidel Castro, va face o vizită o- 
ficială de prietenie în U.R.S.S., 
Ia sfîrșitul lunii iunie.

cității la Helsinki precizează că 
Smith va rămîne în capitala a- 
mericană cîteva zile.
• LA BERLIN a fost sem

nată convenția privind schimbul 
de mărfuri și plățile dintre Re
publica Democrată Germană și 
Republica Populară Chineză pe 
anul 1972.

Conducătorul delegației gu
vernamentale chiiieze, Cen Cieh, 
adjunct al ministrului comerțu-

La Academia de Științe A- 
gricole a Ucrainei, din Kiev, 
a avut loc miercuri o adunare 
consacrată împlinirii unui 
deceniu de Ia încheierea co
operativizării agriculturii în 
România. La adunare, desfă
șurată sub auspiciile filialei 
ucrainene a Asociației de 
prietenie sovieto-române, au 
participat Igor Popov, pro
rectorul Academiei, membri 
ai conducerii Academiei, ca
dre didactice și studenți, re
prezentanți ai Asociației de 
prietenie sovieto-române. 
Despre semnificația eveni
mentului au vorbit acad, prof 
Serghei Lebedev, membru al 
conducerii filialei ucrainene 
a Asociației de prietenie so
vieto-române. și Ceaușescu 
Nicolae, consul al Consulatu
lui general al Republicii So
cialiste România din Kiev.

lui exterior, a fost primit de 
Gerhard Weiss, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., cu care a avut o con
vorbire în probleme de interes 
comun.

• PREȘEDINTELE Turciei, 
Cîevdet Sunay, a început miercuri 
consultările cu diverși lideri ai 
partidelor politice în vederea 
formării unui nou guvern.

După cum informează agenția 
United Press Internațional, șe
ful statului turc a primit, la 
Palatul prezidențial, pc Suley
man Demirel, președintele par
tidului dreptății, grupare politi
că majoritară în parlament, și pe 
Ismet Inonu, liderul Partidului 
Republican al Poporului.

Consultările președintelui Su
nay continuă cu întrevederi cu 
liderii altor partide politice.

O
 călătorie pe 
drumurile să
pate în calcarul 
dur al Alpilor 
albanezi este un 
prilej de con

stituire a unui tablou cu 
imagini multiple : cetăți an
tice, ca cele ale Apolloniei 
sau Butrintului, ziduri me
dievale cum ar fi Kruja sau 
Gjirocaster, străjuite de 
modemele cetăți ale chimiei, 
la Lac și Fier, ale metalur
giei, la Elbasan, ale luminii, 
la Vau i Dejes, de halele în
tinse ale noilor întreprin
deri sau de mișcarea ritmică 
a pompelor scoțînd din a- 
dîncuri „aurul negru". Se
cole de istorie zbuciumată 
separă temeliile unor cetăți 
de altele. Ele stau mărturie 
a aspirațiilor pentru care 
s-au jertfit generații de al
banezi. In lupta aprigă cu 
vitregiile istoriei, oamenii a- 
cestor meleaguri nu au re
nunțat o clipă la optimismul 
lor, la dorința firească d*e 
a-și manifesta bucuria prin 
melodioase sau ritmice dan
suri și cîntece...

Am străbătut Albania pe 
un traseu intersectînd Ti
rana, Diirres, Shkodra, El
basan. Korța, Saranda, Kru
ja, Gjirocaster, Berat, Vibra. 
Era într-un august, către 
sfîrșit de vară. Fusesem in
vitat de Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Munci
tor din țara prietenă pentru 
a cunoaște cîteva din preo
cupările organizației de tine
ret.

Tn toamna anului trecut 
U.T.M. din R.P. Albania și-a 
sărbătorit 30 de ani de exis
tență. La 23 noiembrie 1941, 
în timpul ocupației fasciști
lor italieni, două săptămini 
după crearea Partidului co
munist. lua ființă Uniunea 
Tineretului Comunist. Erau 
vremuri grele. începuse ma
rea bătălie a eliberării. Din 
cei circa 70.000 de partizani 
50.000 erau tineri și tinere. 
La cinci ani după actul eli
berării. în toamna anului 
1949. la Tirana a avut loc 
Congresul de unificare al 
Uniunii Tineretului Comu
nist și Uniunii Tineretului 
Popular. Sint doar cîteva 
date din istoria unei orga
nizații de tineret angajată 
cu toate forțele în edificarea 
societății socialiste, în lupta 
pentru transpunerea în viață 
a idealurilor de pace, pro
gres, solidaritate, de care 
este animat poporul albanez.

Am întîlnit în cursul vizi
tei oameni mai în vîrstă, ti
neri, pionieri, muncitori și 
țărani, învățători, oameni de 
cultură și artă, activiști. Fie
care, în felul lui, mi-a vorbit 
despre tineri și tineret. Cei 
mai mulți au subliniat o 
idee. Oamenii muncesc, adu- 
cîndu-și contribuția la în
noirile de fiecare zi. Schim
bă spre mai bine viața, se 
schimbă pe ei. Devin mai 
exigenți. Tineretul, cu forța 
și inteligența sa. își aduce 
din plin contribuția la efor
tul general. La Vau i Dejes, 
la Miraka, Ia Korța, prin u- 
zine și fabrici, în cooperati
ve sau ferme de stat agri
cole, în oazele de odihnă de 
pe malul mării, în satele 
din mijlocul munților sau 
cele de pe litoralul însorit, 
pretutindeni am ascultat 
vorbindu-se cu respect și 
cinste despre tineri și munca 
lor. Este un omagiu, o recu
noștință a tot ce s-a înfăp
tuit în ultimii ani în Alba
nia. Dar, în același timp, o 
chemare spre noi mobilizări. 
Tineretul va răspunde, ca și 
pînă acum, prezent pretutin
deni.

S
mochinii și ro
diile, care își 
aplecau rodul 
pînă spre pă- 
mint, rămăsese
ră undeva, spre 

vest. Panglica asfaltată a 
șoselei se arunca spre est, 
printr-un labirint de serpen
tine. Secvențele dominate de 
verdele culturilor se pierd. 
In locul lor retina înre
gistrează imagini aspre, du
re. aproape lipsite de vege
tație. înălțimi albite, stro
pite cu var parcă, țin tovă
rășie unui rîu, Drina.

Am intrat în zona unde 
mîini harnice, în majoritate 
tinere, înălțau hidrocentrala 
de la Vau i Dejes.

— Această regiune, îmi 
spune Nedxat Muhti, colegul 
de la ziarul de tineret „Zeri 
i rinise", care avea să mă 
însoțească o bună parte din 
călătorie, era pînă nu de 
mult pustie. Primele lucrări 
— primele momente ale în
cleștării dintre om și natură 
— au debutat în anul 1967. 
Au venit oamenii din îm
prejurimi și nu le venea să 
creadă că din micul rîu ,,mo- 
riștele" vor scoate lumina. 
Mulți dintre ei au devenit 
apoi participanți direcți la 
ridicarea barajului, lung de 
300 metri, înalt de 60 de 
metri, la centrală, sau Ia 
construcțiile din împreju
rimi, ce vor îmbrăca Iacul 
de acumulare într-o rețea de 
case de odihnă.

Treceam pe lîngă baraj...
— Priviți chipurile celor 

pe care-i întâlniți — îmi 
zise unul din însoțitori. Nu 
e nevoie să spun că sint ti
neri. Vă puteți convinge pri
vind pe cei de lîngă noi. 
Sînt membri ai brigăzilor de 
betoniști. De șoferi nici să 
nu mai vorbim. Avem o sar
cină deosebit de grea. Să e- 
duci sute și sute de tineri în 
spiritul revoluționar, al mun
cii disciplinate, nu mi se 
pare prea ușor. Dar, atunci 
cînd pentru munca pe care 
o îndeplinești îți cheltuiești 
cît mai mult din întreaga 
energie este practic imposi
bil să nu dobîndești rezulta
te. Avem aici circa 2.500 de 
tineri proveniți în cea mai

mare parte din satele din 
împrejurimi. Am construit 
pentru ei un adevărat oră
șel cu moderne blocuri de 
locuințe, cămine pentru ti
neri, patru cantine, un club 
central cu 500 de locuri, o 
bibliotecă cu un număr în
semnat de volume.

Despre „experiența de la 
Vau i Dejes", despre care 
aveam să mai aud pe par
cursul vizitei, se vorbea ca 
despre o înaltă școală a ti
neretului, despre cursanții 
acestei „academii a muncii" 
scriau nu numai ziarele dis
trictului. Respectul pentru 
constructorii acestei hidro
centrale răsuna departe, la 
sute de kilometri, pînă a- 
colo unde tinerii inimoși, a- 
jutați de oameni cu expe
riență sosiți din uzine și fa
brici, înălțau ultimii stîlpi ai 
încheierii electrificării ru
rale.

Participanții la epopeea de 
la Vau i Dejes își luaseră 
angajamentul să scurteze 
durata lucrărilor cu doi ani. 
Cu 24 de luni mai devreme, 
cele cinci „inimi de oțel", 
fiecare din ele cu o putere 
de 50.000 KW, urmau să a-

nacitate. Poate altceva. Poa
te toate laolaltă. Cert este 
că sîntem hotărîți ca în mar
șul nostru prin văile munți
lor să facem tot ce stă în 
putința noastră, nu numai 
pentru a schimba din con
știința oamenilor vechile i- 
magini, dar și făcîndu-i să 
gîndească permanent la tot 
ce le poate face viața mai 
bună.

Acesta era răspunsul la 
întrebarea pe care o pusesem 
lui Zef Puna, secretarul or
ganizației de tineret Pe hi
drocentrală, încercînd să 
aflu ce a determinat la ti
neri această pasiune pentru 
hidrocentrale altădată necu
noscută.

D
in orașul Korșa 
un drum pie
truit se în
dreaptă spre 
sud, străbătând 
Cimpia Devoll. 

întinse plantații cu tutun, 
tarlale cu griu și porumb, 
sfeclă de zahăr, se întind 
pînă departe pe coama dea
lurilor. Satele care apar după 
una din înălțimi se țin lanț. 
Casele albe cu curțile largi, 
învăluite în bogata vegeta
ție, din apropierea coastei 
ionice, acoperă spații întinse. 
Sîntem oaspeți ai cooperati
vei „Vladimir Ilici Lenin" 
din Vishocice.

ÎNNOIRI ÎN TARA

LUI SKANDERBEG
Însemnări de IOAN TIMOFTE

ducă, prin zvîcnirîle lor cir
culare, un nou și puternic 
mănunchi de lumină și forță 
în circuitul energetic al țării.

a n toamna lui 
1971, construc
torii hidrocen
tralei au tras 
șalterul punerii 
în funcțiune a

primei turbine. Agenția te
legrafică albaneză, (A.T.A.) 
menționa evenimentul în 
lungul șir de festivități pri
lejuit de împlinirea a trei 
decenii de la crearea Par
tidului Comunist, actualmen
te Partidul Muncii din Alba
nia. Ce s-a întâmplat cu oa
menii Vau i Dejes-ului, cu 
mulțimea de camioane, bas
culante, excavatoare, scre- 
pere, buldozere etc. pe care 
le întâlnisem ? De pe atunci 
încă, la Fierza, era hotărîtă 
construirea unei noi hidro
centrale, cu o capacitate du
blă comparativ cu cea pe 
care o vizitasem. O brigadă 
de tineri geologi și topo- 
grafi plecase deja de la 
Vau 1 Dejes, urcind mai sus. 
Ei pregăteau noile hărți, sta
bileau rezistența stâncilor, 
înscriind astfel primele pa
gini din istoria noii hidro
centrale. In noiembrie, o par
te din mașini și agregate au 
început urcușul spre cotele 
înalte de la Fierza. Anul 
1972 va certifica atacul ge
neral pentru noua cetate. 
Membrii brigăzilor de bețo- 
niști, mineri, dulgheri, fie
rari, între care s-au înche
gat prietenii de neuitat, le
gate de munca aspră, dar 
plină de satisfacții, au înce
put să părăsească micul oră
șel de pe Valea Drinei, luînd 
și,ei drumul spre noul baraj. 
Acestora urmează să li se 
alăture alte și alte contin
gente de tineri din regiunea 
Fierzei. Cu fiecare șantier 
detașamentul constructorilor 
de hidrocentrale crește în 
experiență și în număr. Pe 
alte riuri repezi, de care 
„țara shkipetarilor" nu duce 
lipsă, cum sînt Drina, Mati, 
Devolli, Bistrica, Shkumbini, 
se vor ridica în cîțiva ani 
salbe de hidrocentrale ce 
vor însuma o putere de un 
milion KW. Ca o ștafetă u- 
riașă, cu mii de participanți 
și cu mijloace materiale im
portante, șantierele luminii 
parcurg un traseu lung, cu 
numeroase etape, finișul fie
căreia din etape fiind mar
cat de un baraj, un nou lac 
de acumulare, de noi tur
bine.

— Ne-am făcut din profe
siunea de constructori de hi
drocentrale o profesiune de 
credință. Nu știu să spun cu 
exactitate în ce a constat re
sortul îndreptării noastre 
spre acest domeniu. Poate 
chemarea de a dărui oame
nilor niște lucruri de care 
duceau lipsă, poate nevoia 
de a înscrie numele noastre 
pe aceste zidiri ce concurea
ză în măreție cu anticile 
înălțări ale Apolloniei, sau 
Butrintului. Poate romantis
mul propriu tineretului de a 
se face remarcat în lucruri 
cu totul deosebite, care cer 
multă imaginație, multă te

Președintele cooperativei, 
Nevruz Subashi, fost parti
zan, ne primește cu ospita
litate, invitându-ne în sala 
de festivități.

— Fămîntul nu este prea 
darnic cu noi. Printr-o mun
că răbdătoare, îngrijindu-1 
ca pe un bun de preț, al tu
turor, de cîțiva ani a înce
put să ne răsplătească efor
turile. Nu ne-a fost ușor și 
nici de acum încolo credem 
că nu ne va fi. Va trebui să 
folosim din ce în ce mai cu 
folos mijloacele tehnice, în- 
grășămintele, forța unității 
noastre, astfel ca an de an 
roadele să fie mai bogate — 
spunea Nevruz Subashi.

De la 920 kg griu la 
hectar, cît obțineau cu 10—15 
ani în urmă, la 2150—2 300 
kg recoltate la ultimele cam
panii era un salt care în
semna mai mult decît dublul 
recoltei.

Am străbătut apoi cîteva 
din sectoarele cooperativei. 
Ne-am oprit îndelung la 
umbra întinsei livezi de 
meri. 24.000 de pomi fructi
feri au fost sădiți în ultimii 
cîțiva ani, 150 de hectare cu 
vii au apărut Pe dealurile 
improprii culturilor cerea
liere.

— Avem tradiții seculare 
în plantarea pomilor. Cred 
că ați auzit de obiceiul sta
tornicit încă de pe vremea 
lui Skanderbeg, eroul nostru 
național în lupta împotriva 
turcilor. Cronicile vechi spun 
că încă de pe atunci tinerii, 
marcind intrarea în majorat, 
sădeau cîte 10 măslini. As
tăzi preluînd acest obicei ti
neretul l-a îmbogățit luînd 
cu asalt dealurile pe care 
pînă nu de mult le conside
ram nefolositoare agricul
turii, plantîndu-le nu numai 
cu ramurile verzi-argintii ale 
măslinilor, dar și cu piersici, 
meri, portocali, smochini — 
adăugă președintele coope
rativei, în timp ce treceam 
printre merii cu rod bogat, 
ale căror crengi, încovoiate 
de povara fructelor, se ar- 
cuiau ușor pînă aproape de 
pămînt.

încerc să aflu alte amă
nunte despre viața tineretu
lui din Vishocice...

— Nu se poate aborda 
vreun sector în care să fi 
realizat progrese — și după 
cum puteți constata nu exis
tă domeniu în care să nu fi 
făcut pași înainte — fără a 
menționa la loc de frunte 
organizația de tineret, mem
brii săi. De altfel, vă rog să 
notați — spunea Subashi — 
că tinerii au fost primii care 
s-au oferit să muncească 
pentru electrificare, despre 
plantații v-am pomenit. Ei 
își asumă sarcini de produc
ție din cele mai dificile. Sin
cer vorbind, nu-mi amintesc 
un caz în care să fi cedat 
greutăților.

Pretutindeni pașii spre 
progres întreprinșî în anii 
construcției socialiste, sub 
conducerea Partidului Mun
cii, sînt mărturii ale hărni
ciei și abnegației poporului 
albanez, al tineretului, che
zășii spre noi înfăptuiri.
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