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• Se lucrează într-o zi, cît altă
dată în două, dar se poate cît 
în trei
• în timp ce unii economisesc, 
alții risipesc cu amîndouă mîi- 
nile

• „Viteza de înaintare" optimă 

pentru intrarea în funcțiune

• Energoconstructorii govoreni 

au planul anual îndeplinit
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S1MBÂTĂ

A CUI ESTE

A ROLULUI SĂU IN LUPTA

Vizita tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU in uneie 
țări ale Americii Latine

REAFIRMARE STRĂLUCITA A ÎNCREDERII 
ÎN GENERAȚIA TlNĂRĂ, 

POPOARELORVizita pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a intre- prins-o pe continentul la- tino-american, moment de valoare istorică, care va stimula amplificarea legăturilor României cu țările din această parte a lumii, aparține categoriei evenimentelor majore, bogate in semnificații, capabile să stăruie in atenția opiniei publice. Satisfacția deplină pe care întregul nostru popor o încearcă față de bilanțul fructuos al nobilei solii de pace, prietenie, solidaritate și cooperare și-a găsit o fidelă reflectare in Hotărirea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. care relevă faptul că „vizita a confirmat cu pregnanță respectul, prețuirea și prestigiul de care se bucură în aceste țări România, succesele sale pe drumul construcției socialiste, politica sa externă consacrată extinderii colaborării cu țările socialiste. cu țările in curs de dezvoltare, cu celelalte țări ale lumii, promovării in relațiile dintre state a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, dreptului fiecărui popor de a fi stâpin pe bogățiile naționale, de a-și făuri viața așa cum o dorește”.Prima vizită a unui șef de stat român pe acest continent — iar in multe din țările vizitate aceasta a constituit prima prezență a unui șef de stat socialist — a evidențiat amplul interes față de politica pe care o promovează România, politică definită prin clarviziune, realism, prin abordarea principială a problemelor contemporaneității. Acest interes s-a manifestat in multiple forme ; în dialogul cu înaltele oficialități locale, ca și in contactele cu opinia publică, cu diferiții ei

exponenți. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut ample schimburi de vederi cu conducătorii statelor dar, în același timp, a avut numeroase intilniri cu reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești, ai celor mai diverse forțe politice, cu lideri ai organizațiilor sindicale, de tineret și studenți. ceea ce a permis o amplă cunoaștere reciprocă, favorizind contactele și cooperarea constructivă sub auspiciile idealurilor comune. După cum se subliniază în Hotărirea Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.R., prin intilnirile și contactele largi cu partidele politice, cu reprezentanți ai vieții publice și obștești, cu populația, a crescut importanța politică a vizitei care a constituit, totodată, o manifestare internationalist, de sprijinire a forțelor progresiste și democratice, o contribuție activă la creșterea influenței socialismului în lume, la întărirea frontului antiimpcrialist.în fiecare din cele șase țări latino- americane generația tinără a manifestat un puternic interes față de vizita șefului statului român, interes pc care i-ău exprimat entuziastele manifestări Ia a-

dresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, căldura deosebită cu care a fost salutată prezența sa în inlreprinderi, ca și în amfiteatrele universitare, aclamațiile și ovațiile îndelungi care au subliniat importantele cuvîntări ale conducătorului nostru. Băieții și fetele Americii Latine au salutat în persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu pe încercatul conducător al unui popor stâpin pc destinele sale, al unui popor care și-a consacrat întreaga sa energie înălțării edificiului unei vieți noi. socialiste; pe revoluționarul care a înfruntat temnițele și prigoana, care a (recut asprele examene ale luptei și care acum se al'Iă in fruntea partidului și statului nostru, pe promotorul prestigios al unei politici lucide care acționează in direcția însănătoșirii și democratizării relațiilor internaționale, situind aceste relații pe principiile egalității in drepturi a tuturor popoarelor, independenței și suveranității. neamestecului in treburile interne. avantajului reciproc, abolirii forței și dictatului. Generația tinără care se
(Continuare în nag. a Vlll-a)

moștenire, tînărul l a primit o cetate...Pentru mulți, călătoria a incetat să mai fie o simplă preumblare prin spații cunoscute sau nu prea, devenind dacă nu chiar profesiune de vacanță cel puțin o desfătare intelectuală pasageră. Nu mai contează, deci, acei kilometri ingurgitați lacom, în care timp se vede mai mult acoperișul autocarului decit înaltul albastru ; turul orașelor cu popasuri din hotel in hotel nu mai atrage și nici satisface foamea noastră de inedit ; plăcerea participării Ia descifrarea unui mister începe să fie căutată, provocată, pretinsă. Numai că puține sint mijloacele și forurile care răspund la acest apel, fiind mai la indemină organizarea banalelor excursii. în care ghizii se mărginesc să spună că aici s-a dat bătălia cuta-
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Apreciere unanimă,

rezultatelor istoricei

Nicolae Ceaușescu
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aprobare totală a

vizite a tovarășului

în America Latină
■ telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
'NICOLAE CEAUȘESCU
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Educare» studenților in spirit 
revoluționar - obiectiv primordial 
al activității politico-ideolopice 

desfășurată de A. S.C.
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Curierul noștru

de simbatâ
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la OM

Convorbire cu STELIAN MOȚIU,
secretar al U.A.S.C.R.

de OCTAV

Pe frontul recoltei 
fiecare ora, folosite cu 

de eficienfă!

fiecare zi, 
maximum

de VALENTIN 
HOSSU-LONGIN

HUNEDOARA :Peste 600 de elevi
Se lucrează intens în grădini

Pcste 600 de elevi echipați in haine de lucru s-au adunat in curtea Liceului ,,Deccbal“ din Deva pentru a pleca la recoltai. După cc au încheiat culesul gogoșarilor, a verzei și sfeclei, cei de la ferma legumicolă Deva au trecut la scosul rădăcinoasclcr. Ing. Sanda Dumitrașcu, șefa fermei, ne mărturisește că nu știe cum să prețuiască sprijinul pe care il primește din partea tinerilor.La Hărău aceeași activitate febrilă. Se recolta ultima parcelă din cele 17 hectare cultivate cu cartofi. De 3 ori au trecut băieții și fetele peste această suprafață, scutind din pămînt tot ce s-a putut scoate. Producția nu e prea mare (7 000 kg la hec-

tar) așa că nu este admisă nici o pierdere. Elevii de la ferma nr. 2 a I.A.S. Mintia au fost repartizați tot la recoltatul cartofilor. în ziua precedentă rindurile au fost dislocate cu pluguri fără carmane și grape (nu se pot folosi combine pentru că pămintul e prea tare). Elevii pășesc acum în urma lor și siring cartofii. Grămezile cresc văzind cu ochii. Suprafața cultivată este marc (19 hectare) dai' profesoara Valentina Aehim, secretara organizației de partid a liceului, care conduce direct activitatea. ne promite că in cîteva zile va fi încheiată prima trecere.ALEX. BALGRADEAN

TG. MUREȘ : 50 la sută 
din suprafața 

planificată griului 
e pregătită

DOLJ : Orzul 
prafețe întreprinderile gricole de stat județul Dolj au cheiat semănatul zului, iar ț" cooperatori însămin- țează ultimele suprafețe. Acțiunile întreprinse în ultimele

a- din in- or- țăranii

a fost însămînțat pe ultimele su-

zile de comandamentul județean de resort, a dus la o creștere a ritmului de muncă în actuala campanie. Pînă la a- ceastă dată a insămîntată cu

25 la sută din suprafața planificată. Se preconizează ca pînă la 1 octombrie suprafața insămîntată cu această importantă cultură să ajungă la cel puțin 90 000 hectare.

Situația operativă a lucrărilor agricole de toamnă existentă la U.J.C.A.P. ilustrează printre altele că din suprafața totală planificată pentru însămințări in această toamnă s-au efectuat arăturile pe 59 la sută și s-a pregătit, terenul pentru semănat pe 46 la sută.. Se înțelege deci efortul principal al lucrătorilor ogoarelor se îndreaptă spre eliberarea terenurilor care vor fi semănate, spre strîngerea și depozitarea recoltei. Forțele umane și mecanice jale unităților a- gricole sint repartizate la recoltarea sfeclei de 'zahăr și furajere, in livezi și grădinile de legume, in lanurile de porumb. Lor li se adaugă peste 30 000 de elevi și studenți care pot fi in- tilniți zilnic în unitățile de stat de la Zagăr, Albești, Acățari, Sighișoara, in C.A.P.-urile din Timăveni, Reghin, Gănești, Sârma? sau altele de pe cuprinsul județului. Valoarea muncii, realizată de la începutul lunii septembrie pînă acum depășește 800 000 lei.

re, dincolo e un monument din nu știu ce secol, acum intrăm in localitatea igrec.A fost ideea unui arheolog să ofere material pentru vacanțe unice, să demonstreze cil de mult ii poate interesa, mai ales pe tineri, șederea intr-un perimetru restrins, înconjurat de pămînt arid, fără nimic spectaculos, la prima vedere, in plină cîm- pie dobrogeană. Conferențiarul universitar Radu Flores- cu și-a început experimentul cu proprii săi studenți, care trebuiau să-și efectueze luna de practică. Era în urmă cu 8 ani. Studenți in istoria artelor fiind, aceștia ar fi trebuit să meargă din muzeu în muzeu, să-și umple zilele cu răsfoirea unor cataloage și cărți vechi din biblioteci r nuntite etc., lucru perfect normal și încadrat în toate canoanele de atunci ale practicii. Le-a propus să vină pe șantierul cetății Capidava, dar nu ca observatori, ci lu- erind alături de el și de alți cercetători, care aveau de îndeplinit o misiune sacră : să sape !... în 1924, Grigore Florescu — student și apoi colaborator al profesorului Vasile Pârvan — cutreierind malurile Dunării să descopere sistemul de fortificații romane numit Limes Danubia- nus, a ajuns, în aval de

re-

M. BORDA
(Continuare în pag. a Vl-a)

— Pentru că ne aflăm in faza definitivării unor programe care să direcționezc întreaga muncă cu studenții din acest an universitar, v-am ruga să precizați ce trebuie să aibă în vedere a- sociațiile studenților comuniști atunci cînd concep activitatea politico-ideologică.— Obiectivele muncii politico- ideologice și modul de acțiune al asociațiilor derivă firesc din înseși dominantele acestui an universitar, care a început sub

auspiciile Hotărîrii. Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie privind evoluția învățămîntului românesc, ale mesajului vibrant adresat de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întregii lumi a școlii. Totodată, pe parcursul acestui an de învățămînt se vor materializa integral măsurile hotărîte în forumul studenților comuniști — al IX-a Conferință a U.A.S.C.R.La Izvorul Mureșului, în perioada verii, am avut ocazia să

PANCU-IAȘI

VREMEA

sesc mărfurile de sezon. Ca și 
cum cineva ne-ar juca un renghi

LIDIA POPESCU

(Continuare In pag. a ll-a)

venit 
Vine 

iată

J

A o noutate, 
an. Dar

discutăm cu activul A.S.C., stabilim împreună, pornind la experiențele existente institute și facultăți, de la sarcinile ce ne revin, modalități de acțiune care să determine activizarea politică a tuturor studenților, justificînd cu mai multă forță în fiecare colectiv, atributul de organizație comunistă, revoluționară primit de către asociațiile studenților. Fiecare acțiune a studentului trebuie evaluată raportat la atitudinea revoluționară, militantă
Interviu realizat de

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a ll-a)

• Lumea ideilor
• Universul văzut CULESULUI

de aproape de ACULIN CAZACU î

MILIOANE ÎN... DEPLASARE 
CINE LE DECONTEAZĂ?

• S.O.S. către fabrica din Jimbolia, str. Moților 
nr 19 • impermeabile cu... perdele • sita C.T.C. 

este prea rară
Capitalei. Am asistat la discuții, 
am adresat cereri:

— Stofă de palton ?...
— N-avem!
— Ciorapi tricotați pentru 

copii ?
— Ne lipsesc!
— Aș dori un pantof cu..,
— Știu, talpă dublă. N-avem I 
Acest „n-avem“, spus de cele 

mai multe ori cu jenă — pentru

Magazinele sint un fel de 
anticamere ale garderobelor 
noastre. ■ Le asaltăm în pragul 
fiecărui sezon în căutarea nou
lui. Ne plac produsele îngrijit 
lucrate, cu un plus de fantezie, 
contexturile elegante, încălță
mintea care să întregească armo
nia ținutei. Le-am căutat în peste 
40 de magazine situate în cen
trul ți pe diversele artere ale

. cumpărătorul,
reprezintă comerțul, 

' multe 
toamna, 

în fie- 
că lip-

că în relația cu 
vinzătorul i . , l-am auzit în cele mai 
magazine.
Nu-i
care

amintindu-ne de zicala „să-ți 
faci iarna car și vara sanie". Ce 
se-ntîmplă cu produsele reali
zate de întreprinderi, cu ce efi
ciență se mișcă milioanele de la 
furnizori la beneficiari ?O primă escală : depozitele. 
Mi se pare de-a dreptul cara-

ghios ca să oferi spre vînzare 
.produse demodate, pe care le-ai 
etalat ani la rînd, chiar dacă 
peste ele au trecut cîteva redu
ceri de prețuri. Mai este oare un 
secret pentru industrie și comerț 
că publicul dorește un lucru 
frumos, la prețul stabilit ? Atunci 
de ce ni se oferă rebuturi, pro
duse care așa cum îmi spunea o 
interlocutoare „cînd se vinde 
unul este zi mare!". Cantități

Există, Ia noi, o tradiție a muncii patriotice, consolidată an de an. lată, acum, la ora culesului, pe cimp, lucrează sute și mii de țineri, elevi și studenți. S-a instituit, în școli și facultăți, în instituții și întreprinderi, în cele mai variate locuri, un vast circuit al mobilizării energice, răspunzindu-se chemării de partid cu dăruire și operativitate. Tradiția aceasta, născută din mecanismele coparticipării la construcția socialismului, pune în valoare patosul muncii pentru folosul comunitar. Este un minunat exercițiu de conștiință.Consecințele sint duble și deopotrivă de însemnate. Sînf mai întîi economice, căci tind la asigurarea recoltei. Sint apoi consecințele educative, și ele un fel de recoltă a faptelor de conștiință. în brigadă, în toiul culesului se nasc rapid și se cultivă deprinderile și obișnuințele care întăresc spiritul de echipă. în brigadă, regula supunerii egale la efort este obligatorie. Se naște ambiția de a face, de a nu rămîne în urmă. Nu-i deloc ușor, apare și abaterea de la normă și regulă, dar rezultatul este întotdeauna pozitiv. Nu o dată am putut să constat că tinerii întorși de la munca patriotică pentru a-și relua cursurile și seminariile se simt mai legați sufletești unii de alții, se cunosc mai bine. Munca la cimp te eliberează de ostentație în gîndire și de tergiversare în acte.Există așadar, la. noi, o tradiție a muncii patriotice. Foloasele ei economice sint mai lesne consemnabile în cifre așezate ordonat, pe rubrici și coloane. Foloasele ei educative sint mai nuanțate, au articulații mai fine, dar sînt la fel de adinei și de trainice. Să avem grija matură de a le permanentiza și dincolo de ora culesului, cu migală și consecvență. Pierderile ce s-ar putea ivi aici sînt tot atît de păgubitoare ca și cele economice. Vreau să cred, bizuindu-mă pe observații făcute cu alte prilejuri, că vom ști să facem din acțiunea educativă un circuit optim, în spiralele căruia participarea la campania agricolă este un punct de virf investit cu puterea exemplului și cu tăria de a rezista prin consecințe. Trebuie si putem să facem astfel încit ora culesului să fie o verigă a continuității în permanența educației. Ne obligă la aceasta așezarea ei în structuri de tradiție care ne aparține, este a noastră pe de-a-ntregul, de la un capăt la altul, pe toată gama semnificațiilor sale.
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La județ intr-un consiliu, 
Iu municipiu intr-o comisie

„Omul potrivit la locul potrivit" — spune un vechi proverb românesc, , iar înțelepciunea lui a fost verificată de practica realității. Nu este nevoie să amintim că atunci cînd • oamenii au gvut chemare pentru a realiza ceva, au fost, cum se spune, la locul potrivit lor. De altfel însăși inființarea consiliilor pentru problemele diferitelor categorii de tineri și a comisiilor pe domenii de activitate vine să argumenteze principiul folosirii tinerilor — in funcție de aptitudinile și dorințele lor — in realizarea unor activități specifice. Această cuprindere a lor in organismele respective nu este deloc simplă. Trebuie să stea la bază o cunoaștere prealabilă a posibilităților și însușirilor fiecăruia, de. asemenea, o consultare a celor in cauză. La organismele Comitetului județean Maramureș și municipal Baia Mare al. U.T.C. nu se poate spune că nu a e- xistat o asemenea tendință. E- xemplele pot intregi aceasiă a- firmație. De pildă, Ioan Gliera- sirri. vicepreședinte al comisiei județene pentru activitatea sportivă, turistică și de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. îmi vorbește de activitățile sportive — de care răspunde nemijlocit —. de modul cum s-au organizai, de rezultatele obținute. Disting la interlocutor pasiunea pentru a- ceastă activitate. .Deci la locul potrivit este un om potrivit. La fel se poate spune și despre Ștefan Giurgi. vicepreședintele consiliului municipal tineret muncitoresc. îți vorbește cu competență — și mindrie chiar — despre studiul efectuat cu navetiștii sau despre numeroasele acțiuni — concursuri, schimburi de experiență, intilniri, raiduri-anchetă — pe care le-a întreprins consiliul. Aceste e- xemple nu sini singurele. Ele vin să demonstreze că există posibilitatea de realizare a fiecărui tinăr cooptat in consiliu sau comisie in funcție de afinități. Rezultanta firească ar fi «Ceea a realizării unor activități menite să răspundă cerințelor categoriilor respective de tineri. Dar să mergem ceva mai departe și să vedem dacă s-a ținut cont de acbste date în. toa-

te cazurile. Dacă ea nu a rămas numai un început nu Întotdeauna urmărit.Prea mult n-a trebuit să mergem pentru că tot loan Ghera- sim ne-a furnizat primul exemplu : la municipiu mai face parte d intr-o comisie. De astă dată din comisia organizatorică. Și lucrurile se schimbă. Discuția nu mai este atit de vioaie ca prima dată, argumentele nu mai susțin. Vorbindu-ne de un studiu al comisiei organizatorice ne, informa că ui ultimele luni organizația municipală a cresc.it cu 5 000 de uteciști. Intr-adevăr există o creștere numerică dar de... I 300. Or, 5 000 nu e totuna cu 1 300, cum nici pasiunea lui loan Gherasim .pentru activitățile sportive nu e aceeași eu ceea ce face in cadrul comisiei organizatorice.Nu este insă singurul exemplu. Vaier Cosma, de? la U.M.T.F., este in consiliul județean tineret muncitoresc și în comisia municipală pentru activitatea politică ideologică și culturală. Sau : Ecaterina Vlase face parte din consiliul municipal tineret muncitoresc, iar in cadrul comitetului U.T.C. de la Filatura de bumbac răspunde de problemele cultural-distractive. în acest timp, o altă colegă, Maria An- dreicuț. face parte din comisia municipală pentru activitatea politică, ideologică și culturală!? Situație asemănătoare și la Co- mitetul orășenesc Cavnic al U.T.C. Emil Dezmerean răspunde in biroul orășenesc de probleme sociale, dar face parte din... comisia organizatorică. Vicepreședintele comisiei sport, turism și pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, Mircea Cristea. este responsabil in biroul orășenesc cu... munca patriotică.Se pune întrebarea': cum se realizează acțiunile prevăzute in notele de probleme ale consiliilor și comisiilor dacă unii din membrii acestora în activitatea, să-i zicem de bază, din organizațiile lor au cu totul și cu totul alte responsabilități ? Răs- a. ............... „___  _ _ _____ _ cu jumătate’ de gură. O înțelegem, era încurcată. Dar nu ea se încurcase, ci alții... Tragem firul' mai departe. Cu ce se ocupă

și colo și colo ? Despre activitatea a cărei responsabilă era în comitetul U.T.C. pe fabrică ne-a vorbit fără să se observe vreo urmă de efort. Despre activitatea consiliului tineret muncitoresc nu a mai avut ce spune. Sînt convins că dacă Ecaterina Viase făcea parte din comisia de propagandă altfel stăteau lucrurile, fapt pe care mi l-a și spus de altfel.Iată doar cîteva exemple care vin să susțină necesitatea cooptării tinerilor în comisii și consilii în funcție' de aptitudinile și preferințele lor. Faptul că in organizațiile din care fac parte au unele responsabilități și in organismele orășenești, municipale sau județene sint antrenați la cu totul altceva, face să se piardă pe undeva acea trăsătură care se numește consultare. Cum să se realizeze o consultare justă atit timp cit tânărul respectiv cunoaște de la altcineva problemele specifice sectorului ? Spre exemplu Ma-

la

cont este de

ria Andreicuț, cind se', duce ședințele comisiei municipale pentru activitatea politică, ideologică și culturală, trebuie să se informeze mai inainte de la Ecaterina Vlase cu activitățile specifice. Sistemul nu mi se pare deloc recomandabil. Și dacă e vorba să ținem de aptitudini — credem că necesar să se țină cont șiresponsabilității^ pe care tinerii le au in organizațiile lor. Trăind împreună într-un colectiv, tinerii sint cei care cunosc mai bine posibilitățile fiecăruia și il aleg acolo unde ii este locul. Iar pentru cooptarea in organismele superioare trebuie să se țină cont tocmai de acest lucru. Pentru că ÎI cooptăm pentru a rezolva problemele celor care l-au ales și i-au încredințat o responsabilitate in organizația lor. nu a-i încredința o rifică. doar pentru funcție ono-
ION TOMESCU
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„Și cum vă spuneam..."
Foto : EM. TANI ALA

LENEȘII

MECANIZATORII

tul alte responsabilități ? punsul lui Ecaterina Vlase fost un ,.mă descurc" spus

Tn orice anotimp, cîmpurile 
sînt traversate de tractoare. Oa
menii care conduc aceste trac
toare și despre care nu mulți știm 
că mai fac și altceva decît ară, 
oamenii aceștia se numesc nie- 

, canizatori. Și mai puțini știm că, 
pentru ei, anul are cîteva du
minici mai puțin, iar ziua 
de lucru zece-unsprezece ore 
— dacă avem în vedere 
campaniile de recoltare a griu
lui, a porumbului citul se 
lucrează 14—16—18, uneori 20 
de ore timp de cîteva săptămîni 
și că același „regim orar" func
ționează primăvara și toamna, 
cind se ară, fertilizează, discu- 
iește și însămînțează viitoarele 
recolte. Marinari de uscat, meca
nizatorii pleacă în larg la sfîrși- 
tul lui ianuarie și se-ntorc de 
Anul Nou, străbătînd cîțiva kilo-

metri — de acasă pînă la câmp — în unsprezece luni. Calenda
rul agricol are legile lui și una 
dintre ele reglementează oonce- 
diile. *Dar, pînă la vremea concediilor mai sînt cîteva luni, au fost 
și sînt porumbul, sfecla, 
turile 
pleca 
dată, 
zator 
Brăila, 
duminicile sale libere.

, ari
de toamnă, griul va 

spre celălalt an. Deocam- 
Vornicu Victor, mecani- 
la S.M.A. Ianca, județul 

se bucură de una din 
Vornicu

„Gloria" lui a funcționat ca un 
„Omega", toate „Gloriile" stațiu
nii au funcționat ca acel ceas 
pentru că au trecut prin mîinile 
lui. „Parcă-ar fi doctor de com
bine", nu se poate opri Costea A. Manea. Și, din cite am con
statat, despre Vornicu se vorbeș
te fără comparativ de egalitate, 
ceea ce vrea să însemne că „da, 
la loc comanda 1“La loc comanda ! și cind e 
vorba despre Costea A. Manea, 
înțeleg. „Cu „A", asta înseamnă

ai

ÎNSEMNĂRI

EDUCAREA STUDENȚILOR
— - - - —

IN SPIRIT REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag,. I)pe care acesta o muncă, in viată, realizează. manifestă in tot ceea în

ce

Cluj va organiza un seminar cu caracter național consacrat versării a 300 de ani de la tei ea lui D. Cantemir. ani- naș-
alteconcretiza plănui activităților practice rest obiectiv primordial la care v-ați referit 7Cum se va pe 

a-

— Am dori să numiți și forme ale muncii de propagandă pe care A.S.C. le vor înscrie în agenda lor de lucru.
— Mă srndesc. în primul rind, la studiul politico-ideologic, principalul cadru organizat de pregătire politică în care asociațiile ii cuprind pe toți studenții. Pe parcursul anului universitar vor avea loc patru dezbateri — cite două în fiecare semestru. Două dintre ele se vor desfășura în cadrul adunărilor generale A.S.C. Dezbaterile se pot desfășura la nivel de grupe, de an de studiu sau reunind mai multe grupe ori, secții ; se recomandă și extinderea organizării unor dezbateri cu grupe de studenți din facultăți cu profil diferit, putindu-se, astfel, aborda problematica din perspectivă multidisciplinară. Comitetul Executiv al U.A.S.C.R. a elaborat recomandări tematice — evident, orientative — în ideea de a particulariza mai bine dezbaterile în funcție de profilul facultăților, de anii de studiu. In perioada imediat următoare se vor stabili la nivelul fiecărui consiliu U.A.S.C. (A.S.C.), consultarea birourilor i și în colaborarea directă cu cadrele de științe sociale, sub îndrumarea organizațiilor de partid, tematica dezbaterilor pentru întreg anul universitar.

prin de an
— După cite cunoaștem, pregătirile pentru prima dezbatere trebuiau să înceapă ori vor începe eurînd.Prima dezbatere prezintă o situație aparte : va avea aceeași tematică pentru toate facultățile. Studenții vor studia documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie privind învățămintul și cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită cu acest prilej. Studiul documentelor se organizează acolo unde se află studenții — fie în facultate, fie la muncă patriotică. în acest fel, adunările de dări de seamă și alegeri, vor analiza activitatea studenților în lumina acestor documente și se vor putea stabili din această perspectivă, sarcinile și programele de acti- s-itate pentru fiecare organizație. Vor avea loc. apoi, dezbateri politico-ideologice pe marginea documentelor de partid amintite.în luna noiembrie, va avea Ioc un colocviu național studențesc intitulat : „Studenții și spiritul revoluționar făuririi societății dezvoltate". Tematica DrODUsă pentru dezbatere, participarea unui număr de peste 150 stu- denți din toate centrele universitare ne îngăduie să apreciem că A.S.C. vor putea des- prihde din acest colocviu concluzii practice importante pentru activitatea lor viitoare, pentru dinamizarea muncii de propagandă și activizarea politică a tuturor studenților, influențînd mai puternic formația lor ca tineri revoluționari. Totodată, facultatea de istorie-filozofie ă Universității Babeș-Bolyai din

în procesul multilateral

— Asociațiile studenților comuniști se vor încadra ‘direct în ciclul de acțiuni inițiate de U.T.C. cu tema „Să trăim și să muncim în chip comunist". Asta presupune, unui larg lectivelor pozioane, analizeze a studenților în lumina piilor proiectului. de norme ale muncii comuniștilor, ale și echității socialiste, care au ferința StatutulGama mijloacelor muncii politice este, de bună seamă, mult mai largă. Amintesc, de pildă, informările politice. Acestea vor fi organizate lunar sau chiar mai des. dacă este cazul, la nivelul facultăților, al anilor de studiu, punînd în atenție tematica actuală a politicii partidului și statului nostru, situîndu-i, astfel, permanent pe studenți in ansamblul vieții social-politice a societății noastre. Va fi utilizat mai mult dialogul, sistemul de întrebări și răspunsuri. în acest sens, se va generaliza practica de a se forma la nivelul centrelor universitare, cu ajutorul comitetelor de partid, grupuri permanente de lectori care să fie solicitați pentru informările politice.Rămîn în atenția A.S.C.. cercurile de dezbateri ideologice — a căror tematică va fi orientată spre problemele politice și ideologice reieșite din documentele de partid, din cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu, probleme economice, etice și estetice. sociologice, precum și spre unele aspecte ale confruntărilor de idei din lumea contemporană. Se preconizează, totodată, creșterea numerică și perfecționarea tematică a cercurilor științifice de științe sociale, asociațiile trebuind să sprijine catedrele de științe sociale în organizarea activității acestora, îndreptindu-și mai mult atenția spre acele facultăți unde asemenea cercuri desfășoară încă o activitate timidă.Un loc aparte în programul activității politice îl va ocupa munca de propagandă științifică, ateistă. In acest scop, avem în vedere creșterea numerică a cercurilor de ateism și perfecționarea cohținutului și activității acestora. își vor continua și în timpul anului universitar activitatea, brigăzile studențești de propagandă științifică, care au activat în timpul verii.

desigur, realizarea dialog la nivelul co- studențești, prin sint- dezbateri care să întreaga activitate princi-eticii principii fost, de altfel, la Con- a IX-a incorporate în U.A.S.C.R.

— Nu ați amintit nimic despre utilizarea mijloacelor audio-vi- zuale în munca de propagandă.— înainte de conferința U.A.S.C.R. și după aceea, munca de agitație audio-vizuală. a cunoscut o revitalizare. La Izvorul Mureșului, activiștii de a- sociație care lucrează în domeniul muncii de propagandă s-au referit la modernizarea muncii de agitație, dind ca exemplu folosirea foilor volante tipărite în

institute cu ocazia unor evenimente, atunci cind trebuie puse in atenție anumite sarcini, anumite aspecte ale activității studențești, ca un factor mobilizator și de emulație. Facultățile, căminele studențești, vor pune la îndemîna studenților gazete de perete ; se vor folosi mai o-, fensiv, mai operativ stațiile de amplificare din cămine. Se preconizează realizarea agitației vizuale prin afișe și lozinci care să scoată în evidență prevederi esențiale și mobilizatoare din documentele de partid și cele ale organizației noastre. Nemai- vorbind de faptul că revistele studențești, sînt chemate. așa cum s-a discutat la întilnirea redactorilor șefi din această vară să exercite un puternic rol mobilizator, să reflecte operativ, exigent și combativ, pulsul vieții studențești, modul în care a- sociațiile studenților comuniști acționează în sensul îndeplinirii marilor sarcini ce revin învăță- mîntului.Este important să arăt, totodată, că obiectivele muncii politice ideologice, se reflectă pregnant și în activitatea caselor de cultură, cluburilor, în activitatea culturală in general. Am primit deja programele cadru ale caselor de cultură și cluburilor și observăm că dominantele tematice sînt conferințele, simpozioanele. mesele rotunde pe teme politice și filozofice, promovarea mai fermă a creației originale studențești, organizarea spectacolelor de cintece patriotice, poezie revoluționară etc. Menționăm în acest sens concursurile de creație de cintece patriotice și revoluționare „Studenție ani de ani", lansat de C.E. al U.A.S.C.R. și pentru crearea unui imn al tineretului si studenților, lansat de C.C. al U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R. în colaborare cu Radio TV. în căminele studențești, de asemenea, se preconizează organizarea u- nui număr sporit de întîlniri, consultații și discuții cu conținut politico-ideologic, de» educație.In acest an universitar, care coincide cu anul aniversării a trei decenii de la insurecția națională antifascistă armată va avea loc Festivalul național al artei studențești. Evenimentul va prilejui promovarea in activitatea cultural-ar- tistică studențească a unor repertorii cu pronunțat caracter educativ, care să pună pe prim plan valorile creației românești și universale.Se anticipează și organizarea unor concursuri „Cine știe, ciș- tigă“ pe teme politice la nivelul institutelor, taberelor de odihnă, centrelor universitare, care să stimuleze interesul pentru cunoașterea procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a politicii interne și internaționale, pentru studiul literaturii politice.După cum se poate observa, programul este foarte divers, formele care vor fi folosite, de asemenea. Activiștii de asociație au fost pregătiți în sensul organizării și îndrumării muncii. Rămine să se treacă la activitatea practică. încă acum. înainte de alegeri, așa incit această perioadă să constituie punctul de plecare privind dinamizarea muncii de propagandă și agitație. sporirea conținutului revoluționar al întregii activități de asociație.

este cel mai bun mecanizator al 
stațiunii. Mecanizator nu înseam
nă doar tractorist; mai trebuie 
să știi să lucrezi pe combină, pe 
presa de balotat, să cunoști ma
șinile de împrăștiat îngrășămin
te și, în primul rind, să cunoști 
pămintul. N-am întîlnit, în cei 
cîțiva ani buni de cind străbat 
țara, nici un mecanizator din 
mediul urban. S-ar putea să 
existe câțiva. Deocamdată, însă, 
meseria aceasta presupune cu
noștințe care nu pot fi învățate 
numai la școală. Trebuie să simți 
pămîntul. pentru a putea înțele
ge și asimila „tehnologia" a- 
grotehnică. Vornicu nu face ex
cepție de la regulă, mai mult: 
la 34 de ani a devenit un nume, 
are cea mai mare Categorie, a 
Vi-a, fapt cu care nu se pot 
lăuda mulți la vîrsta lui.

Nu sînt primul cu care stă de 
vorbă. Au mai fost, și nu o dată, 
de la ziarul județean, 
centrale,

ziarele 
de la radio. Are o 

biografie „ceva mai deosebită" : 
nouă ani la sonde, a 

țara cu un frate mai
a lucrat 
cutreierat , 
mare ți cind i-a spus acestuia 
că rămine la Ianca, fratele a 
crezut că glumește. Vornicii s-a 
însurat, însă, și a 
făcut 
gîndea 
se mai 
șofer 
partea

rămas. Și-a 
casă, camere mari, se 

la fetița lui. acum, nu 
gîndește, un nenorocit de 
a părăsit Cu mașina 
carosabilă a șoselei. Aflu 

de la alții, se-nțelege. A bătut un 
vînt puternic care l-a clătinat dar 
nu l-a doborît. Omul trebuie să 
privească înainte, le-a spus el ce
lor care încercau să-i dea de îh- 
țeles că nu-i nimic dacă un timp, 
nu mai are chef de lucru. El 
și-a văzut de treabă ca și pînă 
atunci. In campania din vara a- 
ceasta a recoltat cu o „Glorie" 
50 de tone grîu pe zi. ceva mai 
mult de o normă și jumătate,

că nu sîntem la-ntîmplare, avem 
o familie din care se vine cu 
fruntea sus. Ce-ai văzut la ai 
tăi, cum au muncit, adică, faci 
și tu; ce înveți e bun ywățat!“ 

De profesie, Costea A. Manea 
este, acum, pensionar. A suferit 
un accident dar s-a-ntors pentru 
că are doar 43 de ani și-i lipseau 
și cîmpul și tovarășii. Lucrează 
la fel ca înainte. „Înainte" a fost 
între primii.

Încerc să aflu mai mult. „Ce 
să vă spun eu despre mine ? 
Omul e om cînd le face pe toate 
cum trebuie". Poate, zic, tăria 
lui vine din acel „A" — o fa
milie cu fruntea sus. Fiul său îi 
calcă pe urme. Și el mecanizator, 
și el pe toate dările de seamă.Mecanizatorii duc pe umerii lor multe din tonele recoltelor, 
fapt pentru care, — am auzit 
— primesc un salariu destul de 
bun. Asta le este meseria 1 Si
gur, o meserie ca oricare alta; 
mai greu, mai ușor,- peste tot șe 
muncește. Atit că ei sînt mai aproape de pămînt, în auzul lor 
foșnesc păduri de grîu și de 
porumb și-și scaldă privirea în 
galbenul rapiței și al florii-soare- 
lui și. asta se cunoaște. Ei sînt 
mai puțin grăbiți, vorbele lor 
mai cumpătate, la ei „ajungi" 
mai greu și dacă o iei pe ocolite 
mi mai ajungi. Intre cei patru 
oameni și ziaristul cu care stau 
de vorbă există totuși un zid. 
nevăzut, dar există, lntrucît mă 
interesează viața lor ? Ce am de 
gind să fac cu numele lor ?E duminică dimineața, oamenii 
privesc dincolo de fereastră, ar 
fi cazul să mă ridic. E duminică 
dar Țurcanu Vasile nivelează 
pămîntul pe ulița ce duce spre 
secție. E de față și președintele 
consiliului popular comunal și 
dacă a fost el n-ai cum să .lip
sești tu, îi va spune Țurcanu
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nevestii, Aici, la Cazasu, 
autobuz la scară, nu mai mergi
la școală zece kilometri pe jos 
cum mergea el la Rodul Turcu
lui.

E duminică dar Chifor Laslo 
a venit pentru cîteva ceasuri la 
sediul S.M.A.-ului „1 Mai" Brăi
la pentru a termina mai repede 
revizia tractorului. Ce zice ne
vasta, îl întreb ? „Ce să zică ? 
Lucrez la mașina de recoltat 
furaje la C.A.P. Vădeni, asigur 
masa la „zootehnie", cum să 
rabde animalele ?“

Chifor Laslo le-a făcut celor 
trei copii ai săi o casă mare, să aibă ei. li dă „înconjurul" în 
fiecare zi. Să se obișnuiască. 
Casa trebuie să fie casă si pe 
dinăuntru. Pentru asta Chifor 
muncește de dimineață pînă sea
ra, cooperatorii de la C.A.P. Vă- 
dșni. i-au dat zootehnia în pri
mire de patru ani „și de aici 
iese el la pensie. Dacă e Chifor la 
sector, n-avem griji. Un mecani
zator și jumătate Chifor ăsta ! 
Ca toți mecanizatorii, de altfel 

■— precizează președintele
C.A.P.-ului".

Dragotă Ion este un alt meca
nizator si jumătate. S-a dovedit 
că el stă ca pe mărăcine, dacă 
nu .xiude" tractor mai mult de 
o zi. Ieri, spre seară, i-a zis 
taică-su : „Hai să bem un kil de 
vin. mai vezi și tu oameni, mai 
schimbi o vorbă!“ „Vin, i-a zis, 
du-te dumneata înainte că eu 
dau o raită pe la secție". A uitat 
de promisiune. Mai Uiți cînd. ești 
mecanizator din 1952. 21 de ani 
de tractor nu sînt două săptă- 
mîni, cînd în toți acești ani n-ai 
primit nici o sancțiune 
dimpotrivă.

Din fuga trenului sau mașinii, 
dincolo de perimetrul așezărilor 
urbane, în orice anotimp, vom 
vedea pe câmp tractoare. Oame
nii care conduc aceste tractoare 
sînt mecanizatorii. Marinari de 
uscat, ei pleacă în larg la sfîr- 
șitul lui ianuarie și se-ntorc de 
Anul Nou, străbătînd cîțiva 
kilometri în unsprezece luni. Ei 
ară, seamănă, prășesc și culeg 
recoltele despre care auzim noi, 
recoltele acelea în fața cărora 
mirarea, noastră se transformă în 
respect.

(Urmarg din pag. I)

mari de mărfuri blochează spații, 
atrag penalizări, se răsfrîng asu
pra âștigului muncitorilor din 
rețeaua comercială. La magazinul 
„Sora", unitate foarte solicitată, 
aflu din discuțiile cu tinerele 
gestionare Daniela Braniște, Ge- 
orgeta Spînu, Ilinca Marinescu, 
cu udul dintre responsabili, Va
lentin Ciobanu, că în depozit 
stau de 2—3 ani sute de rochii 
din P.N.A. model 251303/18. țe
sături nevandabile care depășesc 
700 000 lei. ciorapi cu dungă pe 
care nimeni nu-i mai caută. La 
ultimul inventar făcut la unita
tea „Furnica", secție a magazi
nului „București" în dreptul tri
cotajelor cu defecte foarte mari 
a fost trecută suma, de 50 000 lei.

— Mi-e jenă, spunea respon
sabila unității, Angela Stoian, să 
arăt cumpărătorilor aceste trico
taje. Dar să le mai vînd...

Bazarul „Smîrdan" se află în 
centrul orașului, l-o fi - zicînd 
unității bazar dar asta nu în
seamnă să aduci aici tot ce este 
mai urît. De mai bine de 4 ani 
zac, blocind fonduri și spații, 
siloane, cămăși decolorate, un fel 
de ciudățenii măsurînd 46 cm în 
lungime și 41 cm în lățime (l‘!l‘), 
peste 100 bluze de plajă. Peste 
drum se află o altă secție a ace
luiași magazin, „Confecții". No
tez : 30 000 lei valorează parde- 
siile raglane „Denis" ieșite de 
mulți ani din uz; o rochie 
ruptă costă... 200 lei. Magazinul 
nu și-a realizat planul cu 50 000 
lei. Responsabilul ei, Ilie Vasile, 
și-a primit doar de 2—3 ori sa
lariul integral. Tu toate depozi
tele zac maldăre de mărfuri de
gradate. N-ar fi mai avantajos 
pentru economia ■ națională ca

produsele care împlinesc un anu
mit număr de ani să fie date la 
DAC și să reintre în oirouitul 
producției ? Sau să se găsească 
o altă soluție! De ani de zile se 
ridică această problemă, și de 
ani de zile rămine nerezolvată.A doua mare problemă pentru 
care milioane de lei se află în 
deplasare se numește calitate. 
Sînt vizibile eforturile pe care le 
face industria pentru a răspunde 
exigențelor noastre. Am admirat 
paltoanele rextex pentru oopii lu
crate la Craiova și la cooperativa

Voi recunoaște că 
dintre toate catego
riile de indivizi 
prin sufletele și ca
racterele cărora au 
pătruns carii șubre- 
zitori ai unei mo
rale bolnave, leneșii 
mi se par, cum 
spunea o vorbă ve
che, cei mai 
bavnici. Cind 
pe omul care 
poate, deși se 
tă, mă doare 
ma. Dar cînd 
cu ochii de 
un atlet care 
din picioare de le
neș. tristețea mea 
se însoțește cu re
volta, căci individul 
— mîncînd bine — 
roade din ceea ce 
fac alții, din tru
da lor, din obosea
la lor. Va 
fim atenți la acest 
specimen 
paradoxal 
ciuda creșterii 
nergiei i 
crește și el; 
cantitativ și 
tativ", ca să 
așa.

De unde 
leneșul din 
leneșul nostru, mi-o 
explic, 
ne-a lăsat 
strălucite 
ceea ce a 
nat penetrația mo
ravurilor otomane, 
potrivit cărora bi
nele era bine dacă 
venea prin ne-mun- 
că și în care sa
tisfacția cea mai 
mare o dădea nu 
rodul cinstit al ri
nei activități, ci 
bacșișul, plusul, pa
raua strecurată 
buzunar, de 
tîmpă. Am 
eu însumi, 
tind, ținuturi 
baștină ale 
relor cu

scîr- 
văd 

nu 
lup- 
ini- 
dau 
cite 
pică

trebui să

care —
— în 

e- 
generale 

Și 
„cali- 
zicem

venea 
trecut.

Cantemir 
pagini 
despre 
însem-

în 
slugă 
văzut 

străbă- 
de 

izvoa- 
pricina, 

sute de indivizi ca
re își inventau în 

• chip diabolic 'fel 
de fel de profesiuni 
prin'Cate, de fapt, 
să nu facă abso
lut nimic, dar să 
se afle-n treabă, și 
nu m-a mirat să-i 
văd, în acele
locuri, pe cerșetori 
înarmați cu cîte-un 
trepied care să le 
susțină mina întin
să la margine de

drum, în timp ce 
ei... dormeau! Zi
ua în amiaza . 
re! Sigur, și con
dițiile sociale cor 
fi determinând, 
bună măsură, o ata
re jalnică stare de 
lucruri văzută prin 
respectivele locuri, 
dar inventarea tre
piedului pentru ca 
indivizii 
trage la aghioase 
în timp ce solici
tă mila, mi s-a pă
rut a fi sora bună 
a întrebării „mu- 
ieți-îs posmagii ?“...

Țăranii din satul 
meu spuneau că pe 
omul leneș îl re
cunoști după miros, 
fiindcă după el se 
țin lanț... (ierte-mi- 
se, faptul, că vorba 
scrisă nu suportă 
expresia), iar în 
China am dat de-un 
proverb care atrage 
atenția că apa care 
băltește clocește, că 
numai apa cure 
curge rămine proas
pătă. Înțelepciuni 
vechi și adevărate. 
Avem destui și din- 
tre-aceia după care 
merge lanțul de 
cloceli, dar se pare 
că Tudor Vianu in
tuia mai exact un 
specific al leneșu
lui „modem" cind 
cita maxima unui 
pedagog: „Munca 
muncește, lenea vi
sează". Căci, vai, 
ne-am intelectuali- 
zat 1 
zîndu-ne, 
(la ce-am putea fa
ce) și forma ime
diată de „acțiune" 
a respectivului tip 
de leneș devine 
trăncăneala nesftr- 
șită despre ce ? 
și cum ? . Trăncă
neală „înaripată"... 
Trăncăneală criti
că... Trăncăneală 
melancolică (uneo
ri chiar acidă)... 
Trăncăneală la ca
fea, la ■ coniac,' pe 
sofa sau în parc, pe 
culoarele instituți
ei, ori la cap de 
ogor... Mintea (hai 
să-i zic odată pe 
românește!) mintea 
puturosului... vi
sează.

El vrea mașini 
bune...

ma

in

să poată

Căci, vai,

Intelectuali-
„gindim“

leDa, dar să 
facă alții!

El vrea pîine bu
nă, fripturi mari, 
vinuri marca urs...

Da, dar sa in
tre alții cu picioa- 
rele-n glod, să du
că alții troaca cu 
grăunțe la pore, să 
stea alții cu na»u-n 
bioxidul de carbon 
al pivnițelor!

El vrea filme 
bune, cărți bu
ne, ziare bune...

Da, dar să nu 
i se ceară lui să ba
tă drumurile, sau 
să cerceteze bi
bliotecile, sau să-și 
toarcă pe hîrtie 
nopțile. El are sar
cina lui de 
tor; el are 
lui, locul lui 
trăncăneală. El 
și pretențiile 
are trepiedul 
(e fiul cuiva, 
membrul unui 
lectiv, și-apoi 
im, 
într-un regim 
mocratic, 
așa ?). El are 
știința lui de leneș 
„evoluat": poma
na o vrea legalizată. Salar, sau cum 
i-o zice... Păi nu 
vorbim, răcnește el 
cînd e atins, des
pre egalitate ?

Și-a așezat mina 
pe acest cuvîmt-tre- 
pied și așteaptă.

N-or fi mulți din
tre aceștia, dar 
sînt. li cunoaștem 
cu toții. Doamne, 
și cum mai miroa- 
se-n urma lor oînd 
trec pe lingă noi, 
ce dreptate aveau 
țăranii aceia din 
satul meu ! Doam
ne, și cînd. mi se-n- 
timplă să-i privesc 

ce 
să

so- 
scoate 
'■ lor

cloci- 
ceașca 

de 
are 
lui, 
lui 

e 
eo- 

. . , tră-
dragi tovarăși, 

de- 
nu-i 
con-

pe scirbavnici, 
mult îmi vine 
zic că singura 
luție de a-i / 
din atmosfera 
est e ca în clipa cind 
îi vedem repezin- 
du-se la masa cu 
bucate să le luăm 
farfuriile din față; 
și să le cerem pla- 
ta-nainte.

Greșesc eu ?

EUGEN 
FLORESCU

Noi construcții de locuințe la Alba lulia.NICOLAE ADAM

transportul. Cel mai grav este că nu avent posibilitatea să satisfacem cererile cumpărătorilor. Penalizăm furnizorii dar nu-i putem îmbrăoa pe cumpărători cu penalizări.
Să recapitulam : zeci de milioa

ne de lei într-un du-te vino ; 
peste 4 milioane lei penalizări. 
Pe buzunarul cui ? Ce cuvînt au 
de spus aiâ întreprinderile ?

zot 122 m stofă pentru costum 
bărbătesc, la 519 lei metru, fa
bricată la Brașov. Hary Kaner, 
șeful unității, mi-a arătat în de
pozit și alte stofe „Bratex" cu 
multe defecte, lipsite de tușeu, 
fără aspect care încărcau stocul 
ou zeci de mii de lei.

• în august s-au respins Fa
bricii de încălțăminte „Liberta
tea" din Arad 2 495 perechi de

• fabricilor de confecții din 
Vaslui și Iași li s-au respins im
permeabile din relon pentru băr
bați și respectiv femei în valoare 
de peste un milion lei. Motivul ? 
dublura la platen din spate a 
fost confesționată din material 
de... perdele.

Milioane
in... deplasare

din Buzău : în două zile, la 
magazinul de încălțăminte, res
ponsabil lori Olteanu, s-ău vîndut 
mii de cizmulițe ciorap. In 
unitățile textile-galanterie nr. 
113, încălțăminte din Schitu Mă- 
gureanu nr. 8 poți găsi mărfuri 
de sezon. Cu toate acestea cali
tatea a rămas o supapă larg des
chisă.— în primul semestru al anului, confirma directorul adjunct al I.C.RiTj., tov. Iosif Campus, am respins produse în valoare de peste 20 milioane lei. în august numai confecțiile și încălțămintea refuzată de noi însumează aproape 3 'milioane. Vă dați seama ce mari greutăți avem. Ni se blochează spații mari, irosim forță de muncă, se fac. cheltuieli cu

încălțăminte pentru copii ; Fa
bricii „Partizanul" — Bacău 
1 500 perechi. Aproape 300 000 
lei dus-lntors.

• în ziua de 20 septembrie la 
magazinul de încălțăminte băr
bați din Calea Gfiviței nr. 163 
toate produsele venite de la Fa
brica de încălțăminte Jimbolia 
așteptau să ia drumul spre pro
ducător. De la șeful raionului am 
aflat că stau de aproape 2 luni. 
Au venit doi specialiști, au cer
cetat, au decretat și... au plecat. 
Amintesc că în mai multe rin- 
duri produsele cu marca acestei 
fabrici au fost respinse.

• la 21 septembrie Unitatea 
textile-galanterie nr. 113 a refu-

Exemplele pot continua. Raba
tul pe care multe întreprinderi îl 
jac calității constituie o cauză 
datorită căreia produse în valoare 
de milioane fac ocolul țării, po
posesc în depozite, în magazine. 
In discuțiile de la magazine ade
sea au revenit denumirile 
, Tomis" Constanța. „Argeșana" 
Pitești, „Solidaritatea" și „1 Mai" 
Oradea. „Victoria" Iași, „Ag
nita" Sibiu, „Apolo", „Ădesgo" 
și „Progresul" București, în
treprinderi care produc cele 
mai mari greutăți. Le-am în
scris aici pentru a aminti con
ducerilor, ministerului de resort 
că trebuie să vină în întâmpina
rea solicitărilor publicului, ofe- 
rindu-i produse frumoase, bune, 
în ton cu moda. Să ia și tova
rășii din minister creionul în 
mină și să adune milioanele care 
se deplasează, să adauge penali
zările, custodiile, transporturile, 
încărcările și descărcările, returu
rile, ambalajele care se mai strică 
și să vadă, apoi; ce e de făcut? 
Căci, uneori, iată aceasta -este 
întrebarea.
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A fost o zi record. Băieții de 
la „Timpuri noi" au hotărît să . 
se întreacă în tot ce au realizat, 
să-și pună semnătura numai pe 
produse de , calitate excepțională.

. Dimineața a început obișnuit, cu 
pregătirea locului de muncă. 
„Doar minutele au crescut în 
intensitate", spune Ion Mihai 
secretarul comitetului U.T.C. A 
fost o zi î'fî care în întrecerea 
socialistă s-au adăugat succese 
de prestigiu. Stan Bodîlcă și 
Gheorghe Niculae de la sculerie 
au realizat cu trei ore mai de
vreme un dispozitiv de găurit; 
cu patru ore mai devreme au 
terminat rampa de spălat tinerii 
Ion Neagu, Vasile Roșea și 
Gheorghe Coraș din secția me
canicul șef. La prelucrător II 
tinerii susțin că au obținut re
zultate mai bune decât în alte 
locuri. Și vin cu' argumente: 
Sevastian Pencescu a realizat în 
plus 25 de piese, Constantin 
Sîrbu, 16, iar Marin Răducanu, 
19. Contraargumente ? destule. 
Intre care și cele oferite de 
hărnicia și rezultatele tinerilor 
Florea Neagu, Ion Popa, Gabi 
Constantinescu de la montaj.

A fost o zi record. Vor mai fi 
și altele, pentru că tinerii luptînd 
cu timpul ridică tot mai sus 
ștacheta productivității muncii, 
a calității produselor,

L. F.

cresc.it


„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 SîMBÂTĂ 29 SEPTEMBRIE 1973

F

(Ă

•?

CU ȘANTIERELE TĂRII ÎN LEGĂTURĂ DIRECTĂ
Fabrica de ciment și var Chișcădaga

Se lucrează într-o zi, 

cît altădată în două, 

dar se poate cît în trei
• TURNINDU-SE ZILNIC 400 METRI CUBI DE BETON, PLANUL PE LUNA AUGUST A FOST DEPĂȘIT CU 40 LA SUTĂ • IN SEPTEMBRIE RITMUL A SPORIT LA 550 M.C. BETON TURNAT PE ZI, DAR FENTRU RECUPERAREA RESTANȚELOR PiNA LA 10 OCTOMBRIE, CUM Si-AU PROPUS CONSTRUCTORII, El TREBUIE SA ASIGURE TURNAREA A 600-700 M.C. PE ZI • PE AGENDA DE LUCRU A ORGANIZAȚIEI U.T.C. RECENT CONSTITUITA - ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI IN RINDUL TINERILOR CONDUCĂTORI AUTO • S.U.T. TIMISOARA IȘI ASTUPA URECHILE PENTRU A NU AUZI REPETATELE APELURI DE A PUNE IN STARE DE FUNCȚIONARE CELE 30 DE AUTOBASCULANTE CARE STAU PE BUTUCI DE O LUNA DE ZILE PE ȘANTIER.

La începutul lui august, restantele pe șantierul 
Fabricii de ciment și var din Chișcadaga, apar- 
ținînd Combinatului de lianți din Deva, erau de 
circa două luni de zile. Biroul comitetului 
județean de partid a analizat la fața locu
lui situația și a stabilit măsuri concrete pentru 
dinamizarea activității. Pe șantier a fost numit 
un organizator al comitetului județean de partid, 
avînd sarcina să intervină pentru aprovizionarea 
mai ritmică cu ciment a șantierului. Totodată a 
fost constituită și organizația U.T.C.

Intre timp, a fost deschisă o stație de sortare 
a balastului care furnizează constructorilor în 
două schimburi cantitățile necesare de sortări. 
La rindul ci, stația de betoane a început să lu
creze în două schimburi, turnarea betonului ne- 
încetînd practic nici un moment.— S-a reușit astfel — ne mărturisește tovarășul 
Octavian Enășescu, organizatorul comitetului ju
dețean de partid pe șantier — ca planul pe luna august să se realizeze în proporție de 140 la sută, recuperîndn-se o bună parte din rămînerile în urmă. Ritmul a devenit și mai accentuat în luna septembrie. Dacă în prima decadă s-au turnat 2912 m.c. beton, în a doua decadă volumul betonului turnat a depășit 4.000 m.c.

•— Cînd v-ați propus să reintrați în grafic cu 
lucrările ?— Pe 10 octombrie avem convingerea că vom putea raporta — ne asigură inginerul Vasile 
Șandor, șeful șantierului — recuperarea integrală a rămînerilor în urmă.

— Există posibilități pentru un asemenea vo
lum de lucrări ?

— Fără îndoială că există — este de părere 
tovarășul inginer Dorel Sinaci, secretarul organi
zației de partid a beneficiarului — cu condiția unei mai bune organizări a activității în sensul folosirii mai intensive a timpului de muncă și a utilajelor din dotare. Pe șantier lucrează peste 400 de tineri, o bună parte dintre ei fiind conducători auto. Dar, din păcate, chiar în rindul acestora se manifestă mai multe acte de indisciplină : părăsirea traseelor stabilite, plecarea de la lucra înainte de terminarea programului și mai ales lipsa de răspundere în întreținerea mașinilor.

Intr-o măsură foarte mare producția construc
torilor de pe acest șantier este afectată de neuti- 
lizarea întregului parc de mașini ale S.U.T. Ti
mișoara. Din cele 65 de autobasculante distri
buite la Chișcădaga, mai mult de jumătate stau 
zilnic în locul de parcare ; fie că sînt defepte și 
nu pot fi reparate din lipsă de piese de schimb, 
fie că nu au șoferi. In urmă cu o lună au mai 
sosit aici 25 de autobasculante noi, dar rodajul 
lor încă n-a putut începe, pentru că S.U.T. Ti
mișoara n-a trimis șoferi pentru ele. Sau condu
cerea acestei stații a crezut că le trimite la ex
poziție ?

La apelurile repetate ale șantierului, S.U.T. 
Timișoara n-a acționat, lăsînd să se irosească o 
mare capacitate de transport pentru care se plă
tesc sume enorme. Introducerea acordului global 
ar fi o măsură stimulativă — spun conducătorii 
auto — dar S.U.T. nu-l adoptă în ciuda insisten
ței șantierului.

LAL ROMULUS

I.I.L. „Steagul roșu"-Giurgiu

In timp ce unii econo

misesc, otiii risipesc cu 
iimindouă miiniie• LA SECȚIA COVOARE A I.I.L. „STEAGUL ROȘU" - GIURGIU, ULTIMUL CONTROL FINANCIAR EFECTUAT A SCOS LA IVEALA O DEPĂȘIRE DE PESTE 1 100 KG. A CONSUMULUI SPECIFIC DE LINA; ADICĂ APROXIMATIV 103 000 LEI • ACEȘTI LEI Șl ACEASTA LINA ZAC ÎN GRĂMEZILE DE DEȘEURI CE CRESC VĂZIND CU OCHII IN JURUL GHERGHEFURILOR FETELOR CARE LUCREAZĂ AICI • DUPĂ CUM AFLĂM DIN DISCUȚIILE PURTATE, PESTE 50 LA SUTĂ DIN TOTALUL LOR ÎNREGISTREAZĂ DEPĂȘIRI FRECVENTE LA CONSUMUL DE MATERIE PRIMĂ FAȚĂ DE NORMELE IN VIGOARE— Ce putem să le facem ? La noi totul se execută manual, deci numai de dexteritatea țesătoarelor depinde folosirea rațională a linei și bumbacului — ne spune ing. Felicia Niculescu, șefa secției.Dacă „totul depinde de dexteritatea țesătoarelor" să vedem ce face conducerea secției pentru ca acest „tot" (înțelegem prin aceasta — calitate, cantitate, consumuri specifice) să fie la înălțimea exigențelor actuale.— Nu există în toată țara o școală profesională pentru pregătirea țesătoarelor de covoare orientale, deplasează puțin discuția ing. șef Victor Boiangiu. Treburile merg prost in secție pentru că fetele care se angajează aici sînt complet străine de specificul muncii. Facem și noi ce putem pentru pregătirea lor...Din discuțiile purtate cu cîte- va tinere muncitoare deducem că în primele patru luni de la angajare noile lucrătoare sînt date in grija unor salariate mai experimentate, care le „învață meserie". Apoi, după o însușire mai mult sau mai puțin sumară a deprinderilor profesionale. însoțită de o înțelegere destul de superficială a problemelor producției, noile țesătoare sînt lăsa

Fabrica de poduri metalice și \iirr-j l nr ÎMAiMTAnr 
prefabricate din beton Pitești „VIItZA Ut INAINTARt

OPTIMĂ PENTRU INTRAREA ÎN FUNCȚIUNE• IN 7 LUNI O PRODUCȚIE AFERENTA PENTRU 11 LUNI • DE LA 30-40 M.C. BETON PE ZI LA 60-70 M.C. • CONSTRUCȚII METALICE IN AVANS CU O SAPTÂMINA„o —pin punct de vedere valoric — precizează tovarășul Con- c^, n?*n F°Pa- tînărul diriginte de șantier din partea beneficia-— intr-adevăr se stă bine, planul anual fiind deja înde- te%jnit. Ce folos însă că această realizare nu are corespondentă .^'volumul fizic al lucrărilor. La acest capitol, esențial pentru j^Varea în funcțiune la termen a noii capacități de producție, jisregistrează la ora actuală o întirziere de peste două luni.— întirziere care — ne informează tovarășul Dumitru Antonescu, șeful șantierului 11 Poduri și utilaje București, antreprenorul general al lucrării — este, totuși mult mai mică față de cea existentă Ia începutul anului 1973 cînd de planul „la zi" 
ne despărțeau șase luni.— Să înțelegem de aici că în timpul trecut de atunci s-a căutat micșorarea pe cit posibilă a restantelor ?— Ca om care prin funcția ce o dețin trebuie să fiu în permanentă „cu ochii" pe constructor — ne spune tovarășul Viorel Păurescu, diriginte de șantier — vreau să remarc, că de la început. din primele zile ale acestui an noi, noi beneficiarii, am simțit, ne-am dat seama că altfel se mișcau constructorii, altfel lucrau utilajele din dotare, altele erau ritmurile de execuție. Așa incit, diminuarea cu aproape patru luni a restantelor nu a venit de la sine, nu a fost o întîmplare, ci un rezultat pentru care „s-a transpirat" nu glumă.Discuțiile purtate cu mai multi constructori, muncitori, șefi de echipă, maiștri ne-au convins că, intr-adevăr, in șantier, oamenii — tineri și mai puțin tineri — au înțeles necesitatea de a-și intensifica eforturile, pentru a spori zilnic viteza de înaintare a construcției. Așa se explică, de altfel, și faptul că

în stația de betoane, de pildă, echipa Iui Stan Emil, secretarul comitetului U.T.C., a reușit să ridice producția de la 30—40 m.c. beton pe zi — cit era „norma" în 1972 la 60—70 m.c. beton in august și septembrie 1973, sau că echipa de zidari condusă de Aurel Ceapă realizează, după cum avea să releve tovarășul Constantin Popa, depășirea planului zilnic cu 20 de procente in condiții de calitate ireproșabilă. în același context se cuvine menționat, de asemenea, că furnizorul de construcții metalice pentru șantier, nimeni altul decit beneficiarul investiției, și-a dat mai bine seama că are un cuvint de spus în edificarea noii capacități, actionind în consecință, adică punînd Ia dispoziția constructorului toate cele necesare pentru a putea păstra un ritm susținut de lucru. Și totuși, vom fi întrebați și am întrebat la rindul nostru, cele peste două luni de întirziere față de grafice există, ce șanse sînt ca termenul de intrare în funcțiune să fie respectat ?— Pot să vă asigur — aprecia tovarășul Dumitru Antonescu — că nu vom trece nici măcar cu o zi peste data prevăzută în planul de stat pentru predarea construcției către beneficiar. Căci dacă la ora actuală persistă încă o întirziere de peste două luni, ea va fi neîndoielnic recuperată pînă la sfirșitul anului. Fapt demonstrat de altfel de viteza cu care am înaintat pinâ acum reușind in primele șapte luni ale anului nu numai să îndeplinim sarcinile aferente acestei perioade, dar să și scădem din întîrzierea inițială aproape patru luni. Faceți un calcul și vă veți da seama că in intervalul de timp septembrie—31 decembrie vom putea, cum spuneam, să recuperăm și restul restanțelor. Aceasta indiferent de cum va fi vremea, hala de fabricație fiind în maximum două săptămini acoperită in întregime. GH. GHIDKIGAN

te să se descurce cum pot. Se descurcă ele cum pot, dar în acest timp grămezile. de deșeuri din lină colorată și bumbac se tot adună.După cum am văzut, risipă de materie primă se face cu toptanul in secția covoare a I.I.L. „Steagul roșu". Dar parcă prin- tr-o înțelegere tacită, factorii răspunzători se feresc ca de foc să facă vreo risipă de energie creatoare, idei, inițiative pentru îndreptarea acestei situații. Ne-am fi așteptat ca viața unei organizații de tineret atît de mari, cum este cea de Ia secția covoare, să pulseze puternic, viu, ca un organism tînăr și sănătos. Realitatea ne-a dezmințit așteptările. Cele mai mari depășiri de consumuri specifice, cele mai multe absențe și acte de indisciplină, le săvîrșesc chiar tinerele fete. Reflexele slabe și întîrziate ale organizației U.T.C. de la secția covoare sînt mai degrabă stereotipii și clișee de- cît răspunsuri prompte, adecvate și rapide la cerințele realității. Situația ni se pare' și mai anormală dacă facem o comparație cu organizațiile din alte secții ale I.I.L. „Steagul, roșu". Chiar vă invităm, fetelor de la covoare, să faceți o vizită in celelalte secții ale întreprinderii și să priviți cu atenție cum muncesc și se organizează colegii voștri, Vă plingeți că e greu să faceți economii de materie primă, că de fapt nu puteți nici măcar să vă încadrați in normele prescrise. Aflați, dacă n-ați știut pină acum, că :— la atelierul mecanic, datorită unor croiri raționale a tablelor, folosirii deșeurilor la diverse repere mai mici, prefa- bricării unor profile, colegii voștri au reușit să economisească de. la începutul anului 12 tone metal.— secția de mase plastice a lucrat trei zile la întreaga capacitate. realizînd o producție de 120 000 lei. cu materii prime rezultate din economii și deșeuri.— în atelierul de marochină- rie, printr-o croire rațională și folosirea la maximum a materialelor se obțin zi de zi importante economii.Nu in același fel se petrec lucrurile în secția covoare, secție cu mare pondere in cadrul întreprinderii. „Aici munca se face manual și deci de dexteritatea țesătoarelor depinde totul" — ne asigurase la începutul discuției ing. Felicia Niculescu. După cum am constatat, această dexteritate este în momentul de față sub nivelul cerințelor. Se impune deci ca pe agenda de lucru a conducerii întreprinderii și secției să se înscrie ne- intirziat măsuri largi, menite să contribuie la ridicarea calificării țesătoarelor, la antrenarea lor în forme cît mai ample de perfecționare a cunoștințelor profesionale. '
M. ROGOJAN

ȘANTIERUL OSȚROVENI — RM. VILCEA. Echipa de fierar-betoniști a întreprinderii județene de construcții, condusă de tinărul Constantin Magadan, își îndeplinește conștiincios sarcinile de plan. Foto : D. DEMETRESCU
ENERGOCONSTRUCTORII GOVOREM 

CB PLANUL ANUAL REALIZATDrept răspuns la întrebarea mea, șeful lotului Govora al Grupului de șantiere construcții — instalații Turceni, din cadrul Trustului Eenergo- construcția București, tovarășul Ilarie Popescu, mă invită să consult „comenzile" de materiale, graficele cu eșalonarea lucrărilor, fișele de pon- taj. Se deduce clar că șantierul a avut in permanență o aprovizionare ritmică cu materiale (Constructorii de aici și-au pregătit capacități mari de depozitare, avind posibilitatea schimbului cu vecinii) ; că s-au stabilit sarcini precise pe fluxul tehnologic al construcției, șefii de brigadă, maiștrii cunoscind din timp ce au de fțj- cut trimestrial și uneori pină la nivelul unei singure luni ; că din unghiul de vedere al disciplinei salariaților — in precumpănitoare parte tineri — punctualitatea și respectarea sarcinilor de producție au înregistrat cota calificativelor meritorii. Adăugind și avantajele create de utilizarea mijloacelor de mică mecanizare, și a utilajului necesar mtAifării prefabricatelor șîr pre- uzinatelor, succesîtl deosebit al cohsffucfprilor energeticieni de la Govora — realizarea planului anual cu o depășire, la 9 luni, de 3 milioane lei — are o explicație firească.Ce înseamnă astă practic, în teren ? Realizarea unor obiective și aflarea altora în stadii fizice avansate. Construcțiile și instalațiile aferente cazanului 3 au fost predate pentru probele tehnologice cu un avans de trei luni ; cele ale grupului 3, de asemenea. S-au predat în totalitate construcțiile aferente corpului, de gazori.. de' Ia cota —3 pînă la cota 4-32. La amenajările in vedofea extinderii- epurării chimice se fac pre-' gătiri pentru predarea la montaj a liniilor 7 și 8 de demineralizare a apei necesară funcționării C.E.T. — Govora și a platformei chimice. (în 1 treacăt fie spus, beneficiarul mai are o restanță la asigurarea furniturii pentru echipamentele din țară). Cu o lună de zile mai devreme a fost executată partea de construcții instalații a cazanului de abur fierbinte (C.A.F.) de 100 gigacalo- rii. Acest .obiectiv va putea fi pus în funcțiune la 30 octombrie, termenul stabilit, dacă beneficiarul va furniza la timp echipamentele necesare realizării instalațiilor de A.M.C. și stației de 0,4 kv. Toate acestea — am enumerat doar citeva — au necesitat eforturi susținute din partea constructorilor, montorilor și instalatorilor.— Lucrările de instalații, de pildă, ne spune maistrul Stelian Crăciunescu, sînt lucrări de finețe, care impun migală și execuție calitativă ireproșabilă, finisări multe și de precizie, volumul de echipament fiind foarte mare. Un efort deosebit s-a depus la realizarea stadiilor fizice la stația de transformare de 220/110 Kv Govora II, care va alimenta secția de electroliză din extinderea combinatului, etapa a Il-a. Numai cablurile de 6 Kv, instalate și legate în stații, a- jung la 25 km. Sîntem pregătiți să începem montajul echipamentului și la stația Riureni, unde se lucrează în prezent la montarea panourilor. Va trebui s-o terminăm în octombrie.Aceiași oameni, dintre care amintim pe electricienii Călin Aurică, Constantin Neacșu, Nico- lae Răducă, pe sudorii Ion Măgură, Nicoiae Măciuceanu, pe instalatorii Petre Trușcă, Mircea

Bucureșteanu și alții, care au executat atitea lucrări de instalații, au știut să monteze de la început lămpile speciale — produse noi —, sute de lămpi fluorescente, pardoseli finite etc.La degazori, unde inițial lucrarea era prevăzută monolit, s-a executat in grinzi și chesoane, necesitind modificări, adaptări de soluții și materiale. Cine vede țesătura de fire, cabluri și conducte rămine uimit. Totuși echipa lui Otto Ghirling, formată numai, din cinci tineri : Iu- liana Tontu, Savu Vișan, Dumitru Gulgu, Ion Cotloș și Alexandru Constantinescu susține că e o treabă obișnuită care — cu experiența de 10 ani a șefului lor, de la Borzești, Ișalnița, Fin- tinele, Galați, București Sud, Brazi, și cu o disciplină strictă — („altfel nu se poate") lucrările sint colective nu ridică probleme deosebite. I-am lăsat să continue munca la instalația de automatizare pentru consumatorul de abur, convins fiind că pe aceastăaechipăz constituită și închegată aici la Gjjvoța, vom rrrar avea prilejul să o întilnim și in anii .viitori pe .alte șantiere ale marilor termocentrale.Cînd am ieșit de la degazori mi-am dat seama că programul de muncă se terminase demult. Echipa lui Ene Hristea forfotea in jurul C.A.F.- ului. Cea mai mare parte a tinerilor erau „prinși" cu montarea macaralei Coles in vederea introducerii fascicolelor.— Nu plecăm pînă nu montăm totul, m-a asigurat montorul Gheorghc Strănutu.De la un alt tinăr — Nicoiae Bălan — am a- flat că asta nu era o zi de excepție, cînd se impunea prelungirea activității. Așa se face că o lucrare la Cazanul 4, programată pentru două săptămini, s-a încheiat in una singură, cu toate că s-a muncit la înălțime — în sensul propriu, ancorați de obiectivul respectiv — pină la terminare. Dar tinerii montori — ar mai fi de adăugat aici numele lui Ion Răduț, Ion Pădurețu și multe altele — au... uitat aceste... amănunte.Recordul, spun ei, („Dacă dv. il numiți așa !“), se datorește experienței cîștigate la montarea cazanului 3. De la secretarul comitetului U.T.C., tovarășul Constantin Marin, am mai aflat că pentru conducta de alimentare cu apă caldă a U.Z.U.C.-ului tinerii uteciști au lucrat zi și noapte.. Și tot ei, pentru a stimula mai mult munca și a-și aduce întreg aportul, așa cum s-au angajat la chemarea „Tineretul — factor activ în Îndeplinirea cincinalului înainte de termen", au organizat o echipă, dintre cei mai buni, care urmărește modul de folosire a materialelor pentru instalații, au pregătit concursul pe meserii, incepînd cu electricienii — organizația cea mai numeroasă și cu volum de lucrări mai mare, pentru a avea prilejul încă unei verificări și multe alte acțiuni, care îi situează pe primul loc în intrecere pe platforma chimică de la Govora. Nu avem nevoie de mai multe argumente, cel prezentat succint îndeplinirea planului anual — este concludent. Succesul lor. prin implicațiile pe care le creează, va mobiliza și pe ceilalți constructori în lucrările de dezvoltare a Grupului industrial de chimie.
VASILE RAVESCU

PE CÎMP SE CULEGE, 
ȘI NU PRIN BIROURI!în miez de zi, atunci cînd, în cîmp, mecanizatorii și cooperatorii trudeau pe frontul actualei campanii, doi ingineri și doi președinți de unități agricole maramureșene stăteau la taifas in birourile cooperativelor agricole din Satulung și Pribilești.„Ne frămîntă problemele campaniei, se justifică Ioan Pop, inginerul cooperativei agricole din Pribilești. De aceea am rămas astăzi la birou, pentru ca împreună cu tovarășul președin

te să discutăm ce să facem pentru a spori ritmul la recoltări și la executarea lucrărilor de pregătire a pămintuiui și de semănat. Dar, uite, discutăm de astăzi dimineață și la o concluzie

n-am ajuns". Și cum ar putea să ajungă la o concluzie cînd discuția se poartă departe de cîmp, de adevăratele, probleme ce se ridică în actuala campanie. Nici unul dintre cei doi nu cunoșteau că. în vreme ce dumnealor se chinuiau să găsească spluții, cooperatorii din brigada a Il-a, de pildă, făceau cale întoarsă de la recoltatul porumbului, pentru că ajunși în tarlaua indicată de dumnealor au constatat că plantele sint încă verzi ; că doar trei atelaje s-au dovedit a fi insuficiente pentru asigurarea unui ritm corespunzător de fertilizare a suprafețelor eliberate de plante timpurii, și, acum, destinate griului — ceea ce i-ă reținut din lucru pe mecanizatori citeva ore prețioase : că semănatul a fost întrerupt întrucit pentru soiul de grîu „Aurora" repartizat pentru sola „de la șosea" nu există buletinul eliberat de Agrosem...

Și, totuși, inginerul agronom și președintele cooperativei agricole Ioan Pop și, respectiv, loan Havrince, discutau aprins despre problemele campaniei. De ce aceste discuții nu le-au dus in cîmp, laolaltă cu membrii cooperatori și mecanizatorii ? Firește, ar fi fost mai utile...De asemenea, la Satulung, în birourile cooperativei agricole nici o altă persoană ; prin curtea unității nici un membru cooperator, doar în biroul inginerului agronom, tovarășul Ga- vril Indre, și președintele unității discutau în jurul unei... sticle de țuică. Uitaseră de problemele griului și ale porumbului. Iar situațiile la zi subliniau elocvent cît de multe lucruri mai trebuie puse la punct : recoltatul porumbului abia de o zi-două fusese declanșat, la fructe încă nu se începuse „din cauza lipsei forței de muncă", iar semănatul griului nu se realizase de- cît pe 5 la sută din suprafața planificată. Mai mult, jumătate din suprafață încă n-a fost arată și fertilizată. Pe cei doi oameni nu-i interesau alte lucruri la ora aceasta, decit parfumul pălincăi... în cîmp, coperatorii și mecanizatorii declarau că nu nu i-au văzut în ziua respectivă și nici in precedentele, că sarcinile se transmit prin brigadieri și șefii de echipă. Și cită nevoie ar fi fost de prezența lor acolo unde se hotărăște soarta recoltei !La Pribilești și Satulung două exemple de cum nu trebuie să procedeze specialiștii în campanie.
GH. FECIORU

PE OGOARELE BĂCĂUANE SE AȘTEAPTĂ

Un ritm mai intens 
la recoltat și semănat

Se poate aprecia, atît după cifrele consemnate în operativele de campanie, cit și după prezența oamenilor și a mașinilor în cîmp. că în județul Bacău marea majoritate a agricultorilor au răspuns prompt imperativelor momentului — strîngerea grabnică a recoltei, efectuarea unor lucrări de bună calitate la semănat. O contribuție însemnată în realizarea acestor lucrări și-o aduc peste 25 000 de tineri cooperatori, mecanizatori, sala- riați, elevi din satele județului. La cooperativa agricolă de producție din Negri, de pildă, nimeni nu a rămas în afara bătăliei recoltatului și a semănatului. „Atacul" se dă în mai multe puncte. La brigada condusă de Vasile Bîrsan se recoltează ultimele hectare cultivate cu sfeclă de zahăr : pe tartalele de la Brad și Poiana mai mulți mecanizatori se străduiesc să mă- runțească bine bolovanii mari ce rămin după arat. Nu a plouat de

mult și se lucrează greu. Nu se precupețește insă nici un efort cind e vorba de calitate. în acea zi tehnologia de pregătire a patului germinativ, indicată de specialistul unității, inginerul loan Nica, prevedea executarea după arătură a unei discuiri și tăvălugirea pentru spargerea bulgărilor, iar apoi a incâ uneia sau a două discuiri. Pe unele tarlale s-a făcut chiar lucrarea cu nivelatorul Înainte de semănat. Totul pentru ca sămința noului rgd să găsească un pat germinativ bine pregătit.Nu numai condițiile grele de sol determină insă ritmul scăzut al lucrării de semănat realizat in zilele din urmă (aproximativ 1 000 hectare pe zi in intreg județul). Mai există și cauze ce țin de buna organizare a muncii, de felul in care este controlată și îndrumată activitatea cooperatorilor și a mecanizatorilor. Iată, de pildă, la cooperativa a- gricolă din Răcăciuni, nu se

poate spune că însămințatul griului pe 65 ia sută din suprafață, comparativ cu media pe județ de aproximativ 50 Ia sută, nu înseamnă o treabă bună. Se putea insă realiza mai mult și iată de ce : în ziua raidului nostru doar două din cele patru semănători ale secției de mecanizare lucrau în cîmp. Și aceasta pentru că front de lucru pregătit nu mai exista decit pe 20 hectare. 80 de hectare din restanță erau încă ocupate cu porumb, urmînd deci să fie arate și pregătite de-abia după ce vor fi recoltate. Nu am înțeles de a- ceea; deloc, amînarea acestei lucrări. cu toate că preșdintele u- nității motiva prin insuficienta coacere, a porumbului. Stadiul real, constatat in cimp, il contrazicea însă categoric.La unitatea învecinată, cooperativa agricolă din Valea Seacă, semănătorii erau in pauză. Un tractorist, Vasile Bragă, și patru tinere cooperatoare, Elena Mihai. Ochean Schmitz. Jenica, Valeria Căldare și Jenica O- chean, stăteau de vorbă în jurul semănătorii. Semințe în saci mai erau, deci un posibil motiv era înlăturat. „N-avem de ce să ne grăbim din moment ce nu mai sînt decit citeva hectare pregătite în tarlaua asta" — vine în intîmpinarea curiozității noastre tînărul mecanizator. Hectare a- ra'te mai erau dar nu fuseseră încă pregătite, iar o bună parte erau încă ocupate cu porumb. O dovadă a proastei organizări a muncii este și faptul că alături de cele două cooperatoare care deserveau semănătoarea mai stăteau degeaba și altele două. Mo

tivul ? „Tovarășul brigadier ne-a spus de dimineață să venim aici, să așteptăm pină cind o să sosească o semănătoare din, altă tarla. Iată că e ora 11 și tot nu a sosit. Ce sintem noi de vină că n-avem ce face ? Pe noi trebuie să ne normeze ca și cum am . lucrat, fiindcă altfel nu mai venim. Ce să căutăm, iar să stăm degeaba pe cimp ?“ Aveau dreptate tinerele cooperatoare in a- ceastă ultimă privință, deși ni s-a părut cam stranie detașarea cu care vorbeau despre soarta însămînțărilor și despre problema remunerației. Lămuriri mai ample nu am putut afla de la altcineva pentru că inginerul șet al cooperativei. Ion Feier, încă nu trecuse prin. cimp. iar șeful secției de mecanizare, Vasile Ghinea, era plecat la Sascut cu treburi numai de el știute. S' muncea așadar, la voia intimplă- rii, fără un control riguros, deși la acea dată procentul reprezen- tind suprafața însămințată nv depășea 40 la sută.Priveam, la încheierea raidului nostru, o hartă infățișind si tuația insămînțărilor pe comune Remarcam că in cooperative in vecinate, procentele erau dife rite. Răcăciuni — 63 la sută Cleja — 47 la sută : Faraoani - 26 la sută. Sau : Girleni — 80 la sută, Hemeiuși — 49 la sută Săucești — 35 la sută. Aceleași terenuri, aceeași climă dar rezultate diferite, așa cum dife rite sint și preocupările specialiștilor. ale celorlalți factori responsabili de bunul mers al campaniei de însămințări.
OCTAVIAN MILEA
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/J M» IDEALULUI UOMUMST
A îndruma prin actul de creație conștiința contemporanului tău

— Debutul dumneavoastră s-a petrecut in zodia liricei. BĂRCI PĂRĂSITE au certificat existența unui poet. TOTEM, al doilea volum de versuri, adeverește disponibilitățile lirice afirmate. A venit o carie, considerată de unii, de excepție, Nebunul și floarea, roman distins cu premiul Uniunii Scriitorilor. Cum s-a petrecut mutația dinspre poezie spre proză ?— Cred că nu poate fi vorba de o mutație, ci mai firesc : de o continuitate. Scriitorul contemporan. chiar riscînd o nereușită. e dator să-și spună cu- vîntul într-o problemă sau alta din aspectele contemporaneității imediate și a celei de perspectivă. Nu concep un scriitor absent din problematica vremii sale, cum nu accept ca un scriitor să nu-și pună în fața foii albe de hîrtie, problema responsabilității pe care o are față de poporul căreia-i aparține, țață de idealurile lui. Proza mea, sau a altor colegi. își exprimă mesajul prin diversitatea de stiluri, pe care fiecare o adoptă liber și nesilit de nimeni. Sigur, uneori reușim mai bine, alteori mai puțin bine. Principalul e să pledăm pentru om, pentru umanism, pentru perspectivă. Nu-mi plac deșerturile. Și eu atît mai mult acei călători care nu vor să vadă incontestabilele semne ale valorii umane, dobindite cu sine și cu timpul.Nebunul și floarea este, de fapt, după părerea mea, o carte didactică, chiar riguros matematică, în care am dorit să demonstrez frumusețea vieții, a durabilității, a invincibilității ei. Cred că marea greșeală pe care o săvîrșim de multe ori, este, după părerea mea. că ne pierdem în analiza detaliilor nesemnificative. Cred că un scriitor care nu-și va convinge cititorul de toate aspectele problemei puse in discuție, va rata indiscutabil și va strica țoale intențiile bune care l-au călăuzit. Aș dori să mai a'daug cî- teva precizări : Nebunul și floarea mi-a pus de fapt problema unui poem filozofic, i-aș spune polemic. încercînd prin metafore și Simboluri să-l conving pe cititorul meu că nici una din căile „propovăduite" de anumite cercuri ale lumii capitaliste nu pot constitui soluții pentru destinul său. în acest sens. Nebunul și floarea este un roman care pledează pentru ateism, antiexistențial. un roman care triumfă de fapt, viața, aceea am ales calea prozei, aceea toate conceptele, devenite personaje, au fost plasate intr-un spital de boli mintale, de aceea. în finalul cărții naratorul se contopește eu iarba, cu vegetația proaspătă, cu sine însuși de fapt. Cred că dacă tot ceea ce am vrut să spun nu ar fi avut încarnare artistică, nu aș fi 1'ost mulțumit de această carte, pentru că cititorul contemporan are nevoie, mai mult ca niciodată, de toate datele demonstrației pentru a-și însuși concluziile. Și să nu uităm că trăim într-o epocă in care mai sînt oameni ce cred în aberații mistice, ș.a.m.d., iar noi sîntem datori nu să impunem, ci să convingem niște conștiințe să existe.— Să înțelegem că al doilea pas în proză, romanul VIATA POSTMORTEM (apărut în 1972), încearcă o mai mare apropiere <le comandamentele sociale pe care scriitorul contemporan le «re în vedere ?— Viața postmortem, pentru mine, are două aspecte : atitudine și implicare. Dacă în Nebunul și floarea doream să „demolez" unele aberații ale lumii contemporane (și nu cum spunea un critic : ale lumii noastre), in Viața postmortem am considerat că scriitorul are obligația de-a se implica social, iar prin dezbaterea pe care-o propune, să-și exprime opțiunile politice. Pentru mine. fără echivoc, cele comuniste. Modalitatea este alta, desigur, aceea directă, acuzatoare și de multe ori din această cauză scriitura nu reușește să aibă argumente pentru fiecare detaliu... Dacă aș rescrie această carte, într-o a

doua ediție, cred că acest roman ar ciștiga în substanță prin unele replici pe care i le-am refuzat personajului ce mi-am propus să-l disec, pe de-o parte, iar pe de alta, a accentuării datelor particulare, ale coordonatelor epocii in care un asemenea fenomen social poate apară. Cred insă că cele coordonate, pe care le-am mărit, atitudine și implicare, au constituit pentru mine o etapă necesară.— ATITUDINE, ziceți. In numele cărei idei ?— în numele frumuseții idealului comunist.Nu cunosc și nu concep valori din domeniul artei care să nu fi fost implicate și angajate. Scriitorul, cu atit mai mult, trebuie să înțeleagă că este un om politic, care trebuie să-și a- jute epoca să evolueze spre țelurile pe care și le-a propus. în

să două ur-

fundamentală a romanului SĂRBĂTORI FERICITE?— Mi-am pus de multe ori întrebarea : De ce tinărul scriitor (romancier, poet, dramaturg). se simte ridicol în postura me.lodramaticului, sau a sentimentalului, atunci cind, după părerea mea. literatura română nu a avut demult o generație de scriitori tineri atit de sentimentali. Sărbători fericite este un elogiu al iubirii, al iubirii dintre o generație și alta, este o carte despre iubirea necesară. fără de care predarea ștafetei își va pierde elementul emoțional, dar și gravitatea și importanța ritualului care se săvirșește între cei care apun și cei care răsar.Ne aflăm intr-o familie de comuniști, care străbat toate etauele. mai fericite sau nu. dealtfel așa cum se scrie istoria unei perioade care începe cam
* Interviu cu scriitorul

ROMULUS GUGA

în De de

cazul nostru, construirea societății socialiste și comuniste. De aici se ivește nevoia de-a îndruma și prin actul de creație conștiința contemporanului tău. Sigur, de multe ori o carte bine scrisă, chiar cutremurătoare, în care elementele demonstrației sînt greu digerabile, îl poate face pe cititorul contemporan să nu doarmă 1—2 nopți după terminarea lecturii, să se o- prească deci, asupra propriilor sale rosturi, contribuții, participări. Dar mă întreb : nu e mai preferabil ca din viața cuiva să lipsească 2 nopți de somn decit, la un moment dat, atunci cind e prea tîrziu, un om să reproșeze semenului său că l-a lăsat să doarmă prea mult și prea liniștit ? ! Nici o întrebare nu trebuie să rămină fără răspuns, Oare așa-zișii scriitori care refuză politicul și se consideră estetizanți, onirici, prin însăși atitudinea lor nu sint implicați și angajați ? Problema este : qui prodest ? Să nu uităm că Răscoala lui Rebreanu a apărut în 1933; i-a făcut pe unii oameni politici implicați în masacrul din 1907 să scrie memorii justificative și, in același timp, să nu uităm că prima baladă despre Vasile ltoaită a a- părut într-o revistă suprarealistă. Oare ambele laturi ale problemei nu ne ridică firesc întrebarea : de partea cui și pentru cine ? Nu cred că mai există naivi care-și Închipuie că prin gestul lor artistic nu a- parțin nimănui.— Care sînt riscurile și avantajele romanului politic ?— Cred că există un singur risc : acela de-a uita că r<>ma_- nul politic trebuie să fie artă autentică. Mulți consideră că au scris un roman politic, dar in carte acoperirea artistică lipsește. Trăirea la înaltă tensiune a scriitorului, deci, participarea lipsind, putem vorbi de o broșură in care am enunțat citeva lozinci dragi, actuale, progresiste, dar n-am făcut artă. Iar avantajele romanului politie sînt că te afli în miezul actualității.' că te poți realiza ca un scriitor autentic. Oare de ce ultima declarație poetică a lui G. Ba- covia este : Mi-am îndeplinit / Toate profețiile politice, nu pentru a sublinia ideea că-și pune întreaga sa operă sub acest unghi, din care să-l privească posteritatea ? 1— Privită sub această lumină, care este următoarea etapă in creația dumneavoastră ?— Poate o să vă surprindă, dar noul meu roman, de fapt o trilogie din care primul volum, intitulat Sărbători fericite, va apare în acest an la editura Cartea Românească, este. de fapt, un roman sentimental.— Politicul nu exclude sentimentul. ci îl înglobează. E suficient să ne gindim la sentimentele morale.Care este totuși. obsesia

naivi

în jurul anilor 1950. Este și vremea unor splendide evenimente revoluționare, dar și a erorilor. Și subintitularea a- cestui prim volum Copilăria Iui Luca. este, de fapt, dorința scriitorului de-a crea care care vețe liste, înseamnă, exact înțelegerea sentimentului de iubire ca un exponent al politicului! Consider că un scriitor trebuie să aibe în vedere că în momentul în care opera este încheiată, el trebuie să furnizeze răspunsuri la marea întrebare pe care vremea lui a pus-o. Cred că avem nevoie de enorm de multă iubire ți nu mă simt deloc ridicol spunînd acest lucru. A iubi omul, a propovădui acest sentiment ■ între oameni, înseamnă a-1 face mai receptiv, mai puternic, mai bun ; un om care să se simtă adine împlîn- tat într-o construcție socială înălțată pentru el și căreia nu-i este indiferentă soarta sa politică și socială. E un mare examen pentru scriitor să dăruiască personaje capabile de-a fi iubite. în acest sens, nu există satisfacție mai mare pentru scrisul tău decît aceea că tu, scriitor patriot, ai făurit asemenea personaje, lumea aceasta, eroii ei, pe care cititorii să-i iubească în singurătatea lor, să învețe de la ei să-și înfrîngă șovăirile, de ce nu am clipele de tristețe firești omului adevărat.— Răspunde romanul contemporan ideii generoase de dragoste și înțelegere intre oameni ?

un personaj azi are 30—40 de ani. dar la 16 ani a inceput să în- alfabetul noii lumi socia- Obsesia de care vorbeați pentru scrisul meu,

— Cred că va răspunde.— Mai concret, in creația dumneavoastră cum răspunde ?— Pentru că trăim un moment al formării conștiinței socialiste. al opțiunilor, faptul m-a determinat să scriu o piesă de teatru : Speranța nu moare in zori (premieră pe țară la Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș ia 31 martie a.c.). în această piesă, momentul istoric este cel premergător instalării primului guvern democratic, deci : 5 martie 1945. Drama în sine nefiind o pieșă istorică, ea urmărește procesele de transformare ale unor conștiințe circumscrise momentului acela : altfel, înțelegerea momentului, dar și înțelegerea dintre oameni.— Ce este teatrul pe eare-I abordați : o necesitate, nevoia de exprimare a scriitorului care sinteți, ori doar o tentativă de lărgire a formelor de manifestare literară ?— Este o dorință de a contribui prin toate genurile abordabile pentru mine, ca scriitor, ia acel comandament social, ținînd seama de mesajul adresat scriitorilor români de către secretarul nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și, în acest sens, cred că e de datoria noastră să ou precupețim nici un efort, cu mijloacele artistice care ne stau la îndemina fiecăruia, cu reușite mai mari sau mai mici, pe care putem să le dăruim acestui mare și deosebit de important program revoluționar al Plenarei din noiembrie 1971 al partidului, la care scriitorul autentic va răspunde prezent nu numai prin declarații, ci și prin propriile-i scrieri.— Ce idee vă obsedează ?— Ideea de puritate. \— în plan literar, cînd întrevedeți deplina ei realizare ?— Cred că-n romanul care-mi va apare acum, Sărbători fericite.— Ce regretați că ați scris ?— Ceea ce nu am scris.— Nu abandonarea poeziei Nu fuga de ea ?— Cred că niciodată în istorie omul n-a fost purtător de poezie atit de bogată ca-n zilele noastre. Și cind spun OMUL, nu mă gîndesc numai la scriitori. Numai că, față de ce spunea o dată Alecsandri. gesturile noastre în istorie se conjugă cu simțirea noastră poetică.— Ce întrebare ați fi dorit să vă pun ?— „Ce trebuie să facem pentru ca scriitorul să-și găsească locul exact pe baricada lui nostru?".— Răspunsul îl avem candescentele versuri ale Iui Nicolae Labiș :spune,și elenostru

NOUTĂȚI TURISTICEIn urma solicitărilor multiple ale cetățenilor din noile cartiere ale Capitalei și pentru a da posibilitatea unui mare număr dintre aceștia să participe la excursiile organizate >n țară, pentru a economisi timp, întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante-București, vă invită, incepînd cu data de 23 septembrie a.c. în fiecare duminică să participați la un nou tip de excursii, cu durata de 1 zi, plata direct la autocar, in cadrul cărora se vor vizita cele mai interesante obiective de pe itinerariile :

- București-Ploiești-Văleni-Cheia cu plecarea la ora 7,30 din cartierul Berceni - din fața centralei telefonice - b-dul Metalurgiei - costul fiind de 70 lei de persoană ;- București-Sinaia-Bușteni-Predeal-Poiana Brașov - cu plecarea la ora 7,30 din cartierul Balta Albă - Titan - complex A.9 - respectiv din fața restaurantului Miniș, precum și din Fiața Palatului R.S.R. - restaurantul Cina - costul fiind de 35 lei de persoană ;- București-Pitești-Curtea de Argeș-Hidrocentrala - cu plecarea tot la 7,30 din cartierul Drumul Taberei — respectiv din fața cinematografului Favorit, costul fiind de 85 lei de persoană.De reținut că in prețul excursiei s-a inclus și dejunul, care se va servi pe parcurs.Informații suplimentare se pot obține la filialele de turism din Cal. Victoriei nr, 100 și b-dul Republicii nr. 68 - telefon 15.74.11 și 14.08.00.

timpu-în in- poetu- Trăinr în miezul unui ev aprins / Și-i dăm a-nsuflețirii noastre vamă. / Cei ce nu ard în flăcările deslănțuiți ca noi, / noastre se destramă.
Interviu realizat de 

GEORGE BARBU

CAR A- s ado- c.Ăl.i- printre

FIER UL
un factor

febrilă la biblioteca din comuna Gropeni, județul Brăila.
Foto : EM. TANI ALA

VIABILAFără a căuta să epateze printr-o erudiție afișată, a- desea sterilă, ION I.UCA CARAGIALE, care a fust și un profund cunoscător și comentator al emoției estetice, seria despre viabilitatea artei autentice, acum aproape 10(1 de ani aceste memorabile cuvinte : „Caracterul viabilității 1 face din o adevărată operă de mia. o eternitate cosmică. Precum un bob de griu găsit peste cinci mii de ani în sicriul unei mumii egiptene, semănat in pămint. bun. reînvie ca și bobul cules anul trecut, asemenea o operă de artă viabilă, după , o părăsire și uitare de veacuri, re- înviază iarăși la lumina ochilor pricepuți".Cît adevăr in acest sagace diagnostic pus artei adevărate. artei care va rămine 1 Verificabil oricincl in literatura română; ALECSANDRI. EMINESCU, GIALE. CREANGĂ, VEANU, BLAGA. NESCU se numără cei care, prin profunzimea și adevărul creației lor, au confirmat, invăluiți intr-o strălucitoare aură de admirație, luciditatea tezei lui ION LUCA CARAGIALE căci operele lor, trăiesc impresionează și azi. trăi și vor impresiona mîine la fel ca în momentul nașterii lor fericite, pentru literatura română.Prin arta mare, viabilă se perfecționează personalitatea unei națiuni, i se păstrează sănătatea spiritului și. astfel. ea devine și o disciplină morală. Cei ce scriem astăzi. avem obligația de a nu uita nici o clipă substratul subtil și complex al cuvintelor Iui Caragiale produce alături de norani iluștri ca : RIA STANCU, PREDA. EUGEN
gi de a contem- ZĂHA- MARIN BARBU, AL. PIIILIPPIDE, NTCHITA STANESCU. ȘT. AUG. DOINAȘ. ION GIIEORGHE. HORIA LOVINESCU ș.a. opere care, dincolo de îndrăzneală și colorit snecific. de cultură și o cît mai complexă artă a textului scris, să poarte în ele semnul emblematic, înaltul semn al viabilității.Neuitînd nici o clipă, că. în literatura modernă, ideea e Faust iar figura de stil Mftfistofel, creatorul de azi, mă gîndesc în special la creatorul tinăr. mai ales că avem atiția tineri scriitori extrem de dotați, va trebui să găsească (și cred că adesea el și găsește) calea cea mai scurtă către o poezie, o proză sau o dramaturgie viabilă, reușind în acest lei să se pună in mod admirabil de acord cu tradiția.DAN MUTAȘCU

Prin rolul pe care l-a avut în dezvoltarea civilizației umane, ca și prin rolul funcțional in fiziologia aproape a tuturor organismelor animale, fierul este astăzi unul din metalele cele mai cercetate, atit iri" domeniul tehnic cit și în cel medical.Dacă întrebuințarea terapeutică a fierului, urmare a unor observații empirice mai îndelungate, inaugurate prin administrarea apelor feruginoase, are un ..stat de serviciu" de aproape patru secole, cunoașterea sa precisă, ca element constitutiv al pigmentului sanguin, nu s-a realizat decît în secolul trecut. Iar de descoperirea existentei fierului plasmatic in alte componente nu ne despart decît patru decenii.Prezența fierului în organismul uman — a cărui Cantitate totală de-abia ar fi suficientă pentru confecționarea unui inel — a formelor diferite și a compușilor organici in care se află înglobat, precum și rolul pe ca- re-1 are în procesele de respirație și în metabolismele intermediare a putut fi cunoscută mult
SPIRITUL REVOLUȚIONAR, SPIRITUL CULTURII DE MASA

Pare aproape de la sine ..înțeles ca, de cite ori treci pragul unui club al tineretului sau al unei case de cultură pentru tineret, să faci față fie invitației de a asista la repetiția uneia sau alteia din formațiile sale artistice — de teatru, de dansuri, de muzică ușoară, de muzică populară —, fie rugăminții de a stărui cu mai multă grijă și atenție asupra activității cercurilor constituite aici : foto, balet, auto-moto, depanări ra- dio-televiziune, artizanat, croitorie. stenodactilografie etc. Indiferent de spațiu, detaliile inițiale cunosc o recurență suficient de largă ca să descoperi ușor că diferențele locale sînt aproape inoperante. Abia după ce intri in temă începi să sesizezi notele specifice, bineînțeles, cit și cînd acestea sint cu adevărat detectabile.La Brăila, stînd de vorbă cu actorul Mircea Crețu de la Teatrul „Măria Filotti", constatăm, astfel, că studioul de amatori pe care îl bănuisem mult mai divers ca alcătuire și încă și mai cuprinzător ca arie de manifestare cunoaște handicapul unei specializări oarecum înguste. Bine coordonat profesional, a- vind o tradiție nu cu mult mai veche decit a clubului care îl găzduiește acum și în cadrul actual al căruia încă nu s-a manifestai ca atare, cercul de teatru tinde să fie un studio al elevilor. Numai atît ? Atit, ni s-a explicat, va fi suficient de lucru și așa. Nu facem. în principiu, nici o opoziție ultimei a- firmații, tratarea serioasă a oricărei perspective presupunînd fără îndoială, o investiție apreciabilă de energie. Stimulat de propria sa pasiune pentru meserie și de înțelegerea rolului educativ al scenei. Mircea Creții are idei bune și nu se poate să nu-i recunoaștem efortul in alegerea unui repertoriu didactic adecvat profilului ,pe care dorește să-l asigure grupului de entuziaști aflați sub autoritatea sa — fragmente ilustrative corelate cu programa școlară, prezentate ca stagiune permanentă în fața unui auditoriu format, evident, din elevi, vasăzică direct interesat în chestiune, pre-, cum și partituri revelatoare pentru impulsionarea evoluției simțului dramatic al membrilor cercului care se prepară pentru susținerea concursului de admitere la I.A.T.C. Cum, însă, așe- zămîntul ca atare aspiră la o sferă de influență ceva mai vastă decit cea pe care ar dobîndi-o prin atracția exclusivă exercitată asupra unei singure categorii de tineri, și din aceasta am zice că doar o „pătură" ori- cît ar fi ea de numeroasă și de consecventă ca participare pînă la viitoarea vacanță, e necesară, după părerea noastră, pornind de la ce s-a realizat pînă acum, o remodelare a obiectivelor cercului ceva mai apropiată intereselor firești exprimate de

noțiunea de club al tineretului. Aceeași atenție o solicită societatea literar-artisti- că „Panait Istrati".tot a elevilor, cercul de artă plastică, al elevilor ta de vreme ce funcționează ca anexă a societății literar-ar- tistice. Ca să nu mai vorbim de cineclubul, încă neorganizat, și care, supus opticii asigurării unor înscrieri rapide ar avea, la rindul său, o asemănătoare în privința nației.în fața unei asemenea

și eași aces-
putea soartă desti-situa-

caracterul și conținutul activității fiecărui cerc și ale fiecărei formații in parte. Norma urmărită și aplicată astăzi cu consecvență este, dimpotrivă aceea a unor permanente relații cu ambianța socială reală, neomogenă, diversă. Astfel, din simplu cabinet de exerciții stilistice, cenaclul literar a devenit principalul factor de pregătire a unor recitaluri de poezie patriotică. de difuzare pe această cale în organizațiile U.T.C. din sector a unor versuri militante, dedicate momentelor de mare
O întrebare privind

profilul unui club

al tineretului
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ții despre care nu se poate spune. în nici un caz. că este singulară ci evocă, dimpotrivă, o stare frecventă statornicită în multe alte cluburi și case de cultură ale tineretului din țară, o întrebare se impune a fi rostită cu necesitate : care trebuie să fie audiența activității unui cerc, cît de larg registrul a- cestuia. prin ce se relevă receptivitatea tînărului la înfăptuiește cercul ?Tentația aceasta a scrierii la o gamă prea Iară, la un cerc totuși redus de tineri, măcar prin ocupație dacă nu și prin număr, ne-a sugerat revenirea la din sectorul racterizat el restrîngerea modalităților sale de acțiune la categoria preferată acum la Brăila : e vorba dc fostul club al elevilor, actualul T-4. Clubul T-4. revenit în eșalonul așezămintelor culturale pentru tineret. deci la un public din care, fără să fie excluși elevii. fac parte, astăzi, toate celelalte categorii profesionale existente în sector, și-a reprofilat, din mers

ceea cecircum- particu-
un club al tinerilor 4 din București ca- insuși. o vreme, de problematicii și a

rezonanță din istoria țării, a poporului, a luptei comuniștilor. Nicolae loan Stănescu. secretarul cenaclului ne mărturisea că opțiunea pentru o asemenea modalitate în desfășurarea activității cenaclului cu porțile în permanență larg deschise către realitate, a avut efecte pozitive tocmai asupra orientării tematice practicată de majoritatea celor aproape 70 de membri ai săi. orientare confirmată in e- gală măsură de culegerea aflată sub tipar — ..Lumea, cit o a- ting cu inima" — și de planurile recente de muncă în care se prevede realizarea unor scurte reportaje inspirate de faptele de zi cu zi ale tinerilor muncitori fruntași din întreprinderile sectorului. Este un detaliu semnificativ. Prezenți. de cele mai multe ori. la evenimentele organizațiilor U.T.C. din sector — startul ștafetei „București, orașul împlinirilor". desfășurarea competițiilor profesionale cu caracter de masă, darea m folosință a unui obiectiv economic nou care concentrează mai cu seamă forță de muncă tînâră, clipe de agrement — sau fiind.

pur și simplu. martorii unor momente semnificative din procesul îndeplinirii obligațiilor de producție ale tovarășilor lor, membrii cercului foto contribuie și ei, în felul lor, la întreținerea climatului stimulativ de întrecere. Brigada de agitație iși fructifică verva satirică în spectacole prezentate la locurile de muncă ale tinerilor și care au ca subiect întîmplări autentice petrecute în uzină, pe stradă. in școală : repertoriul ansamblului „Doina Bucureștiu- lui“ ca și al formației de muzică ușoară se străduiește să promoveze gustul pentru muzica românească de calitate.— Nu e vorba de transmiterea administrativă, simplistă a unor principii, ne asigura Ion Stanciu Stănculescu, directorul clubului T-4. ci de consecințele selectării după aceleași criterii a îndrumătorilor fiecărui cerc, indiferent dacă este vorba de cercul de balet modern sau de punctul astronomic, astfel Incit aceștia, pornind de la o premisă comună în desfășurarea procesului educativ să-și valorifice pe larg experiența, să aplice asemenea forme de lucru incit să cuprindă cît mai mulți tineri, chiar și din aceea care, practic, nu frecventează ședințele cenaclului. Iată de ce. pentru limita formală, cadrul unei activități instructiv-educative rămine niciodată clubul ci este, propriu-zis, întregul sector.Așadar, activitatea clubului pentru tineret, fie că este vorba de mijloacele cu care este dotat puse la dispoziția tinerilor, fie că vorbim de cercuri, nu este concepută în chip limitat, restrictiv ci, dimpotrivă, intenția este ca un nucleu constituit — cercul — să atragă și pe alții și. mai ales, să-și orienteze acțiunea spre cît mai mulți. A- ceasta este o concepție firească, întrucit clubul tineretului nu funcționează pe principiul curentei exclusiviste, el nu un loc unde „mulți sînt mâți dar puțin aleși". El este nici un sanctuar la vin doar îndrumătorii respectiv. Așadar, formele ganizate ale activității educative trebuie să-și dacă vor să fie '•u adevărat e- ficiente, circuitul închis. Cercurile sau formațiile, indiferent dc trăsături particulare, iși plinesc funcțiile educative ajung să reprezinte pentru știința tînărului avantajul locirii unei legături directe cu lumea necesităților sale și societății în care trăiește, club ai tineretului nu-și poate destina activitatea unui exclusiv. Scopul Iui este de a reflecta realist preocupările și interesele tinerei generații. A- ceasta este tema de meditație pe care o propunem responsabililor culturali din Brăila, organelor U.T.C.MIRCEA TACCIU

noi,nu

con- este che- nu carecultului or- noastre refuze,
îm- cind con- mij-ale Uncerc

esențial al vieții Igită a unor mari cantități de fier alimentar, cu depuneri continue de metal în majoritatea țesuturilor.Stările de scădere a fierului din organism se produc datorită unui aport alimentar insuficient in proteine, a creșterii nevoilor de fier (în copilărie și pubertate), a unor pierderi brutale sau lente de singe,Toate aceste cauze vor determina scăderea sau spolierea rezervelor de fier ale organismului, cu consecințe inerente asupra sintezei de hemoglobina... Rezultatele acestor tulburări se vor concretiza — mai repede sau mai tîrziu — prin apariția rinei anemii. Cauzele și condițiile de apariție a anemiilor sint însă deosebite la copil și adult, în anemia primei Copilării, supraalimentarea cu lapte de vacă, aliment sărac în fier, are ' dezavantajul că fixează o' mare parte a acidului dorhidric din sucul gastric, împiedicînd astfel trecerea fierului alimentar intr-o f°rmă ușor absorbabilă. Copiii cu astfel de anemii sint a- deșea obezi și constipați, palizi, adinamici, puțin rezistenți la infecții.La tineri și adulți. peste 90 Ia sută din anemiile prin lipsă de fier sînt însă secundare spolierilor sanguine. Micile hemoragii repetate ale tubului digestiv, în- tîlnite in ulcere, hemoroizi, sin- gerările nasale repetate ca și pierderile sanguine fisiologice la femeie constituie ' cauzele cile mai frecvente. Aceste anemii se întilnesc mult mai frecvent la femei. La tineri și adulți an miile se caracterizează printr paloare direct proporțională scăderea hemoglobinei cir lante, oboseală la eforturi, c? ferea frecvenței bătăilor și apariția unor mice sau a ale ritmului dureri de i scăderea lor roșii. ___uneori sub 50 la sută

de VALERIU VEVERA,
doctor în științe medicalemai bine în urma dezvoltării biochimie! microscopice, optice și electronice, precum și datorită cercetărilor izotopice radioactive.Fierul este un element esențial, fără de care viața nu ar fi posibilă. El se găsește prezent in toate țesuturile și celulele din organism, fiind. un constituent molecular al hemoglobinei — pigmentul globulelor roșii. în condițiile unei insuficiențe a fierului are loc o sinteză redusă de hemoglobina, o întîrziere în maturizarea globulelor roșii. în cantități prea mari, el produce o serie de tulburări legate de depozitarea excesivă a compușilor verse organe, și splină.Cantitatea organism este _____ceastă cantitate este repartizată inegal, cel mai mare procent revenind singeiui. Nou-'născutul are o cantitate de 0.25—0.40 g. fier. în primii douăzeci de ani de viață se acumulează în medie 0,4—0,6 mg fier pe zi. sau 0,18—0,22 g pe an, pînă la a- coperirea cantității de 4—5 gr. La adult pentru fiecare kilogram de corp există 45 mg fier.Sursa fierului alimentar este reprezentată îndeosebi de carne, ouă și legume verzi. Importanța pentru nutriție a fierului provenit din alimentația vegetală este mai redusă. Cantitatea de fier necesară zilnic depinde de solicitările cerute de creștere și de pierderile de fier permanente sau temporare, Odată introdus in organism. fierul este absorbit în ra- porf cu nevoile organismului. în organism fierul se combină cu proteinele formînd o serie de compuși ce dețin un rol fiziologic foarte important. Dintre a- ceștia, hemoglobina reprezintă „cărăușul" oxigenului în întregul organism. Mioglobina este intermediarul respirației țesuturilor. iar fermenții celulari fe- ruginoși formează puntea de legătură dintre celulă și mediu în procesul respirației celulare. O altă parte din fierul organismului se găsește stib compuși proteinici în diverse organe, depozit.Orice dereglare mului fierului, de cință a lipsei sau supraîncărcării cu fier sau a unor afecțiuni diverse. antrenează instalarea u- nor boli cu un tablou clinic bine conturat. Semnele clinice ale a- cestor boli se manifestă timp foarte scurt de la cauzei principale care a șat-o — de exemplu prin scăderea fierului hemoragie masivă — sau intr-o perioadă care poate depăși 3—4 decenii — exemplu : hemocro- matoza după o absorbție prelun

feruginoși în di- mai ales în ficattotală de fier din de 4—5 grame. A-

in d sufluriunor tulbu. ,-i inimii, amețeli, cap. somnolentă, numărului globulc- Fierul sanguin sca- dindevaloarea normală. în această^a- fecțiune, administrarea de fier de de sau
fecțiune, administrarea de sau. in cazuri mai grave, transfuzii sanguine, conduce obicei rapid la o ameliorare vindecare deplină.Dacă anemia prin lipsă de

forma unor ce se depun ca fier dea metabolis- obicei conse-

intr-un apariția declan- anemia, după o

Dacă anemia prin lipsă de fier a fost mai bine cunoscută, acumularea excesivă de fier în diferite țesuturi este studiată de curînd. Supraîncărcarea cu fier este consecința fie a unei tulburări enzimatice a metabolismului fierului, fie a unui aport excesiv de fier prin alimentație sau transfuzii sanguine repetate. Un grup de cercetători de la Spitalul clinic Fundeni, a dovedit experimental, pe animale de laborator, că încărcarea cu fier a țesuturilor este cu atit mai mare cu cît alimentația are o cantitate mai redusă de proteine. Aproape toate organele și țesuturile au de suferit de pe urma depozitării excesive de fier. Ciroza, diabetul,, pigmentarea excesivă a tegumentelor, insuficiența cardiacă sint elementele dominante.
Cvartetul „Glinka“ 

oaspete al țării noastre
Amatorii de muzică de cameră din țara noastră tor avea in 

curînd prilejul, oferit de Agenția Română de Impresariat Artistic, 
să asiste la concertele unei formații muzicale din U.R.S.S.: Cvar
tetul „Cdinka“. In cei șapte ani de activitate, această formație — 
după cum o recomandă specialiștii sovietici — s-a făcut remar
cată printr-un deosebit simț al ansamblului, prin acurateța și o 
profundă pătrundere a stilului lucrărilor prezentate, imbogățin- 
du-și permanent repertoriul cu opere ale compozitorilor clasici și 
contemporani. Prima mare izbîndă artistică a ansamblului a fost 
înregistrată în 1969, cînd, cu ocazia participării la Congresul 
international de la I.iege, a obținut, premiul I. Cvartetul a dat 
concerte în multe republicii ale Uniunii Sovietice, precum și 
peste hotare ■ în Belgia, Olanda, Austria, Bulgaria etc.

In tara noastră, muzicienii sovietici vor fi oaspeții publicului 
bucureștean în fața căruia vor apărea, în ziua de 1 octombrie, în 
Studioul de concerte al Radioteleviziunii. După aceasta, ei își 
vor continua turneul la Bacău și Iași. Programele pe care le vor 
prezenta cuprind lucrări de Beethowen, Bartok și Șostakovici.

( Agerpres)
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LĂRGIREA DEMOCRAȚIEI 
§1 PROGRAMUL

DE EDUCAȚIE COMUNISTA
Convorbire cu prof. univ. ION FILIPESCU,

decanul facultății de drept din București— în literatura de specialitate, problema puterii de stat este considerată ca un factor cheie al democrației. De ce totuși, după aproape trei decenii de la preluarea puterii politice și economice de către popor. Ia noi se discută încă frecvent despre dezvoltarea democrației ?— Pentru că dezvoltarea democrației presupune o continuă acțiune a factorului subiectiv. Deși democrația socialistă constituie un fenomen de suprastructură, perfecționarea ei nu este determinată automat de baza economică a societății socialiste. Hotărîtoare în această privință sint eforturile partidului pentru lărgirea și adincirea democrației, gradul de conștiință al oamenilor, pregătirea lor profesională etc.— Și totuși, democrația nu are o determinare obiectivă în însăși transformările din societate, pe plan politic, economic, social și cultural ?— Nu neagă nimeni această determinare obiectivă. Dar in raport de asemenea transformări, printr-o eficientă folosire a tuturor condițiilor pe care acestea le oferă, procesul de perfecționare a democrației socialiste se realizează prin eforturi deosebite, printr-o continuă preocupare la nivelul întregii societăți. A? adăuga că transformările revoluționare din societate conduc chiar la îmbogățirea treptată a conceptului de democrație ; in’consecință, și acțiunea factorului subiectiv trebuie să difere de la o etapă istorică la alta.— Astăzi, prin demoorație. noi înțelegem altceva deeît au exprimat grecii antici prin acest cuvînt : adică puterea poporului ?— Noi prin democrație înțelegem, în esență, puterea poporului, exercitarea ei efectivă. Avem însă in vedere faptul că este vorba despre un proces revoluționar în continuă perfecționare. Astăzi. în societatea noastră, intre factorii care definesc democrația un rol important revine poziției cetățeanului în stat și in societate. Concepția partidului despre democrația socialistă pornește de la cerința deplinei împliniri a personalității umane, de la preocuparea permanentă pentru a ridica pe fiecare cetățean pe treapta participării efective la dirijarea conștientă a proceselor sociale. La Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că cucerirea puterii reprezintă abia începutul operei de transpunere în viață a idealurilor socialismului și comunismului și că atingerea acestor țeluri presupune o lungă perioadă de timp. în care au loc profunde transformări in structura societății, în natura relațiilor sociale, in gindirea și în modul de existență al oamenilor. Este etapa in care se reliefează pregnant raportul dintre democrație și cunoaștere.— Intr-adevăr, democrația începe să fie tot mai mult condiționată de cunoaștere. Nu credeți însă că acest fapt provoacă unele inegalități ?— Ce fel de inegalități ?— Există cetățeni care, mai puțin pregătiți politic și profesional, se găsesc in imposibilitatea de a avea o participare efectivă la elaborarea unor acte de decizie.— Firește, se pot ivi și poate că și sint asemenea situații. De altfel, sint cunoscute exemple în această privință : numeroși cetățeni, tineri sau virstnici, nu-și exercită pe deplin drepturile democratice privind participarea la conducere în unele unități economice sau chiar de învățămint. pentru că au o slabă pregătire profesională și politico-ideologică. într-o societate in care făurim un nou tip de civilizație — civilizația socialistă .— exercitarea deplină a drepturilor democratice. cum sint expunerea liberă a opiniei privind actele de decizie, participarea la conducere etc., necesită un înalt grad de cunoaștere. Mă refer la o bună pregătire teoretică, precum și la cunoașterea vieții, la dobindirea unei bogate experiențe de viață. Mă refer la omul în stare să înțeleagă, să interpreteze fenomenele din natură și societate și să fie un activ promotor al progresului ; la omul care să-și însușească spiritul gindirii materialist-dialectice, să aibă un larg orizont de cunoștințe, pentru a putea fi cît mai util societății. în centrul acțiunii de perfecționare a democrației se află omul, iar rosturile profunde, rațiunea dezvoltării și perfecționării democrației socialiste sint puternic legate tocmai, de transformarea revoluționară a omului, de formarea omului nou, cu o concepție înaintată despre lume și viață. în afara acestui context, tezele despre egalitate au o valoare minimă sau nulă. Mai mult deeît democrația însăși, care este un proces istoric, condiționat de factori multipli, lărgirea democrației presupune pentru noi înțelegerea din partea tuturor cetățenilor, tineri sau virstnici, muncitori, țărani, intelectuali, elevi sau studenți, a necesității de a munci cu rîvnă, cu pasiune, de a se integra deplin eforturilor de edificare a societății socialiste. Aceasta presupune și un înalt nivel de conștiință, atît din partea fiecărui cetățean,' cît și din partea tuturor cetățenilor, la scara întregii societăți. în „Programul P.C.R. pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor, pentru așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste" se subliniază că. întrucît participarea maselor la conducerea societății este condiționată și de înțelegerea justă a fenomenelor economico- sociale. a situației politice, pentru a putea judeca lucrurile în deplină cunoștință de cauză, dezvoltarea democrației este strîns legată de ridicarea nivelului politic-ideologic a întregului popor— Tovarășe profesor, vă este, desigur, cunoscută afirmațiu lui Engels că democrația a devenit un principiu al maselor, chiar dacă masele nu au o idee clară despre această semnificație. Ce valoare are astăzi, in societatea noastră, a- ceastă teză ?

■— Este o realitate că la noi democrația a devenit un principiu al maselor. în procesul edificam societății socialiste, in concepția maselor ideea de democrație a început să se clarifice o- aată cu dezvoltarea și perfecționarea deraocrajiei socialiste. Pentru că democrația nu este o categorie statică : așa cum am mai arătat, ea se dezvoltă în strinsă legătură cu dinamica societății. Masele au Înțeles un fapt esențial : că democrația. condiționată de această dinamică, condiționează. la rîndul ei, dezvoltarea societății. Se impune cred o subliniere : nu am ajuns încă in stadiul în care toți cetățenii patriei să aibă o concepție clară despre democrație. După cum nu am ajuns cu toții la acel grad de cunoaștere cerută de perfecționările democratice din societatea noastră.Acestea sint încă dificultăți reale în dezvoltarea democrației socialiste. Societatea noastră are însă multiple posibilități pentru rezolvarea acestor neconcordânțe și este important că o face în forme de asemenea democratice. Partidul și statul au creat toate condițiile pentru canalizarea eforturilor factorilor educaționali către o intensă activitate pe tărîmul educării și dezvoltării unui spirit responsabil din partea fiecărui cetățean, pentru lărgirea orizontului de cunoștințe social-economice, politice, cultural- științifice, pentru dezvoltarea unui autentic climat de etică și echitate socialistă.— In condițiile in care specialiștii își spun un cnvint tot mai important in rezolvarea problemelor economico-sociale și politice, participarea cetățenilor la luarea deciziilor nu se restringe ?— Creșterea rolului specialiștilor cu o inaltă calificare în viața social-politică este o realitate. Știința contribuie la ridicarea gradului de certitudine, de exactitate în actele politice. Pentru a se ajunge la rezultate bune, actul de decizie trebuie să se sprijine pe analize competente : e necesar să se consulte statistici, să se efectueze anchete, să fie folosit întregul sistem informațional. Empirismul trebuie înlăturat din viața social-politică. Dar e3te imposibil ca un singur om sau un număr restrîns de oameni, oricit de buni specialiști ar fi, să poată da cele mai judicioase rezolvări într-o multitudine de probleme. Numai prin folosirea eficientă a experienței colective, prin participarea responsabilă a tuturor oamenilor muncii, calitatea actului decizional va spori, iar toți cei care au contribuit la realizarea lui se vor simți pe deplin angajați in înfăptuirea deciziilor.— Uneori însă, în unități economice sau de învățămint există tendința ca numeroase probleme, unele chiar de importanță majoră, să fie discutate in cercuri restrinse, ceilalți membri ai colectivelor respective fiind chemați doar să aprobe proiectele elaborate.— Asemenea practici contravin principiilor partidului nostru, care promovează cu consecvență un dialog deschis cu masele, care militează pentru participarea efectivă a tuturor oamenilor muncii la conducerea societății. Democrația socialistă nu se rezumă la o simplă ridicare de mină : „da. sint de acord !“ sau la refuzul de a vota un proiect de decizie. Adevărata democrație presupune acțiunea continuă a cetățeanului, participarea efectivă la conducerea treburilor statului, ale unităților teritorial-admi- nistrative, ale întreprinderilor și instituțiilor.— In aceste condiții, responsabilitatea socială a cetățenilor, atitudinea lor morală devin factori importanți in procesul de perfecționare a democrației socialiste.— Consider că aici se distinge în principal ro- lui muncii. Potrivit afirmației lui Marx, munca reprezintă inima problemelor economiei și societății. Așezarea conceptului de muncă în folosul societății la baza democrației socialiste este o condiție fundamentală. Vorbim de pregătire, de cunoaștere. Dar nu poate exista cunoaștere fără muncă.In expunerea la plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că „la baza întregului proces educativ de formare a omului nou trebuie să așezăm munca, învățămîntul, știința, ca factori primordiali ai activității umane, ai progresului societății omenești". Partidul face eforturi deosebite pentru asigurarea unui cadru instituțional cit mai prielnic manifestării libertății, inițiativei individuale, pentru promovarea democrației socialiste în toate domeniile vieții social-economice și politice. Dar pentru ca acest cadru să nu capete un caracter formal sau gratuit, pentru ca el să răspundă intr-adevăr menirii sale — cunoașterea reală, exactă și promptă a nevoilor și aspirațiilor oamenilor muncii, să aibă urmări practice verificate în mod public — este important ea fiecare cetățean să muncească în așa fel. să se pregătească atît de temeinic îneît să fie in stare să participe activ și eficient la viața social- politică, la conducerea treburilor țării.— Prin urmare, această participare devine. în condițiile societății noastre socialiste, și o obligație.— Bineînțeles. Dreptul de a. fi participant activ la conducerea societății, a economiei este, in a- celași timp, o obligație, o inaltă responsabilitate socială care presupune un om temeinic pregătit profesional, cu un larg orizont de pregătire politică. de cultură. Este remarcabil faptul că tocmai făurirea unei economii puternice, prin contribuția directă a unor oameni cu o înaltă pregătire, creează importante premise pentru ca formele democratice pe care le promovează orîn- duirea noastră socialistă să devină cu adevărat cadrul în care cetățenii patriei își exercită conștient dreptul democratic de a participa la activitatea de conducere.Convorbire realizată de ADRIAN VASILESCU
r

BIBLIOTECA
După cum însuși autorul o mărturisește, această lucrare cu caracter eseistic nu iși ■ propune altceva deeît să contureze cadrul de punere a unor probleme consacrate de procesul complex al raporturilor dintre știință și marxism de pe poziția noilor teorii elaborate în diferite domenii ale științelor naturii ca și al necesității încorporării rezultatelor acestora în concepția generală marxistă despre lume- Nu avem a face, deci, cu un tratat academic. cît, în special și cu precădere, cu o voluminoasă notă de probleme asupra peisajului științific și filozofic contemporan. Valter Roman nu are intenția de a rezolva semnele de întrebare iscate de dialogul actual dintre știință și filozofie, ci invită la dezbaterea aces

tora trasînd. după opinia sa, unele din reperele fundamentale ale acestei dezbateri. Chiar și așa. însă, Vălter Roman nu evită analiza, fie și sumară, a unora
VALTER ROMAN:

Stiinta si 
marxismul dintre chestiunile care fac o- bieetul confruntării știință— filozofie, formulînd aprecieri generale, subliniind concluzii mai mult sau mai puțin personale.

Aruncînd o privire asupra descoperirilor fizicii moderne, mareînd influența exercitată de filozofie asupra dezvoltării științei, caracteristicile o- riginale ale ascendenței a- cesteia din urmă în condițiile contemporaneității, autorul tinde să le valorifice din punctul de vedere al materialismului dialectic, al concepției filozofice marxiste în general. Pledind pentru spirit analitic, critic și creator față de problemele relevate de mișcarea științifică actuală, împotriva închistării și dogmatismului, Valter Roman supune atenției cititorilor un summum de aspecte legate de dezvoltarea științei și a strategiei dezvoltării, de locul și importanța ee-i revine acestei chestiuni în procesul de edificare a socialismului. a condițiilor științifice și tehnice ce concură la formarea civilizației comuniste pe baza celor mai înaintate rezultate ale revoluției științifice și tehnice.
TRAIAN GlNJU

300 de ani 

de la nașterea lui 

Dimitrie CantemirSimpla înscriere a unui autor intr-un curent cultural chiar unul foarte larg ca accepțiune, cum este umanismul, operează reducții ale personalității, înțelegeri unilaterale, tot așa cum a lua un scriitor drept simptom al unei culturi intr-o epocă a- nume implică o imagine întrucâtva deformată a resoec- tivei culturi. Cu toate acestea, cei care s-au grăbit să-l considere pe Cantemir un simptom al culturii române din secolele 17-18 n-au greșit Dacă unele trăsături ale culturii române din acea vreme nu-i erau specifice lui Cantemir, altele, care au apărut mai tirziu și s-au consolidat în cultura noastră, existau - și nu numai incipient - la Cantemir.in opera marelui nostru cărturar pot fi intîlnite reflexe ale celor mai diverse culturi : antichitatea greacă și latină, cultura bizantină, culturile islamică si arabă, culturile occidentului, îndeosebi franceză și germană, culturile slave, dar mai ales filonul autohton al folclorului și al culturii române. Cantemir are o dezinvoltură de tip special. Nici una dintre cărțile sale, chiar și cele scrise în alte limbi deeît română, nu par neromânești.Numeroasele influențe culturale care pot fi depistate în opera lui Dimitrie Cantemir nu trebuie in nici un fel interpretate ca incoeren-

Interferența 
culturilor 

ță. Însuși Cantemir vorbește în „Hronic" despre pragul ridicat de poporul român în fața năvălitorilor pentru a apăra bunele deprinderi și bunurile culturale. Opera sa este edificatoare în acest sens. Ea nu trebuie văzută ca un act de întîmpinare. Sensul politic al acestei în- tîmpinări este clar : poporul român trebuie să existe și să-și păstreze unitatea iar în secolul 17 deja nu mai era suficient ca pentru aceasta să se lupte cu arma și să se verse singe. Era nevoie de c cultură, dar aceasta trebuia încă de la inceput să fie de sine stătătoare, independentă și să nu se dezvolte în umbra alteia mai mari. Gestul suprem al lui Cantemir constă în înțelegerea faptului că integritatea și originalitatea nu se păstrează prin închidere, ci printr-o foarte largă deschidere. După Cantemir, nici una dintre marile culturi occidentale sau orientale nu mai putea subjuga cultura română, ele erau oarecum dezarmate prin asimilare. Ele deveneau izvoare de neprețuit dar niciodată forțe deviante. Astfel, mai tirziu, Eminescu se putea situa cu aceeași dezinvoltură intre cultura germanică și cea indiană, rămînînd român, gîndind și simțind românește. Astfel cultura română putea să-și asigure un viitor propriu, niciodată amenințat, totdeauna liber, devenind „ghid la interferența culturilor".In spațiul celei mai actuale modernități ea pare încă o cultură de viitor, neepuizată, capabilă in fiecare moment de a naște origini- nalități din sinteze. Sensul politic al unei astfel de capacități rămînînd și el in continuare de o intensă actualitate.MIRCEA N’EDELOIU

„LUNA DUPĂ ARMSTRONG"
de dr. ing. FLORIN ZĂGĂNESCU

Cu patru ani în urmă,'în acea „vară fierbinte" pentru astronautică a anului 1989, in timp ce se pregătea să fie primul păminlean care sâ coboare pe alt astru deciL Terra, cosmonautul american Neil Armstrong se adresa cu aceste cuvinte omenirii : „Acesta este un pas mic pentru om, dar unul imens pentru umanitate..."Fusese atunci înfăptuit un vis al umanității, tot atlt de vechi poate ca ea, căci la cunoașterea Lunii au visat Lucrețius, mandarinul Van-Hu, astronomii Camille Flamarion. Kepler, Bruno și Copernic, .scriitorii Verne, Cyrano ele Bergerac, WellȘ, savanțil Goddard, Țiolkovski, O- berth, von Braun...Cu destul timp înainte ca Armstrong să fi cules prima rocă selenară de lingă suportul modulului lunar „Vulturul", cunoscutul savant, laureat al Premiului Nobel. dr. Harold Urey declarase : „Dați-mi o bucată de Lună și vă voi spune istoria universului !...“ Astăzi specialiștii posedă circa patru sute de kilograme de rocă și praf selenar, aduse, fie de misiunile „A- pollo". fie recoltate automat de sondele sovietice de tip „Luna". Este adevărat, ele nu au putut „vorbi" chiar despre toată istoria universului, dar cunoștințele u- manității relative la Sistemul nostru solar s-au amplificat considerabil.Coroborând rezultatele datării cu ajutorul tehnicii radioizotopilor. a mostrelor lunare, cu cele obținute de la Sursele astronomiei și datele „importate" de meteoriți, se poate vorbi de o cronologie, a-

preciată ca semnificativă, privind formarea sistemului solar.Au fost, astfel. stabilite următoarele „virste" astronomice : pentru Soare, iptre 5 și 6 miliarde de ani și între 4 și 5 miliarde de ani pentru restul sistemului solar ; cele mai vechi roci selenare cercetate prezintă vîrsta de 4.6 miliarde de ani, ceea ce se încadrează în tabloul de mai sus...Analiza compoziției chimice a materialului recoltat de stațiile „Luna" âu permis identificarea a peste 70 de elemente chimice. precum și radioizotopi cu viață scurtă, obținuți ca urmare a ..bombardamentului" radiației solare ; nici unul din aceste elemente nu era deja cunoscut ca fiind găsit sau „preparat" pe pămînt. Iată deci un argument foarte important privind unitatea materială a tuturor astrelor. La fel. descoperirea vaporilor de apă in atmosfera venusiană, respectiv a bioxidului de carbon în cea marțiană, sau găsirea de aminoacizi sau porfirină în meteoriți, sint tot atitea argumente că în cosmos se află toate formele de existență ale materiei. Pentru om. care a pășit pe Lună, a coborit lin stații automate pe Venus și Marie, care a trimis roboți spre Jupiter sau a descifrat unele taine ale celor mai îndepărtate stele, nu există în cosmos ceva incognoscibil, ci lucruri sau fenomene care încă nu au putut fi studiate.Rocile lunare seamănă foarte mult cu rocile bazaltice de pe Pămînt, dar au deosebiri in ceea ce privește compoziția

chimică și echilibrul de izotopi; Luna are mai mult siliciu și mai puțin fier deeît Terra, mai puține elemente volatile la temperaturi coborîte, cum ar fi plumbul, bismutul. thaliul, indiul... Din regiunea foarte „bătrină" a craterului Fra Mauro au fost aduse roci care conțin de zece ori mai mult uraniu, thoriu și potasiu deeît cele recoltate de primele misiuni lunare ,Apollo" și „Luna". La aceasta se adaugă radioactivitatea ridicată a acestor roci, precum și asemănarea lor cu rocile sili- cioase de pe Pămînt.Fenomenele .vulcanismului selenar ți faptul că Luna a avut — poate mai are incă ! — un miez cald, sînt sprijinite de decelarea de către aparatura navelor ,.Apollo“-12 și 14 a unor emisiuni de ioni, care nu au putut fi explicați deeît ca e- misiuni de vapori, fie chiar proveniți de la depozite foarte adinei ; de fapt savan- ții, acreditează ideea că fenomenele vulcanice au avut un mare rol în formarea solului lunar, iar unele emisiuni de gaze pot fi posibile chiar și astăzi. Chiar eșan- tioanele lunare conțin oxigen, element obținut în premieră de prof. G. de Maria, care a calculat că din 20 de kilograme de rocă lunară se poate prepara oxigenul necesar timp de 24 de ore unui astronaut tCu atît mai mult este justificată dorința și scopul de a umaniza cosmosul, de a pătrunde tainele naturii, asupra cărora omul înarmat cu mijloacele construite de inteligența sa. are astăzi, poate mai mult ca oricînd, un ascendent și o superioritate de necontestat.

selenei
Cu veacuri în urmă, mulți 

credeau că Nilul ar izvorî din 
Munții Lunii, presupuși, undeva 
în inima Africii. Mai mult, în 
vechime, se credea că Luna a 
fost întotdeauna la fel și 
înfățișarea ei de acum este 
fapt înfățișarea, ei dintotdeauna. 
Existau însă și oameni care sus
țineau că Luna este cu mult „mai 
nouă" deeît e în realitate, 
exemplu, Aristotăl scrie 
„barbarii" care inițial populau 
Arcadia au fost învinși și izgo
niți... „înainte de apariția Lu
nii". Din acest motiv, Arcadie- 
nii înșiși își spuneau „Prosele- 
nes", adică „mai vechi deeît Lu
mi" și credeau că strămoșii lor 
cei mai îndepărtați au trăit pe 
vremea cînd Pămîntul nu avea 
încă satelit.

Ca toate corpurile cerești, sa
telitul natural al Pământului e 
produsul unei evoluții îndelun
gate, iar la suprafața sa; g«x 
logii Lunii sau mai exact, se- 
lenologii au identificat forma
țiuni „tinere" și „bătrine". Ceea 
ce interesează însă în 
deosebit în istoria Lunii 
modul în care s-a 
această privință, 
multe 
teorii, 
poate 
Luna 
solidificată a Pămîntului. dato- 

a 
sale 
mai 

de

mod 
este 

născut. Jn 
precum și în 

altele. există mai multe 
ipoteze. Una dintre ele, 
cea mai veche, susține că 
„s-a rupt" din masa ne-.

rită marii viteze de rotație 
acestuia în jurul propriei 
axe, viteză care, era tot 
mult sporită de procesul 
contracție al materiei planetare. 
Așa se face că Pămîntul ia tot 
mai mult o formă alungită, ca 
apoi o parte din masa lui să se 
„rupă" din trupul planetei. Dar 
„evadarea" nu s-a soldat cu un 
„succes deplin" deoarece forța 
de atracție a Terrei a reținut-o pe 
fugară, ,,dîndu-i" 
satelit natural, 
recente făcute 
știință infirmă 
teză.

Dar dacă în 
modul în care s-a 
mai există incertitudini, știința a 
ajuns la concluzii cu mult mai 
precise în privința fazelor prin 
care ea a trecut de la formare- 
în general, astronomii împart 
istoria Lunii în cinci mari pe
rioade. Mai întîi, este perioada 
cea mai veche, de la care nu au 
rămas deeît puține urme, ur
mează perioada veche din care 
provin formații muntoase, în 
mare parte distruse, după care, 
„astrul poeților" trece printr-o 
perioadă medie, în care a 
rut cea mai mare parte 
circurile care se observă și 
tăzi. Luna a trecut apoi 
perioada nouă, cînd. s-au format 
mările, 
da cea 
format 
mărilor 
munțilbr inelari. Cunoașterea a- 
mănunțită a suprafeței lunare 
în totalitatea ei, efectuată cu 
ajutorul automatelor și al astro- 
nauților, a permis să se stabi
lească principalele cauze ale 
formării reliefului, selenar și ale 
modificărilor survenite în 
timp. Printre acestea se numă
ră ciocnirile cu corpuri meteo
rice de mari dimensiuni, 
canismul, ciocnirile cu 
meteoriții, vîntul solar și fluxu-

funcție de
Calculele foarte 

de oamenii 
însă

de 
această ipo-

ceea ce privește 
format Luna

și, în sfîrșit, prin perioa- 
mai nouă, în care s-au 
circurile de pe fundul 
și cele din interiorul

apă-

că 
de

De 
că

un 
de antici- 

noi, 
călătorii

Jules Verne sau pe 
Wells, scriitori
mai vechi sau mai

și-au imaginat

LUNII I !

ULTIMII

LUNNIK
ROBOTUL
MESAGER să

a-ia

lu— în-

care rezista atracție tran- in

dințiisă lui în unei
adus de ex- Lunii ?septem- oamenii și tehni- ait

Chai’fe iulie părtași debar- Lună,

mulfi s-au gră- considere ultima

20". El trat că ni zarea cotarea spre Pămînt

posi- omul Lună, acolo a-
și apoi își automat de reîn- spre Ter-Se poate că nu- cu-Clt a

rile protonice. Devenită obiect 
de cercetare în laborator, prin 
rocile aduse de cosmonauți. Luna 
își dezvăluie tot mai mult tai
nele, ceea ce i-ar umple de in
vidie pe un Cyrano de Bergerac, 
pe un 
H. G.
pație 
care
„fantastice" pe astrul nopții.

APOLLO SAU
avea loc și în regiuni accidentate, muntoase. Instalația de forat a pătruns în solul nar ia 35 cm.,timpinind o rezistentă apreciabilă și fiind nevoită să lucreze cu între-

ruperi. După rocile colectate fost închise în con- teinere ermetice, la numai 27 de ore, 39 de minute și 5 secunde de la aselenizare, na-20“ și-a automat spre Pămint.
„Lu- luat startul

mic’o-

Grupaj realizat deION VĂDUVA POENARIJ și IOAN VOICU

Sfirșitul anului 1972 a marcat lăsarea cortinei ultimului act ai marelui spectacol. După 12 ani de muncă și speranțe, programul Apollo își trăia cea de pe urină reprezentație. A inceput in 1961, sub semnul enervării și neîncrederii. Șase ani mai tirziu aflam de moartea tragică a celor trei astro- nauți din Apollo I : Grissom, și White. în 1969 eram la succesul eării pe pentru ca puțin după aceea să ne zguduie accidentul lui Apollo 13. Acestea au fost momentele principale. Cînd s-a ajuns la ultimul. la nava cu numărul 17. specialiști bit să o ca fiind

dintre cele dinții, că ar constitui concluzia unei premise sau sfirșitul unui inceput.„Apollo" — acest grandios program de explorare a Se- lenei s-a încheiat. EI a fost după Sputnik, după Vos- tok. înainte de toate, o etapă in progresul cunoașterii. Oricit de îndrăzneț și amplu ar fi programul — „Post-Apollo". oricit de departe vor ajunge, oamenii nu vor putea uita că adevărata istorie a cuceririi Universului, începe Luna. Cu pe care am grafiat-o pe părțile, din unghiurile,dăruit și două automobile. Șase laboratoare sensibile și inteligente ne reprezintă cu toată cinstea.

PAȘI»

PRIMELE REZULTATE

cu Luna foto- toate toate l-am

La 25 brie 1970, de știință eienii sovieticirealizat o remarcabilă performantă. Pentru prima oară. ei au reușit să aducă pe Pămint sonda lunară „Lu- na-16", care coborî- se în regiunea Mării Fertilității, colectase probe de roci lunare din vecinătate reluase zborul toarcere ra.spune, așadar. ,.Luna-16“, nu mai că a făcut noștinfă direct solul lunar, dar adus pe Pămînt, fără prezența omului. materie... ne- păminteană. Este un succes remarcabil, chiar al programului „Lunnik". Prima navă de acest fel. lansată eu 14 ani în urmă

abia a izbutit vadă din depărtare satelitul nostru natural, după n-a putut forței de a Soarelui,sformindu-se prima planetă artificială a sistemului nostru solar.Tot stafiile automate de acest tip au dus pe Selene și „Lunahodul" — acest veritabil laborator științific pe care l-am putut urmări prin intermediul camerelor de luat vederi lucrînd pe suprafața selenară. O realizare excepțională în explorarea Cosmosului, o reprezintă fără îndoială zborul dus- întors pînă la Lună a statici „Luna- a demons- atît asele- cît și de- automată pot

„Aici a luat sfîrșit prima serie de explorări ale Lunii de către om. în decembrie 1972". Nu știm cine va primul sol al rei care va ti inscripția vată pe placa care Cernan Smith au lăsat-o pe Selene. Multi înclină să creadă că peste cîteva decenii, copiii copiilor noștri o vor socoti al șaselea continent. Poate înainte. sau poate dincolo de anul 2 00(1, alfi oameni, cu alte ginduri se vor îndrepta spre litul nostru ral. Ei vor mijloace pe azi nici nu bănuim, așa i începutul veacului 20, semenii noștri nu și-au putut nici măcar închipui că în 1972 vor fi transmise de pe Lună uluitoare reportaje televizate de un automobil.Ce ne-a programul plorare a Poate că înainte de toate, pe cel pian trebuie situăm rolul spulberarea cantități enorme de superstiții. Armstrong a piciorul pe misterele lichidate, intîmpinat Făpturile nițe de melc și coadă de berbec, o- muleții de culoare verde, nu s-au ratat.Și poate că fel de importantă este remarca făcută de Armstrong și Aldrin că cea mai impresionantă descoperire pe Lună Pămîntul. cert că fiecare făcut pe Lună fost, implicit, o contribuție cunoașterea Pămîntului. Fizica terestră. o serie de tehnologii, geologia. au căpătat noi dimensiuni prin da-

fi Tcr- reci- gra- peȘ>

r șatena tu- folosi care le cum la

Cînd pus Lună, au fost Nu l-a nimeni, cu cor- de melc

făcută a fost Este pas a și la

iele acumulate despre planetă, a- eumulare posibilă doar prin studierea Terrei de pe Lună. Pe de altă parte, multe din planurile de viitor ale savanelor vor putea prinde viată doar in urma cunoașterii îndeaproape a suprafeței selena- Marele savant română Oberth, realiză-re. de origine Herman pionier al rii zborurilorCosmos, unul tre vizionarii tualelor cuceriri, se referea nu de mult la perspectiva revoluționarii civilizației prin instalarea în Cosmos a oglinzilor spația- le-imaginate de el încă în urmă cu cinci decenii. Cu ajutorul unor uriașe oglinzi (cu metrul de zeci km) plasate spațiul cosmic putea fi transformată imensa energie solară in energie electrică, vor fi topite ghețurile veșnice ale nordului. vor putea luminate orașe ținuturi întregi, fi transformate nutnrile polare grădini înfloritoare. se va putea „regla" clima după nevoile agriculturii etc. Or, toate acestea nu ar fi bile fără ca să se afle pe să prelucreze materiale. să sambleze mari construcții cosmice.Oricum. explorarea Lunii, una dintre realizările cele mai spectaculoase și mai comentate ale ultimilor 15 ani, reprezintă un marc nas înainte pe calea cunoașterii, a învingerii ostilelor forte ale naturii, pe calea furnizării cu generozitate a unei mulțimi de cunoștințe. îmbogățindu- ne astfel universul de reflectare și înțelegere a lumii materiale și vieții.
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ILEANA G., Buzău,.'
„(...) am 18 ani ți sînt 

sigurii că o fată la aceas
tă cÎȚslă nu vH tpwte o 
noutate ' comunicîndu-vă 
că este îndrăgostită, Și to
tuși, eu' am ambiția să vă 
spun ceva nou. Aveți bu
năvoința de a mă asculta?

Ani cunoscut acum vreo 
șase luni un. băiat. Nu-l 
cheamă Dragoș, însă din 
motive de... conspirativita
te eu o să-L numesc așa. 
Eram în ultima clasă de 
liceu. Am fost invitată la 
un ceai. O colegă sărbă
torea tiu știu ce. Magne
tofon ' aii benzi bune, 
sandvișuri ■ proaste și co
niac. Părinții colegei, am
bii cam la 45 de ani. vo
iau să s ne demonstreze că 
n-au uitat propria tinerețe și dansau cu noi, cintau 
cu noi, erau grozav de 
drăguți. Eu sint o fire mai 
pufiil comunicativă. mă 
r atrăsesem 'intr-un coif 
maf liniștit și răsfoiam 
niște reviste. Deodată — nu-s așa că cu acest „deo
dată" încep toate poveș
tile ?
le a venit lingă mine 
mi-a spus: 
vezi ii. A 
nepotul meu Dragoș 
uită numai 
„Vid",, i-am răsșiuns.

despre sport, despre filme, 
despre nimicuri. îmi cine 
la un moment dat să-l 
întreb; „De ce ai dispă
rut aseară ?" îmi răspun
de că venise pentru că 
știa că voi fi și eu la pe
trecere, dar afltnd că nu-l 
plac — a plecat. Am fost 
sinceră și i-am spus că 
nu pe el nu-l plac; ceea 
ce nu-mi place este că bea 
prea mult, că fumează, că, 
în șfîrșit, din puținele re
plici schimbate acum. îmi 
dau seama că e cam su
perficial, nu-l interesează 
decît fotbalul, filmele și 
moda. S-a supărat și mi-a 
părut rău un timp că am 
fost sinceră... Acum însă, 
după șase luni, n>ă, bucur 
din tot sufletul. Aș zice 
că încerc o dublă bucu
rie. Cea dinții și cea mai

tiv despre care pome
neam ? (...)".

tul unei operă de educa
ție, al climatului educa-Ați fi avut mai multe șanse să vă edificați, dacă puneați întrebarea unuia mai versat în aceste probleme/ să zicem un redactor de la revista de specialitate. Faptul că întimplător mie mi-au căzut în mină cîteva cărți de pedagogie nu-mi dă dreptul să mă erije’z in teoretician al științei și artei educației — sau, mai exact, îmi dă același drept pe care mi-1 oferă calitatea de abonat telefonic de a mă considera specialist m telecomunicații. Totuși, chiar ridicind o asemenea problemă care mă depășește, îmi iau inima in dinți și încerc un dialog cu dv.Nu, nu cred că echilibrul moral — adică, de la dicționar citire, acea stare sufletească armonioasă intre înclinații, interese, idealuri, lipsind individul (tinăr sau vîrstnic) de seisme interioare, de acte necugetate — este doar produsul unei opere de educație. El este — și încă într-o măsură mult mai mare decît ne vine să credem — o chestiune de autoeducație. Sigur, auto- educația e un proces complex, apărind în activitatea unui om dedicată dezvoltării personalității sale și ar fi rizibil să împărțim acest proces în felii, să vorbim, deci, despre o autoeducație de lector ori de o autoeducație de cinefil, astfel incit să ajungem să ne întrebăm cum ne putem oare autoeduca lectori sau cinefili scutiți de efectele nocive ale anumitor cărți ori ale anumitor filme. Deși, teoretic, disecția pe felii este posibilă, mărul educației își pierde pină și numele de

în luna noiembrie 1972, 
am cunoscut un băiat. E- 
ram colegi de școală și ne 
puteam vedea de 4—5 ori 
pe zi. (...) L-am văzut 
pllmbîndu-se pe 
card, ținîndu-se de 
cu o colegă. Simțeam 
nu mai pot merge 
departe și cu toate astea 
m-am făcut că nu-i 
și am mers mai 
parte. Nu am mers 
doi metri și Doru 
ajuns din urmă și a înce
put să-mi dea explicații.

bule- 
mină 

că 
mai

văd 
de^ 
nici 
m-a

Mi-a spus că nu mai pu
tem continua prietenia, că 
la o fată nu mai contea
ză frumusețea și că ac
tuala lui prietenă, cu toate 
că nu este mai frumoasă 
ca mine, are mașină și a- 
vind mașină o iubește mai 
mult. Acum au ,trecut a- 
proape șase luni de zile 
de cind Doru nu se mai 
uită la mine, el fiind pri
eten cu o avere, nu cu o 
fată, lată de ce vă 
treb : 
mult ? 
rea ?“.cu tot

în
moice contează

Dragostea sau ave-

curajul șj fără să

CINE BEA APĂ
DIN IALOMIȚA...

(sau cum înțelege un reporter să-ți facă 
publice cîteva gineluri ți sentimente)

—< mama colegei rne-

, ; „Nuți. tu nu
că de două ceasuri 

) se 
la “ tine ?" 
... „E 

un băiat bun, a continuat 
ea, de ce nu-i dai nici 
o atenție ?" ,,1-aș da, am 
replicat, dar fumează ți
gară de la țigară yi bea 
pahar după pahar. Nu-mi 
placă". Nu mai știu ce 
s-a întîmplat pe urmă, 
probabil mama colegei i-a 
transmis lui Dragoș im
presia mea despre el, ast
fel că tinărul a dispărut. 
A doua zi am surpriza să 
mă aștepte la ieșirea de 
la ore. Îmi cere voie să 
mă conducă acasă. Ac
cept. Mai ales că aveam 
o servietă care atima vreo 
5 lg. și el, cavaler, s-a 
oferit să mi-o ducă. Pe 
drum — pe o parte din 
drum — discuții banale

CURIERUL NOSTRU DE SlMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

mare este că Dragoș, do
rind prietenia mea, nu 
mai bea, nu mai fumează, 
a învățat toată vara și a 
reușit să intre la o școală 
de subingineri (aceeași 
școală care îl respinsese 
anul trecut), citește mult, 
este alt om. Da, sint în
drăgostită de el I A doua 
bucurie este că am făcut 
o descoperire: exigența 
față de comportarea bă
ieților ne poate aduce 
nouă, fetelor, multe 
tisfacții (...)“.

sa-

Este, sint sigur, o descoperire importantă și care, pe lingă toate, mai prezintă și avantajul că nu-și pierde viabilitatea nici formulată astfel : exigențe față de comportarea fetelor le poate aduce băieților multe satisfacții. Este, intr-un cuvînt, așa cum ii șade mai bine unei adevărate descoperiri : fericește pe toată lumea.
niște oameni echilibrați. 
In acest sens, studierea u- 
nei recente cărți de peda
gogie mi-a dat mult de 
gîndit și mi-am notat cu 
conștiinciozitate această 
frază: „Un tinăr echi
librat va s-uporta destul de 
bine o lecție -sau un film 
care ar avea serioase efec
te negative asupra altuia, 
a cărei formație este, în 
ansamblu, nereușită". 
Mi-a dat de gîndit ții m-a 
făcut să-mi pun — și să 
vă pun — întrebarea: 
Oare ceea ce numim echilibru moral la tin a- 
dolescent este doar produ-

Prof. ADINA ARG1N- 
TARU, Craiova : 
„Stimate redactor, 
am început cel de-al trei
lea an al-meu in învăță- 
mint, am încă o mică er- 
perlență pedagogică, . dar 
o mare dorință de perfec
ționare (...) M3 p.repciipă 
să realizez în clasa căreia 
ii sint dirigintă ceea ce 
se numește un climat educativ, adică o ambianță 
în stare să ofere o dez
voltare armonioasă, pe 
toate planurile, a elevilor 
(...) Aș dori in primul tind 
să găsesc secretul inrîu- 
ririi elevilor de a deveni

fruct cînd e servită numai o parte a sa. Cu alte cuvinte, zic specialiștii, aici nu au ce căuta rețetele de felul : ascuțiți-vă așa sau altfel spiritul critic în privința cărților și a filmelor. Dar poate că aceiași specialiști nu mă vor pune în genunchi, ța colț, pentru obrăznicia de a susține că nu trebuie ignorate și asemenea (mult hulite) rețete. De ce, adică, să nu afle un adolescent un adevăr elementar ca acesta : dacă ai devenit un lector pasionat și atit prin fața ochilor, cit și prin conștiință, ți-au trecut paginile unor cărți de valoare incontestabilă, purtînd semnăturile unor Dostoievski sau Balzac, Thomas Mann sau G. Călinescu, Tolstoi sau Gide, Faulkner, Shakespeare sau Eminescu, Blaga... influența pe care ar putea-o avea asupra ta o carte făcind apologia brutalității, jafului și crimei este exclusă pentru că, înainte de toate, această lectură te va dezgusta prin nivelul ei intelectual scăzut, mult sub ceea ce gustul tău literar poate suporta. Și gustul tău literar este și el o părticică a unei concepții etice. Nu s-a format în afara procesului de dezvoltare a conștiinței tale, a civismului tău. Rețeta — scriu cuvîntul fără ghilimele și deci fără a-i da un cit de vag sens peiorativ — este valabilă și pentru tinărul amator de cinema. Educat la școala marilor titani ai celei de a șaptea arte (aici renunț la nominalizări ; a omite vreunul înseamnă război declarat criticii de resort !) adolescentul nu va pleca de la, să zicem, „Filiera", cu gîndul de a sparge prima agenție C.E.C., ci cu sentimentul că s-a relaxat un ceas și jumătate, că a consumat un deconectant pe care far- macistul-cineast l-a făcut colorat și pe ecran lat... Este complexă (recunosc) mișcarea interioară numin- du-se autoeducație, e greșit s-o împărțim p« felii Șl să recurgem la rețete (iar recunosc), dar cine a zis că a greși e omenește a fost, desigur, un om tinăr ■— chiar dacă actul de naștere ni l-ar recomanla octogenar —•- și înainte de a fugi de rețete mai dihai ca un medic de policlinică la sfîrșitul zilei de muneă. e bine să ne mai oprim un pic și, trăgindu-ne sufletul, sa mai chibzuim dacă nu cumva și cite o rețetă ne poate veni in ajutor.Am și eu — cum ați observat — o mică experiență pedagogică, dar o mare dorință de perfecționare...
ani și este ceva normal ca 
o fată la această vîrstă 
să aibă legături de prie
tenie cu un băiat. Și eu,

„Mă numesc Dascălu 
Elena și scriu la rubrica 
„De la om la om' pentru 
a primi un sfat. Am 18

Ei bine, o spun răspicat, mă gîndesc nici o clipă la consecințe, că ceea ce contează mai mult e dragostea și nu averea. Averea e trecătoare, pe cînd dragostea e veșnică. Dar, fii bună, lasă-mă să-ți pun și eu o întrebare : a cui este mașina fetii de care s-a îndrăgostit Doru ? Are ea oare și carnet personal de conducere ? Și, în fine, conduce bine ? Te rog să-mi răspunzi.
n-ar fi nimic suspect, da
că am fi reușit să avem 
asentimentul părinților ei. 
Spun acest lucru fiindcă 
părinților ei nu le-a plă
cut... numele meu. Doresc 
să știu ce sint eu de vină 
că mă numesc Lavale G. 
și nu Popescu, Ionescu, 
Marinescu ? Dacă mă nu
meam așa, părinții fetei ar 
fi fost de acord cu căsă
toria noastră ? După am
ple discuții purtate cu fa
ta, am ajuns la concluzia 
că trebuie să ne despăr
țim. In prezent, fiecare 
am reușit să ne facem alți 
prieteni (prietene). Dar 
ceea ce mă frămîntă după 
un an și șase luni este 
faptul că actualul prieten 
al fostei mele iubite se 
numește... GOLAN M. Mă 
întreb dacă acest nume o 
să-i placă mai mult părin
ților fetei și dacă el va 
avea mai multe șanse de
cît mine... După cum am 
mai spus, acum am o altă 
prietenă care se numește 
NEM1NCATU O... Vă in- 

X-a la 
vor că- 
G. și 
Nunta

„Dragă O. P.-I.,

mă numesc LAVALE G. 
și sint din orașul Petrila. 
Vă scriu aceste rinduri 
pentru a vă ruga, dacă se 
poate, să-mi veniți în aju
tor cu o idee. Acum 8 
luni am cunoscut în acest 
oraș o fată mai tînără ca 
mine cu 7 ani, eu avînd 
25 de ani. Ne-am îm
prietenit foarte repede, pot 
spune că foarte curînd am

O iu- 
cîte 

ea

devenit apropiați. 
beam mult și din 
mi-am dat seama și 
mă iubea. Am hotărît să 
ne căsătorim. Fină aiciCe mai la deal, la vale, scrii !

vităm pe 27 a 
nunta noastră. Se 
sători LAVALE 
NEM1NCATU O. 
va avea loc la restauran
tul „Minerul" din Petro
șani".teribil de amuzant ce-mie

„Tovarășe redactor.

mă numesc Dorel Coroa- 
mă, m-am născut in co
muna Vicovu de Sus, jud. 
Suceava, am 20 de ani și 
de profesie sini economist. 
(Economist, la 20 de ani? 
Nu cumva e o greșeală ?, o. p.-i.). Scopul cu care 
vă scriu este de a vă 
relata o înttmplare în ur
ma căreia am cunoscut o 
fată. Am cunoscut-o pe 
A(,..) Lf...) intr-un fel în 

■ care cred că nimeni n-a 
cunoscut o fată: între co- 
perțile romanului „Enigma

Otiliei" de C. Călinescu. 
Găsind între coperfile ro
manului mai sus amintit 
două scrisori uitate de A., 
i-am scris la rîndul meu — 
aflindu-i adresa —- și 
ne-am împrietenit. Intru- 
cit romanul „Enigma Oti
liei" are un sfîrșit pe care 
îl știm cu toții, aș vrea să 
vă întreb dacă și Dorel și 
A(...) ar putea avea, în 
dragostea lor, același sfîr
șit ? S-ar putea oare să 
împărtășim același destin 
al eroilor lui Călinescu, 
numai fiindcă ne-am în- 
tilnit citindu-i romanul ?“Doamne, mare-i grădina ta !Pe sîmbăta viitoare !

(Urmare din pag. l)

io

Cine bea apă din Ialomița, acolo rămine...Mărturisesc, nu auzeam pentru prima oară această zicală. In multe rinduri, oameni cu care, prin natura profesiei, am legat cunoștință ni-au intimpinat eu aceste cuvinte, rostite direct, in loc de bună ziua, sau insinuate pe parcursul discuției, într-o accepție largă, de la exprimarea tranșantă a unei stări de satisfacție, pină la decantarea treptată în sfera noțiunii de resemnare. Mai mult, ideea inițială a proliferat ; astăzi auzi și : cine bea apă din Dunăre ; cine bea apă din Dîmbovița ori Borcea ori alte și alte izvoare fără loc pe hartă și nume in atlasul geografic. Nu de puține dăți cuvintele acestea au sunat ciudat, s-au interpus ca o barieră nescrisă între mine și interlocutor, o frontieră invizibilă, dar care-și lansa tot timpul semnale de avertizare : atenție ! — părea să spună — nu uita cu cine stai de vorbă !Am cunoscut recent un om al Bărăganului, inginerul Gheorghe Bucureșteanu, directorul întreprinderii agricole de stat Călărași. Ordinea și curățenia ce domneau în curtea unității, aleile pietruite și arborii proaspăt văruiți rotind planete de verdeață și răcoare vesteau mină harnică de gospodar chibzuit incit, nu fără orgoliu, bănuiam un dialog rodnic atît pentru subsemnatul, ca „persoană particulară", cit și în ceea ce privește realizarea unui reDortaj „de real interes" pentru ziar. A fost de ajuns. însă, să mi se reamintească despre Ialomița, apa ei și soarta celui care-o bea, c.a omul din fața mea, pină adineauri pașnic, vesel și plăcut discuției, să-mi stirnească din- tr-o dată o antipatie abia reținută, de narcă o dispută ne despărțise cîndva, iar acum ne intilneam adevărului.„Mă întrebați de toamnă, specificul campaniei la noi, grijile de sezon ale unui om mine. Noi sîntem o unitate un profil aparte : producția noastră constă în creșterea vacilor de lante si cultivarea legumelor. 3 300 de hectare sint destinate acestei producții. Este, cum s-ar zice, vorba de o producție intensivă. Din 4 000 de taurine, 2 000 sint vaci de lante. care dau anual în jur de 3 000 litri de. lapte fiecare".(Ei, și ? Există performante mult mai mari șî oamenii nu fac un obiect de laudă cu orice preț din ele !).„Aș vrea să producție este ță pentru noi, faptul că vacile nu sint de un... soi deosebit, și că totul se datorează efortului lucrătorilor noștri. Acum recoltăm furajele de

pe 1 500 hectare. Ne slujim de 100 de tractoare, 12 combine și 16 semănători. Am mecanizat evacuarea gunoiului de grajd, adăpatul și mulsul. Tot mecanic facem și distribuirea hranei.în ceea ce privește grădina, nu avem o suprafață prea mare — 350 hectare — dar este foaite rentabilă. în 1971, una din fermele noastre legumicole, condusă de inginerul Gheorghe Ma-| tei, a obținut premiul I pe țară : de pe 155 hectare el a reușit să obțină beneficii în valoare de două milioane de lei. Și-a depășit producția planificată cu o mie de tone, dintre care 225 la export. Produsele noastre se consumă la Londra, in Suedia și R.F.G. același gust, a- ceeași calitate au și cele destinate pieții interne. Anul acesta, sîntem și principalul furnizor al
REPORTAJUL^ 

NOSTRU J

pentru stabilireade dc ca cu

spun că această o performan- avînd in vedere

Fabricii de conserve din Fetești1'. (Ei, și ? rpămintul mulțumim ■ tru mine, disputa).„E și aici pămîntului. tentați să-l _________ ____________ ,_torul aspersoarelor.’Nu-i rău,'ba chiar se și recomandă. Se poate însă și altfel — și e mai bine. Dar pentru aceasta trebuie trudă. Ca să irigi prin brazdă ai nevoie să-ți fie tot pămintul nivelat — și oamenii noștri au înțeles cum se cuvine această nevoie. Roșiile au pielita subțire, sint „domnișoare" și nu se simt bine cind le cade ana-n cap din aspersoare. Cu irigarea brazdă rădăcina trage plin, fructa nu se pătează, nu se murdărește, mana nu mai atacă atît de puternic. O culegi demai mare dragul. Dar pentru aceasta, cum spuneam, trebuie muncă"..;(Bine, bine, dar fiecare muncă se plătește pe măsură, așa că nu văd în ce constă faptul deosebit)......nu glumă, continuă el. iar oamenilor noștri nu le arde de glumă in astfel de treburi. Ei știu că fiecare muncă se plătește după cantitatea și calitatea ei, dar mai e ceva : conștiința care nu-i lasă să facă treabă de mfn- tuială, chiar dacă ceea ce ar obține de pe... această treabă le-ar aiunse să trăiască mulțumiți și în liniște. Vedeți, e vorba despre un alt fel de mulțumire, cînd știi că tot ce-a depins de tine ai făcut. Sint mulți asemenea. oameni, muncitori și specialiști, și dacă mă ooresc acum la Matei Gheorghe. Andrei Marginea, Constantin Paraschiv, Elena

La urma urmei tot dă totul ; lui să-i — țin să adaug pen- continuînd în gîndun dichis. îngrijirea Că. vedeți dv. eram irigăm și nor cuaju-

Dineu, Ion Stoica, Gheorghe Maer, Ion Dinu o fac doar așa, pentru un exemplu, dar în a- cest exemplu pot încăpea toți cei 620 de lucrători ai unității. La noi întrecerea socialistă are mobil tocmai această răspundere supremă pentru soarta producției, pentru mai mult, mai bine, mai repede. Numai în semestrul I al acestui an, 62 de lucrători au fost declarați, lună de lună, fruntași — și, crede- ți-mă, sint multe condiții de îndeplinit ca să te păstrezi la a- ceastă cotă înaltă a aprecierii. Și — mă văd silit să mă repet •— mai e ceva : după cinci steluțe consecutive, ceea ce înseamnă cinci ani la rind de fruntaș în producție, omul poate fi propus la o steluță mai mare, Ordinul Muncii clasa a III-a, de pildă. Mulți oameni ai noștri țin să-și cucerească astfel dreptul la această înaltă distincție morală. Doi au izbutit — mulgătoarea Anuța Topîrceanu și Dumitru Călin au fost distinși recent exact cu Ordinul Muncii cl. a III-a — alții le calcă pe urme"(Da, frumos, exemplar chiar« toată cinstea pentru acești oameni minunați, dar, dv„ stimate tovarășe director, „ce-ați făcut, dv. personal, pentru eL?).,.în ce mă privește r#am străduit să fiu totdeauna alături de ei, întreaga conducere a unității a depus eforturi pentru îmbunătățirea muncii și vieții lor. ocupat să le asigurăm

prin apă-n
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PKOCRAMVL in

9,08 — Știri ; 9,05 — Incognito
— program de varietăți muzicale ; 
9,5S — Melodia zilei : „Tinere,
avei ea ta e tara" de Temistoeie

-----  n,ooPopa ; 10,09 — Turist-club ; 
—- Știință Și tehnică ; 11,10 
Proril pe portativ ; 11,30 — 
gini din opereta „O noapte 
Veneția" de Johann Strauss ;
— Transmisuni directe din țara ; 
12,10 — Invitație in fonotecă 
muzică ușoară : 12,55 — Melodia 
sr'iei ; 13,00 — închiderea emisiu
nii de dimineață ; 17,00 — Știrile 
după-amiezii ; 17,05 — Alo, Radio
— muzică ușoară la cererea as
cultătorilor ; 18,00 — șapte zile, 
șapte arte. Muzica ; 13,10 — Ascul
tătorii ne propun ; 18.55 — Melo
dia .zilei ; 19,00 — Radio vacanta 
transmite. Emisiune muzical-dts- 
t,-activă ; 21,00 — Topul revistei 
J'iacâra ; 21,30 — Sîmbătă seara, 
dans ; 22,00 — Radiojurnal. Bu
letin meteorologie. Sport : 22,30 — 
Melodia zilei ; 22,33 — Vedete ale 
muzicii ușoare ; 23,15 — Poetica. 
Blișabeta Cenușă ; 23.20 — Opera 
Faust de Gounod (fragmente) ; 
23.55—24.00 — Ultimele știri.

Pa
la 

12.00

bumul duminical. 11,20 Biblioteca 
pentru 
lescu.
Fotbal : 
Brașov 
directă 
Teiex-Pubiicitate. 
în limba germană. 18,30 
îndrăgite, interpretate de Huxan- 
d:a Stefănescu-Vlad. 18,50 Tele- 
glob. Danemarca. 13,10 Tragerea 
de amortizare ADAS. 19,20 1001 de 
seri. Moby Dick (VI). 19,30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Oîntecul săptâmînii : „Toate dru
murile tării" de Camelia Dâscă- 
lescu. 29.05 52 de inițiative in 52 
de săptămini. Trăsătura etică a 
fiecărui salariat — luptător activ 
împotriva risipei de orice natură. 
20.15 Teleenciclopedia. 20,55 Publi
citate. 21,00 Film serial : Mannix. 
21,50 „La fereastra casei mele1. 
Intîlnire muzlcal-distractivă cu 
Ileana Sărăroiu, Amza Pellea. Ion 
Besoiu și Nicușor Predescu. 22,30 
Telejurnal. Sport. 22,50 Vedete in
ternaționale.

PROGRAMUL II

toți (reluare). V. Voicu- 
12,00 Telejurnal. 15,09 
C.F.R. Cluj—Steagul roști 

(Divizia A). Transmisiune 
de la Cluj. In pauză ;

16,45 Emisiune 
Melodii

SlMBĂTĂ. 29 SEPTEMBRIE 1373

DUMINICA. s« SEPTEMBRIE ist5

PROGRAMUL III

13,00 Avanpremieră. 16,05 Film 
serial. Marea iubire a lui Balzac. 
Episodul III — .,Prințesa1'. 17.00 
întrebări și răspunsuri. 17.30 Telex. 
17.35 Melodii distractive cu forma
ția instrumentalâ condusă de 
Grigore Nlcolae. 17,50 Travelling. 
Magazin bilunar de cultură cine
matografică.

DUMINICA, 3» SEPTEMBRIE 1373

9,0» Știri. 9.05 Incognito — pro- 
fcrain cit» varietăți muzicale. 9,55 

zilei : „Tu, aprinsă stea44 
<lr. Florin Bogardo. 10.00 Clubul 
inyjtștilor. Părinți Și copii. 11.00 
Știință și tehnică. 11,10 Profil pe 
portativ — Will Tura. 11,SO Tran- 
zistor-nielodii. 12,00 Invitație în 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. l?.00 
închiderea emisiunii de diminea
ță. 17,00 Știrile după-amiezii. 17.05 
Alo, Radio ! — muzică ușoară la 
rererea ascultătorilor. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Dans. 18,10 Dublu 
recital : Mihaela Mihai și Herbert 
Leonard. 18,55 Melodia zilei. 19.C0 
SBomanțe și eîntece de petrecere. 
19.30 Știfi.’ 19,S3 Simfonia în. Do 
major nr. 7 op. 105 de Jean Si
belius. 20,00 Teatru radiofonic. La 
nona Diana da Camil Petrescu. 
21,00 Radio-super-top. Gala locu
rilor I. 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. 22,10 Panoramic 
Sportiv. ‘1Î.S0 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii iușoare. 23.15 
jpoetica. Dumitru -Mureșan. 83,20 
.Trzz — portret. 23,55—24,00 Ulti
mele știri.

PROGRAMUL I

SlMBĂTĂ, 29 SEPTEMBRIE 1973

8,00 Bună dimineața. 8.30 Cra
vatele roșii. 9,25 Film serial : 
DAKTARI. 9,50 Viața satului. 11,00 
Emisiune în limba maghiară. 12,30 
De strajă patriei. 13,00 Album du
minical. 16,20 Magazin sportiv.
Fotbal : Polonia—Tara Galilor
(preliminariile Campionatului
Mondial) — selecțiuni înregistrate 
de la Varșovia. Deschiderea Con
gresului Comitetului olimpic 
ternatfonai. Transmisiune de 
Varna. ..Marele premiu al 
ropei" la călărie — sărituri peste 
obstacole (manșa 1). înregistrare 
de la Aachen. 18,30 Film serial ; 
ARTHUR (episodul XI). 18,55 Ve
tre folclorice. !n zona de cîmpie 
a Banatului. 19,15 Publicitate. 19,20 
1001 de seri. Moby Dick (VII). 
19.30 Teleiurnal. Săptămina politi
că internă și internațională în 
imagini. 20.10 Reportajul săptămi- 
nii. Orașul de lingă Teslul. 20,30 
Gala lunilor — septembrie. Toam- 

Romantica. Fantezie co
regrafică inspirată de pagini mu
zicale de mare frumusețe semnate 
de Brahms, Grieg, Granados, 
Weber. 22,00 Telejurnal, Sport.

PROGRAMUL II

Teatrul National „I. L. Caragia- 
Ie“ (Sala Comedia) : DONA DIA
NA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza. Bulandra" (Schitu Mil- 
gureanu) : A XII-A NOAPTE — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : BUNĂ SEARA. 
DOMNULE WILDE — ora 19.30; 
Teatrul Giulești (la Teatrul Na
tional „I. L. Caragiale" — Sala 
Studio) ; L1OLA — ora 19,30; Tea
trul Evreiesc de Stat : LOZUL 
CEL MARE — ora 19,30; Teatrul 
,,C. Tănase" (Sala Savoy) : TRĂS
NETUL MEU DRAG — ora 19,30: 
Circul Globus : AL TREILEA 
GONG LA... CIRC — ora 19.30.

DUMINICA, 30 SEPTEMBRIE 1973
Teatrul National „T. L. Ca

ragiale" (Sala Comedia) : TREI 
FRAȚI GEMENI VENEȚIENI — 
ora 10,30; PRIZONIERUL DIN 
MANHATTAN — ora 20: Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : A XII-A NOAPTE 
— ora 10,30; ANUNȚUL DE LA 
MICA PUBLICITATE — ora 20? 
Teatrul .,C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : AICI A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON - 
19,30; Teatrul Giulești (la 
National „I. L. Caragiale" 
Studio) : CASA CARE A 
PE UȘA — ora 19,30; 
Evreiesc de Stat : LOZUL 
MARE — ora 19,30; Teatrul __
Tănase" (Sala, Savoy) ; TRĂSNI
TE L MEU DRAG — ora 19 30; 
Circul Globus : AL TREILEA 
GQNG LA... CIRC — orele 10; 16 
și 19,30.

— ora 
Teatrul 
— Sala 
FUGIT 
Teatrul 

■ CEL 
„C.

Cernavoda, Ia cătunul numit Caiechioi (însemnînd în limba turcă „satul cetății"), unde bătrinii povesteau că pe dealul din buza fluviului ies, în nopțile limpezi, săgeți de focuri și călești aurite. Treizeci de veri a săpat Grigore Florescu in malul acela, dezvelind de sub pămîntul ultimului mileniu cea mai monumentală cetate antică din Dobrogea, întinsă pe aproape două terenuri de fotbal, cu ziduri ți turnuri cit casa : străveche așezare getică, apoi castru ridicat de Traian și pe urmă o înfloritoare cetate bizantină, distrusă succesiv do popoarele migratoare și de fiecare dată refăcută (vorbesc zidurile !). demons- trînd continuitatea în acest colț de țară a populației daco-romane timp de un mileniu. Intr-o căsuță modestă, din afara zidurilor cetății, vară de vară arheologul aduna tot ce-i scotea șpaclu! de sub pămintul straturi-stra- turi ; aici îți aducea familia — copilul și apoi adolescentul Radu se juca printre sarcofage, inscripții, fragmente de coloane, creștea cu

barbarii în vise, cu relicvele romanilor sub ochi, ascuitind tăcerea plină de vaiete și îndemnuri Ia luptă, mingiind gingașe podoabe femeiești, numerotind cu tuș bucăți de amfore și vase...Moștenind această tinărul arheolog a continue cercetarea «etate, vrut să în alte

heologi. Cum numărul solicitatorilor creștea, s-a trecut la lucrul pe serii. Și-n vara care a trecut s-a întimpiat la fel, Capidava fiind azi socotită stația pilot a uceniciei de vacanță. Cițiva specialiști și foarte mulți entuziaști cercetători anonimi demonstrează cite se pot realiza cînd

na. 21,40

In
ia 

Eu-

PROGRAMUL I

9 00 Lumea copilor (reluare). 9,30 
Be Ia Alfa la Omega. 10.00 Tele:.1. 
lO.Oț Avanpremieră. 10.10 Bucu- 
rețtiul necunoscut (reluare) Car
tierul Regiei. 10,30 Emisiune 
știinfă (reluare). Consecințe

de 
ale 

avortului. .10,5» Selecțiuni din ai-

11,00—13 00 Concertul Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii din 
Craiova. 20,10 Eroi îndrăgiți de 
copii : Familia năzdrăvană. 20 40 
Studioul de poezie. Floarea al
bastră. Spectacol literar-muzical- 
coregrafic. 21,15 De pe scenele 
lirice ale tării. 22.00 Film seria! ; 
MANNIX — reluare.

Studenții s-au în- și-n anii mai fieAu venit fără să de practică. Șan- s-a mărit. Au venit

condiții decît cele clasice, firești pentru unii, au răspuns da. Și drăgostit. următori, „obligați" tieruielevi din Cernavoda, Hîrșova, Constanța și București, stu- denți politehniști și filologi, tineri muncitori în concediu — numindu-se brigadieri ar-

există și inițiativă și uși deschise ; Comitetul județean U.T.C. Constanța a fost in- ttiul care s-a făcut luntre și punte pentru organizarea a- cestui unic șantier al tineretului.„Satul cetății" dispare în- eet-incet, ultimii săi locuitori trăgindu-se în vatra comunei — cooperativă milionară Topalu (de care aparține).

Capidava, redescoperită după un mileniu, a intrat intr-un nou ciclu de existență. Ea a demonstrat că arheologia poate fi scoasă din tiparele academismului, că sub îndrumarea specialiștilor, tinerii pot să-și satisfacă setea de ' necunoscut, să găseaască apa vie a marilor descoperiri, să se confrunte direct, nemijlocit cu istoria și frumusețile plaiurilor noastre. Este o adincă educație patriotică, dincolo de litera manualelor. Aici munca este nu numai patriotică, ci și o carte de învățături în care descifrind tainele trecutului se deschid paginile spre viitor. Satul nu va mai exista, dar cetatea da. E vremea să se gindească cineva, acum. Ia ceea ce poate însemna pentru turism acest univers de istorie : port Ia care să acosteze vasele de pasageri, pasagerii să asiste la spectacole de sunet și lumină, să viziteze un muzeu al cetății, să locuiască in apropierea zidurilor cil casa ș.am.d. Capidava e tezaurul moștenit de noi toți. Să-l cinstim cum 
se cuvine.Atunci, vom putea spune l Capidava rediviva !

tățireaNe-am . ... ... __ ______condiții de locuit în incinta întreprinderii și in bună parte am reușit. De anul trecut mă zbat să obțin aprobarea ca din fondurile noastre să construim încă 23 de apartamente — hol, bucătărie, cămară, sufragerie, dormitor, încălzire centrală. în toamna aceasta vor fi gata — și întregul personal va locui astfel aici, cu familii cu tot. Pentru copiii între 3 și 6 ani am creat o grădiniță proprie, cu regim săptămînal. Copiii sint aduși luni dimineața și rămîn în îngrijirea noastră pină simbătă seara, timp în care cei doi soți pot munci împreună. Anul acesta vom extinde grădinița la o sută de locuri. Dar toamna aceasta mă bat și alte griji. Din cei 235 de copii care locuiesc aici cu părinții, 100 sint de virstă școlară. Acum ei se află în practică, pe cîmp. alături de părinții lor. Dar vor începe în curind cursurile. Trebuie să ne îngrijim de un autobuz și un microbuz cu care să-i ducem și să-i aducem de la școlile din Călărași. Este o griiă,(Da, nevoit — ?i „tată" școală !)., Pentru că, așa cum vă spuneam la început, cine bea apă din Ialomița, acolo cămine. Eu am băut acum 20 de ani și, în ciuda numelui, iată-mă și astăzi tot aici, în Bărăgan. M-a învățat să iubesc pămîntul acesta, omul de mare omenie Dumitru Dumitru, directorul I.A.S. Pietroiu, desnre care și dv. ati auzit cel puțin din romanul „Bărăgan" de V. Em. Galan, al cărui erou este. Lui îi mulțumesc — și mă simt dator s-o fac totdeauna — pentru căldura și tactul cu care a știut să-și aDropie, acum 20 de ani, și să-l învețe adevărata meserie a Bărăganului, pe proaspătul absolvent de facultate. Gheorghe Bucureșteanu. Spu- peți și dv., nu-i bună Si de preț apa Talomiț.ei ?“Este !

nu ?“.este o grijă — mă simt să recunosc în sinea mea încă mare, pentru un cu o sută de copii la

ION ANDREIȚA

P.S. Mă simt dator cu o explicație cititorului și un cuvînt de scuză inginerului Gheorghe Bucureșteanu. Mai întîi : evident că la sfîrșitul întilnirii cu eroul acestui reportaj alfa era convingerea, mea față de impresia debutului. Am reconstituit. însă, convorbirea, așa cum » decurs ba. în speranța că va fi mai interesantă pentru cititor. Ti cer scuze apoi inginerului Gbeorghe Bucureșteanu pentru nedreptatea de a-1 fi suspectat de o mie și una de lucruri. Cer totodată scuze tuturor celor care, pină acum, m-au intimpinat cu aceste cuvinte devenite Pentru că, într-adevăr, apă din Ialomița, acolo cu viața, cu fapta, cumăcar. Un gînd frumos pe care ți autorul acestor rinduri ii trimite, pe această cale, în semn de omagiu și recunoștință, mi- nunaților oameni cunoscuți cimpia Bărăganului.

proverb, cine bea rămîne ; un gînd

REZINTĂROMANIA

James R. Simon, Oliver WallaceScenariul și regia : James Algar ; imaginea : Hugh A. Wilmar, Lloyd Beebe ; muzica :
PISICA JUNGLEIProducție WALT DISNEY

cu : Roman Mosior, Piotr Szczerkowski, Halina Kossobudzka, Malgorzata Lesniewska, Jolanta Bohdal.
SINGURScenariul și regia : Janusz Nasfeter imaginea : Wieslaw Zdort ; muzica : Waidemar Kazaneckj STARE DE ASEDIUYVES MONTAND și RENATO SALVATORI Coproducție franco-itaio-vestgermană Scenariul : Costa Gavras și Franco Solinas ; Regia : Costa Gavras ; muzica : Mikis Theodorakis— Interpretează ansamblul sud-american „Los Calchakis"
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APRECIERE UNANIMĂ, APROBARE TOTALĂ TELEGRAME
A REZULTATELOR ISTORICEI VIZITE

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN AMERICA LATINĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, a adresat tovarășului SAMORA MOISES MACHEL, președintele FRELIMO, următoarea telegramă :Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, cele mai calde felicitări. împreună cu urările de noi succese în îndeplinirea înaltelor responsabilități ce vă revin in activitatea pe care o desfășurați in fruntea FRELIMO, pentru eliberare și independență națională, pentru lichidarea cit mai rapidă a anacronicului regim colonial portughez, pentru împli- , nirea aspirațiilor și intereselor vitale ale poporului mozambican.Reafirmăm dorința noastră de a extinde in continuare bunele relații de prietenie și solidaritate internaționaliste statornicite între P.C.R. și FRELIMO în spiritul comunicatului comun pe care l-am semnat recent la București, pentru a face să triumfe ciț mai curind lupta poporului mozambican pentru o viață liberă, pe calea independenței, progresului economic și social, în interesul tuturor forțelor antiimperialisle, iubitoare de pace din întreaga lume.

Tovarășul Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, s-a înapoiat, vineri seara, de ia Moscova, unde a participat la lucrările celei de-a 64-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R.La. sosire, pe aeroportul Oto- păni. se aflau tovarășul Virgil Trofin. vicepreședinte al Consiliului dă Miniștri, alte persoane oficiale.

Iși colaborării multilaterale dintre partidele, țările și popoarele noastre, pentru succese tot mai mari in opera de edificare a socialismului in Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză.

„Alături de întregul tineret al țării noastre, tinerii români și maghiari din județul Harghita am încercat o puternică mindrie pentru prestigiul internațional de care se bucură politica internă și externă a partidului și statului nostru, pentru stima și respectul profund cu care este înconjurată pretutindeni personalitatea Dumneavoastră și eu prilejul vizitei pe care ati întreprins-o în țările Americii Latine ne exprimăm deplina adeziune și satisfacție pentru rezultatele rodnice obținute in lărgirea și stringerea pe toate planurile a relațiilor României socialiste cu țările vizitate, ceea ce exprimă elocvent dorința partidului și poporului nostru de a colabora și coopbra cu toate țările lumii, indiferent de orîn- duirea lor socială, pe baza respectării riguroase a independenței, suveranității naționale, a dreptului fiecărui popor de a-și făuri viitorul potrivit propriilor sale interese. Această vizită, ca și toate celelalte vizite întreprinse de Dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, s-a dovedit a fi o soluție a prezenței și înfăptuirilor românești în lumea contemporană. Tinerii români și maghiari din județul Harghita am fost impresionați in mod deosebit de felul călduros, entuziast în care au fost primiți solii poporului nostru de tineretul latino-american. Prin vizita Dumneavoastră, ne-am simțit alături, inimă lingă inimă, cu milioanele de tineri, cu popoarele Americii Latine care aspiră spre aceleași, idealuri de pace, colaborare și progres social ca și poporul nostru.Vă raportăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul tineret, alături de întreaga populație a județului nostru, participă cu entuziasm și dăruire la realizarea exemplară și la timp a tuturor sarcinilor economice, pentru realizarea angajamentului asumat de realizare a cincinalului în patru ani și jumătate",

se spune in telegrama Osrile- tului județean Harghita al U.T.C.„Am urmărit cu legitimă rnin- drie și Satisfacție convorbirile pe care le-ați purtat cu șefii statelor vizitate, cuvîntările și interviurile acordate, numeroasele întâlniri pe care le-ați avpt cu reprezentanți ai diferitelor cercuri ale opiniei publice. Ne-am exprimat deplinul acord cu tratatele și declarațiile comune semnate cu acest prilej" — se spune în telegrama adresată de întreprinderea „Electroapa- rataj“-București.Sîntem convinși, mult iubite

acestui județ, își manifestă a- dînca satisfacție față de rezultatele deosebit de însemnate obținute cu prilejul recentei vizite in unele țări din America Latină, vă exprimă, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, cea mai vie recunoștință pentru vasta și laborioasa activitate ce ați desfășurat-o in cadrul acestei vizite, pentru înaltul mesaj de colaborare, prietenie și pace pe care l-ați purtat cu strălucire și de astădată dincolo de hotarele țării.Pe parcursul acestor zile istorice am fost în permanență cu
Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, continuă să sosească, din toate colțurile țării, telegrame in care se exprimă aprecierea înaltă fată de reiultatele rodnice ale istoricei vizite a tovarășului Nicolae Ceaușescu în cele șase țări ale Americii Latine, aprobarea și adeziunea unanimă față de politica internă și externă a partidului și statului nostru. In aceste mesaje, comitetele județene de partid, colectivele de conducere și de muncă se angajează să depună toate eforturile pentru îndeplinirea vastului program de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

secretar general, că rezultatele deosebite ce s-au înregistrat cu ocazia vizitei istorice în America Latină vor impulsiona și amplifica relațiile pe multiple planuri dintre statul nostru și aceste țări, contribuind la consolidarea pozițiilor României pe a- rena internațională, afirmarea tot mai puternică a voinței de pace și colaborare de care este animat harnicul nostru popor. Noi oamenii muncii din întreprinderea Electroaparataj ne angajăm să fabricăm aparate electrotehnice de calitate superioară care să satisfacă cerințele contractelor de export, îndeosebi în cadtul acordărilor că’ s-au ‘ semnat cu statele Americii Latine vizitate.„Comitetul județean de partid Botoșani, în numele tuturor oa-

gindul și inima alături de Dumneavoastră, am încercat ceas de ceas, clipă de clipă un puternic sentiment de mindrie patriotică pentru politica externă a României și prestigiul ei în rindul națiunilor lumii, ne-am bucurat sincer de elogiile ce s-au rostit pe toate meridianele față de calități văzător energic perialiste, înflăcărat promotor și apărător al dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî de sine stătător destinele.îngăduiți-ne să vă asigurăm și cu acest ‘prilej, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. că toți comuniștii, muncitorii, țăranii și intelectualii județului, cu profundă încredere în partid, în

globului înaltele Dumneavoastră de internationalist clar- și consecvent, militant împotriva politicii .im-

cată, sîntem pe deplin mobilizați în înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin, că vom face totul pentru sporirea contribuției noastre la ridicarea patriei pe noi trepte de progres și prosperitate, pentru afirmarea ei tot mai puternică în lupta pentru socialism, pace și colaborare intre popoare".„Sîntem bucuroși și ne manifestăm întreaga adeziune față de rezultatele deosebite ce au fost obținute in fiecare din țările vizitate, față de fidelitatea și e- nergia cu care ați militat pentru întărirea solidarității dintre România și țările Americii Latine in lupta comună pentru dezvoltarea economico-soeială, independență și suveranitate, pentru o lume mai dreaptă, pentru prietenie și pace intre toate popoarele lumii — se spune in telegrama Comitetului județean Constanța al P.C.R.Alături de întregul nostru popor. noi, constănțenii. trăim un profund sentiment de încredere și mindrie, avîndu-vă in fruntea partidului și țării pe Dumneavoastră. iubite tovarășe secretar general, militant eminent pe plan internațional, neobosit si dîrz luptător pentru dezvoltarea pe mai departe a relațiilor de prietenie cu toate țările socialiste, pentru un climat de a- propiere și înțelegere între toate popoarele.Imensul prestigiu de care se bucură țara noastră pe plan mondial este în primul rînd rezultatul politicii științifice a partidului. nostru, al activității Dumneavoastră de o remarcabilă luciditate politică și neabătută consecvență revoluționară și vă sîntem recunoscători că prin Dumneavoastră țara noastră se bucură de aleasă prețuire și respect pe întreg globul.Vă ..asigurăm, că tpți oamenii muncii din județuj Constanța, alături de întreaga țară, vor face totul pentru a contribui tot mai mult la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate
Rqmâni'i1'. i-in » »

Președintele Consiliului de Stai al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Consiliului Republican al Republicii Arabe Yemen, ABDUL RAHMAN AL IRIANI, următoarea telegramă :Vă mulțumesc pentru felicitările ce mi le-ați transmis cu ocazia celei de-a 11-a aniversări a revoluției glorioase din 26 septembrie, adresînd în același timp urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, de progres continuu și înflorire poporului român prieten.
COMUNICATConsiliul de Stat al Republicii Socialiste România și guvernul român au hotărî.! să recunoască

La Ministerul Apărării Naționale a avut loc. vineri dimineața, solemnitatea semnării Acordului între guvernele Re- România și Gârmane aeriene stabilește în conti- domeniul călători, pe de

publicii Socialiste Republicii Democrate privind transporturile civile. Documentul cadrul de dezvoltare, nuare. a relațiilor în traficului aerian turistic și de liniile aeriene companiile „Tarom" și „Inter- flug".Din partea guvernului Republicii Socialiste România, acordul a fost semnat de. general de. armată Ion Ioniță. ministrul Apărării Naționale, iar din partea guvernului Republicii Democrate Germane de Otto Arndt, ministrul transporturilor.Vineri, s-a semnat la București, Convenția de asistență medicală intre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

de mărfuri deservite

condusă de minis- al învățămîntului și Republica Federală von vizită

. Republica Guineea-Bissau, stat independent și suveran.

Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Iso Njegovan, a o- ferit, vineri, un dejun in onoarea președintelui Consiliului Executiv al R. S. Slovenia. Andrei Marinț, care se află in vizită in țara noastră.Au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Ion Drăgan. secretar general al Secretariatului general al Consiliului de Miniștri, Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică. '

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la răscoala antifascistă din Bulgaria, vineri după-amia- ză, a avut loc o adunare la Casa de cultură a orașului Corabia din județul Olt. care are relații directe cu județul Mihailovgrad', centrul răscoalei aniversate.Au participat Constantin' Gheorghe. secretar al Comitetu-' lui județean Olt al P.C.R.. Flo- rea Mircea, secretar al Comitetului orășenesc Corabia al P.C.R.. alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși oameni ai muncii din întreprinderile' și instituțiile orașului, țărani cooperatori, elevi.Au luat parte, de asemenea. Spas Gospodov. ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.

INVITAȚII LA BALUL 
DE SÎMBATA SEARA

• Casa de Cultură a sectorului II, București organizează o seară cultural-distractivă pentru tineret. Pe afiș figurează un concurs ad-hoc, pe teme internaționale și apoi, dans. • Din programul serii pentru tineret organizat de Casa de cultură a sectorului IV, reținem : recitalul soliștilor vocali ai casei de cultură, momente vesele interpretate de Nae Lăzărescu și Nucu Petrescu, și dans in compania orchestrei ,.Apollo". • Un program atractiv și bogat solicită prezenta tinerilor la Casa de cultură a studenților. „Balul bobocilor" vă așteaptă. în sala mare (la parter), dans în compania orchestrei „Eden", în sala de spectacole (etajul I), ansamblul studențesc „Doina", va susține un spectacol de folclor, urmai de un concert al formației „Mondial". Student-clubul. prin urarea „Bine ați venit la noi", rare este în același timp și titlul soectacolului. vă așteaptă să aplaudați recitalul corului de cameră al Casei de cultură a studenților .și un program de prestidigitație prezentat de studenți. Teatrul studențesc Podul va prezenta trei spectacole : „Flori și omenie", „Divertisment muzical" si „Aventură japoneză" în regia lui Cătălin Naum. • Casa de cultură a sindicatelor din Suceava, oferă tinerilor în loc de tradiționalul bal. o seară de teatru prezentată de Teatrul de Stat din Sibiu. (Piesa „Gaițele" de Al. Chirițescu). • Casa de cultură a Tineretului și Studenților

menilor muncii de pe cuprinsul politica sa înleleaxilă.

Delegația trul federal științei din Germania, prof. dr. Klaus Dohnanyi. aflată într-o în România, s-a întilnit, vineri dimineața, la Ministerul cației și învățămîntului, cu tovarășul Paul Nicpleseu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și învățămîntului. Cu acest prilej, s-a efectuat un schim_b__de _i.ii-
ENTRU 

TINERET

Edu-

două țări și s-au examinat posibilitățile de extindere a colaborării reciproce în acest domeniu.Vineri, 28 septembrie. Muzica reprezentativă .și de protocol a Armatei a plecat în Elveția pentru a participa la Festivalul muzicilor militare organizat la Ziirich.Cu prilejul Zilei Armatei Populare Ungare, colonelul Toth Endre. atașatul militar și aero al Republicii Populare Ungare la București, a oferit, vineri seara. în saloanele ambasadei, un cocteil.

La București s-au încheiat, vineri, lucrările reuniunii internaționale cu tema ..Efectele sociale ale industrializării in zonele rurale", care s-a desfășurat sub auspiciile Secretariatului general al O.N.U.în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a 24-a aniversare a proclamării Republicii Populare Chineze, Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea și Asociația de prietenie româno-chineze au organizat, vineri seara, o recepție.în timpul recepției, tovarășul Chivu Stoica și ambasadorul Li Tin-Ciuan au toastat pentru continua dezvoltare a prieteniei

în cursul vizitei pe care o e- fectuează în țara noastră, delegația Uprona a avut mtilniri și schimburi de informații la C.C. -- la C.C. alAcademiaal U.G.S.R., la M.A.E. U.T.C., precunl și la ..Ștefan Gheorghiu".Totodată, oaspețiiMuzeul de istorie al _______Socialiste România, fabrica „Tri- codava", noile construcții din o- rașul București, Palatul pionierilor. Institutul de cercetări a- gricole de la Fundulea, precum și Combinatul petrochimic, I.A.S. și Combinatul de vinifi- cație Ștefănești, Casa de cultură și Clubul tehnic al tineretului din Pitești.

au vizitat Republicii.

CONFERINȚA DE PRESA
LA CASA ZIARIȘTILOR

Iași găzduiește o nuntă studențească. Mirii, Mistreanu Doina și Plenovici Alexandru, ambii studenți la facultatea de chimie din cadrul Universității Al. I. Cuza. își așteaptă oaspeții.Vă dorim o sîmbătă plăcută !

Agresiva neomenieîn tramvaiul 5, chiar în clipa cînd acesta cotea pe Calea Flo- reasca. unei bătrtne i s-a făcut rău. Abia a reușit să îngaime adresa, că s-a prăbușit aproape leșinată. O necunoscută a ajutat-o să coboare și, apoi, cu chiu cu vai, a transportat-o pină a- casă. Mare i-a fost mirarea, cînd. ajungînd la domiciliul bolnavei, a găsit acolo o femeie de vreo treizeci de ani. fiica acesteia, care în loc de „mulțumesc", i-a azvirlit binevoitoarei necunoscute cea mai neașteptată... replică : „Ai crezut că n-are cine s-o moștenească, de asta te-ai obosit ? Fii pe pace, sîn- tem destui pe sicriul ei !“Ce-ar fi ca „grăbita" și agresiva moștenitoare să aibă o fiică ? La fel. (S. SOFIA).
FESTIVAL SARMIS 73

Sub genericul ..Să ridem cu...“ s-au desfășurat mai multe manifestări satirico-umorisiice in cadrul celei de-a patra ediții a festivalului cultural-artistic hunedorean Sarmis. La sala Arta din Deva am trăit momente de destindere și bună dispoziție in compania unor apreciați comici — Lucian Radulian, George Casan, Ileana Zanche, Adrian Nicolau, Liviu. Oros și alți — care au adus pe scenă cu dezinvoltură și talent cele mai reușite momente co- mico-satirice realizate în decursul anilor de către teatrul de estradă devean. La casa de cultură din Hunedoara a avut loc o trecere în revistă a brigăzilor artistice de agitație. Sub titlul „Omul fată în fată cu el însuși" sau mai exact spus cu lipsurile și slăbiciunile sale cu tot ce are darul/să-i întunece bucuriile vieții. După spectacol a avut loc o dezbatere despre menirea brigăzii de agitație, eficiența sa in combaterea lipsurilor din procesul de producție și din viața socială la care au participat instructori, specialiști, interpreți.Din manifestările zilei de vineri remarcăm concertul simfonic susținut de Filarmonica de stat din Cluj cu un repertoriu de prelucrări folclorice, prezentarea a două culegeri de folclor „Cîn- tecele Iancului" și „Strigături din Hunedoara" realizate de cercetători locali — ambele la Deva : deschiderea unei expoziții județene a cercurilor de fotoamatori de pe lingă casele de cultură și cluburile muncitorești — la Petroșani ; spectacole folclorice susținute la Certeju de sus și Gurabarza. (Al. B.).

telesmviar: ] NE-AM INFORMAT 
PENTRU DVS.

Vineri a avut loc la Casa Ziariștilor, in organizarea Asociației presei sportive române, o conferință de presă cu prilejul vizitei care o întreprinde în tara noastră o delegație a Comitetului de organizare a celei de-a XII-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă Innsbruck 1976.tat ziariștilor sportivi români preocuparfie și proiectele omite- tului de organizare pentru realizarea in cele mai bune condiții a acestui mare eveniment sportiv;. ■Șeful de presă al J.O. de iarnă .-'76? Berii Neuman, a informat presa sportivă română despre activitatea biroului de presă și condițiile de lucru ce vor fi oferite ziariștilor în 1976 la Innsbruck.Oaspeții au răspuns întrebărilor ziariștilor români. ^A rulat ijn film de scurt-metraj despre pregătirile celei de-a XII-a Olimpiade de iarnă. .....La conferința de presă au luat parte numeroși ziariști sportivi din presa centrală și de specialitate, radio și televiziune.A fost, de asemenea, prezent ambasadorul Austriei la București, dr. Werner Sautter. . . ..
ANSAMBLUL U.T.C. care nc-a reprezentat tara la Festivalul Tineretului din Berlin, va fi prezent peste citeva zile pe platourile Televiziunii, pentru a fi înregistrat. Ca să reprezinte muzica ușoară in cadrul unei „Seri pentru tineret" ce se realizează la Craiova de Sergiu lonescu și Petre Magdin, a fost desemnat un grup de tineri și tinere. Ei sînt muncitori, elevi și studenți. Emisiunea va fi difuzată pe 4 c-4-ticiî" formația că reia, un juriu format 12 000 de spectatori i-a acordat locul II fiilor" înregistrează pentru micul ecran pă de filmare s-a întors de la Brașov a realizat un film muzical. Bernd Bomehes de la I.A.T.C. — două localități diferite ușoară — Lucia Grigore din „Lotca de aur“ șl O™—,  ------- . . .. _ .ua fără nume". Ele au interpretat in cadrul emisiunii „Portativ ’73“, piesele „Soarele zărilor" de Marius Țeicu, și respectiv „Atunci" de Mișu Iancu. Elena Merișoreanu solistă de muzica populară la ansamblul „Rapsodia Română" a plecat împreună cu o echipă de filmare în comuna Viță de .Tos jud. Hunedoara, unde cu formația locală va înregistra două noi ‘ piese : „Vino bade de la mină" și „Hai, măi bade să fugim". (M. COCOLAȘ).

A doua gală a zonalei de box

octombrie. „Koman- din aproximativ la „Gala lorma- reoital. O echi- Sighișoara, unde este studentul clasa a XII-aun Și Protagonist Două ele în — două nume noi in muzica „ ..... Brăila, cîștigătoarea trofeuluisi Mihaela Oancea, candidată la concursul „Stea- __  . . . . » ___a__ ipiesele „Soarele zărilor" de Marius Țeicu. și respectiv

Ouă de regimCercetătorii australieni au reușit să modifice substanțial conținutul de grăsimi al ouăle- lor, suprimînd cu desăvîrșire carnea și grăsimile din alimentația găinilor ouătoare din crescătorii. Supuse unui regim exclusiv vegetarian. găinile au produs ouă care conțineau grăsimi ușor asimilabile de către organismul uman și care, mai ales, nu se acumulează și nu se depun. Această din urmă calitate a „ouălelor de regim" permite evitarea creșterii conținutului de colesterol din singe, recomandîndu-le de acum înainte ca prețioase alimente dietetice.

la Drobeta-Tr. Severin

| 5 CU MICROINTERVIU 
CU FLORIN PIERSIC

— Cititorii „Scînteii tineretului" vor să afle la ce lucrați în momentul de față.— Lucrez la filmul serial pentru T.V. „August în flăcări" — 13 episoade, scenariu Eugen Barbu, regia Dan Pița, Alexandru Tatos și Radu Gabrea, care se află în stadiul de montaj, mixaj, postsincron. Rolul meu — Armand Sachelarie — alias Virgil Danacu. Lucrez la filmul Studioului „Buftea" — „Frații Jderi" după M. Sa- doveanu în regia lui Mircea Drăgan. Interpretez rolul Cristea Jder. Pregătesc rolul lui Petru Rareș din „Apus de soare" a lui B. Șt. Dela- vpancea în regia Mariettei Sadova, pentru deschiderea noului Teatru Național. Voi juca rolul principal (Căpitanul Matei) în filmul lui Dinu Cocea „Stejar extremă urgență". în piesa pentru T.V. „Arta de-a reuși în LeuApar ne cu specie lam- șoăreci",„Zo- care

‘în„Arta viață" a lui Corneliu joc șapte roluri, scenă în reluările tacolele : „Fluture pă“, „Oameni și „Dulcea pasăre a tinereții' „Săptămîna patimilor". " dia taurului". ..Chirița' se vor juca la noul teatru și în- turneele din țară. Agenda mea de lucru s-ar putea să se încarce în continuare.— Cum suportați laritatea ?— Foarte bine. îmi N-am bani pentru Este foarte plăcut să că publicul te cunoaște, urmărește, și hai să te iubește (cel bește). oră : .în turneu am trecut întîm- plător prin comuna Bahnia.

popu-place, poze, simți te zicem .. care te iu-Exemplu de ultimă Acum două săptămîni

Aparat de citit pentru 
orbiOamenii de știintă din Mm cova au elaborat un nou sistem de citit pentru nevăzători. Cîn< în „câmpul vizual" este plasat un text obișnuit, dintr-un megafon se aude un fel de melodie. Pentru fiecare element grafic sau literă a fost aleasă o combinație calendaristică de tonuri, muzicale. în acest mod. literele devin audibile. Desci- frind „melodia" transmisă, nevăzătorii pot citi perfect textul. Față de sistemul ..Braille", noul aparat prezintă avantaje deosebite prin aceea că permite citirea publicațiilor obișnuite, precum și lectura in grup a aceluiași text. (J. P.).

Cea de a doua gală semifinală a zonalei de la Drobeta Tr. Severin a fost plină de surprize. Pugiliști cunoscuți și experimentali — Cojan Anton—Galați și Stanef Constantin, Metalul București — au trebuit să părăsească arena. Primul din cauza rănirii la arcadă, iar al doilea, din cauza superficialității cu care s-a pregătit pentru o asemenea intrecere. Dar nu trebuie scăzut nimic din meritele învingătorului Dia Constantin — Cimpulung Muscel, care, boxind curajos, lovind variat din toate pozițiile, ii determină pe arbitrii judecători să-i acorde o meritată victorie. Publicul spectator era nerăbdător să vadă ee va face, in ring, Constantin Gruiescu —

european cartea de tuturor participanților o lecție de ceea ee se cheamă box. Meritul adversarului. Mălinaș Vasile —■. Metalul București, de a fi terminat în picioare acest meci, nu poate trece neobservat. Un alt meci care a plăcut mult spectatorilor a fost cel dintre Lică Constantin — Farul și Dumitru Mișu — Craiova. Lică e un talent al boxului nostru și credem că va avea un cuvînt de spus în viitor. Dar păcat că Ia această competiție nu se acordă și Cupa fair-play pe care c.u siguranță ar fi meritat-o Dumitru Mișu cit și antrenorul lui, Bogdan.
ION BALAURE

Steaua. Campionul și-a onorat cu succes vizită. demonstrînd

• In vechiul Palat al Sporturilor de la Montjuich din Barcelona, toridă în acest început de toamnă, și la Badalona, unde se fgce plajă ca in mijlocul verii," cel de-M 18-lea campionat ei;ropean masculin de baschet a început fără mari surprize, dovedindu-se incă o dată faptul că in acest sport, poate mai mult decît în altele, ierarhiile tradi- î-ea'^flufâîjf, căre pracfuTa'neglijat apărarea îti jocul cu Polonia, a permis adversarilor să înscrie 83 de puncte, ciștigînd în final totuși la o diferență netă : 104— 83 (53—33). Experimentata formație a Cehoslovaciei a trebuit să se întrebuințeze la maximum pentru a te'rfnina învingătoare (după prelungiri), in meciul cu echipa Israelului. Scor final ; 92—89 (37—38).Disputat seara tîrziu și încheiat aproape de miezul nopții (ora locală), meciul dintre selecționatele României și Turciei a luat sfîrșit cu o victorie aparent clară a baschetbaliștilor noștri, cu scorul de 84—69 (40—38).Privit ca spectacol, ultimul joc al serii, a alternat între momente de joc bun și joc lent și stereotip. Prima repriză a fost echilibrată, deși antrenorul Dan Niculescu a menținut tot timpul în teren „cvintetul" de bază : Diaconescu. Novac1, Tarău, 0c- zelak și Popa. în minutul 5 conduceam cu 9—7. pentru ca cinci minute mai tîrziu scorul să ne fie favorabil cu 21—17. Echi-

ÎN JLieRĂRM

lingă Tirnăveni — jude-Mureș. M-am oprit la 11dețul ...noaptea cu mașina și am cerut apă la o poartă unde stăteau de vorbă vreo 4—o oameni.Eră întuneric.Mi-au- recunoscut (zic ei 1) glasul, ne-am pupat (așa au vrut ei) și-apoi lăsat beut și dormit plus.seara botezat Florin.— Multi tineri visează să devină actori. Le îndreptățiți dorința ?— Cei care simt că au calități. să facă meseria ăsta minunată dar care cere o muncă uriașă. E trist să te tîrîi că Vodă prin lobodă, să ajungi actor pe diplomă și să stai, să stai să iei leafa și să joci șah la club. Te a- mărăști. îți strici sufletul și pe al tău și pe al colegilor. Mai bine faci pentru care ai chemare., vocație în teatru... Un lampă... (D. V.).

nu m-au pină n-am .mîncat, acolo. în fata gazdei născuse în aceea un băiat. L-au

EDITURA DACIA— Bonrtrca A : Opinia publică in procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltată. 7.25 Iei, Pop. L. : Munca fizică și munca intelectuală, 6.00 lei. Bogrea V. : Sacra via, 20,50 lei. Ca- randino N. : Actori de ieri și de. azi. 10,50 lei. Popescu R. D. : Cei doi din dreptul febei, 9,50 lei. Râpeanu V. : Pe drumurile tradiției, 11.00 lei, Teodoreanu AI. O. : Inter Pocula, 13.50 lei.EDITURA ȘTIINȚIFICACassius Dio :_Iștoria Romană — 27,00 Iei. Condiția umană.Stancovici V. .zării întreprinderilor, 5.00 Iei.
Col. Clasici antici.Mărgineanu N. : 34.00 lei, : Logica organi-

EDITURA EMINESCUCândreanu H. : Poeme, 7,25 lei. Hagiu Gr. : Poezii. 14.50 lei, * * * Liviu Rebreanu văzut de... — Bibi, critică, 4,75 lei.o meserie intr-adevăr decît să fii fluture pe
EDITURA UNIVERS Hesiod : Opere 7,25 lei.

Rubrică realizată de
DOMNIȚA VADLVA

Program competiționalFOTBAL. Etapa a VIII-a a diviziei naționale se va desfășura astfel : astăzi au loc partidele A.S. Armata Tg. Mureș— U.T.A. și C.F.R. Cluj—Steagul roșu, iar mîine, in țară. l'.C. Argeș—Sportul studențesc, Universitatea Craiova—F.C. Constanța, C.S.M. Reșița—„U" Cluj, Politehnica Jiul-Rapid.Meciurile disputa pe Dinamo va _ cu Politehnica Timișoara stadionul cel Mare, .....replica Petrolului, pe stadionul „23 August", de la ora 18.RUGBI. Mîine are loc a Il-a etapă a campionatului național în Capitală, in program cuplat, de la ora 9 au loc, pe terenul Complexului sportiv „Ghehcea" partidele : Steaua—Grivița roșie, ora 9 și Dinamo—Rulmentul Bîrlad, de la ora 10,30. iar de la ora 10 : Gloria—Sportul studențesc. teren Gloria. în țară : Agronomia Cluj—Știința Petroșani. C.S.M. Sibiu—Vulcan. Chimia Năvodari—Farul, Politehnica Iași—Univ. Timișoara.BOX. Azi au loc in orașele Iași, Constanța, Drobeta-Tr. Severin și Arad, galele finale din etapa de zonă a campionatului individual de seniori.MOTO. în împrejurimile municipiului Brașov, au loc azi și mîine, etapele a Il-a și a Ill-a ale campionatului republican de regularitate și rezistență al motoretelor românești.AUTOMOBILISM. Mîine are loc „Raliul culesul viilor". Startul se dă pe strada Ilfov nr. 6. la ora 7,30. iar sosirea in jurul orei 15. pe str. Cimpina, după ce concurenții vor ti străbătut distanța București — Ostrov — București.HANDBAL. Duminică are loc inaugurarea campionatului re-

lași — S.C. Bacău.din Capitală se vor stadioane diferite ; juca, de la ora 16, — •_ pedin Șoseaua Ștefan iar Steaua va primi.

publican categoria B. ediția 1973/1974.BASCHET. Pe Stadionul Tineretului, duminică, de la ora 11, va avea loc „O zi a mini- baschetului". Vor participa copii din Capitală, pasionați ai a- cestui sport.ATLETISM. Pe stadionul Republicii din Capitală are loc o reuniune atletică dotată cu „Cupa Metalul". Participă atleți și atlete din țara noastră și invitați din Cehoslovacia, Polonia și Italia. întrecerile încep duminică de la ora 10 dimineața.TIR. Pe poligonul „Tunari" au loc campionatele republicane de seniori și senioare. întrecerile au loc zilnic, pină luni, de la ora 9,00 dimineața.HOCHEI. Azi și mîine. continuă pe Patinoarul ,.23 August" din Capitală, dimineață de la ora 9, și după-amiaza de la ora 16.00, partide din cadrul „Cupei României".CICLISM. La Brăila, au loc azi și mîine ultimele întreceri ale „Cupei orașelor", competiție rezervată juniorilor.VOLEI. La Timișoara, "n cadrul „Cupei Universitatea", se desfășoară o interesanta competiție feminină la care și-au anunțat participarea echipe din întreaga țară precum și O. K. Partizan, Srmskl Karlovski (Iugoslavia).CICLOTURISM. Duminică, cu plecarea la ora 8.30 din fața Stadionului ..Dinamo", va avea loc o excursie cicloturistică, ev destinația pădurea și lacul Mo- goșoaia.Duminică, începînd de la ora 10, pe stadionul Giulești, va avea loc un mare spectacol cultural-sportiv cu prilejul aniversării a 50 de ani de la înființarea clubului RAPID.
GABRIEL FLOREA

pa turcă a avut avantaj o singură dată : 30—29 în minutul 15. Româhii au început bine și repriza a doua, distanțindu-se în minutul 24 la 11 puncte : 55—44. în același minut, talentatul pivot Tosun părăsește terenul pentru cinci greșeli personale și formația Turciei va fi în continuare depășită vizibil de prestigiul echipei noastre care se îndreaptă sigur spre victoria finală, consfințită de coșul înscris de debutantul Dan Niculescu.A fost o victorie muncită și meritată. dar să nu omitem faptul că celelalte echipe din grupa de la Badalona sînt de o valoare mult mai ridicată decii cea demonstrată de adversarii noștri in acest meci.• Tenismanul român Ilie Năs- tase s-a calificat in sferturile de finală ale turneului internațional de la Chicago. în „optimi". Ilie Năstase a ciștigat in trei se turi : 4—6, 6—4. 7—6 partida susținută cu australianul Phil Dent. La rîndul său. celălalt mare favorit al concursului, asul australian John Newcombe, l-a întrecut cu 6—1. 6—2 pe compatriotul său Dick Crealy. Un meci viu disputat a fost cel dintre cu- noscuții tenismani americani Marty Riessen și Clark Graeb- ner. Victoria a revenit cu 6—3. 7—6 lui Riessen.• în optimile de finală ale turneului internațoinal de tenis de la Barcelona, jucătorul român Ion Tiriac l-a întrecut cu 12—10, 6—4 pe spaniolul Gorosiada. în „sferturi". Rodriguez 6—2, 4—6, nută cuCampionul spaniol Juan Gisbert l-a eliminat cu 6—1. 7—5 pe compatriotul său Grimenez.• In orașul Mahon din insulele Baleare se va da startul u- nei competiții internaționale de anvergură. Este vorba de turneul interzonal pentru Campionatul mondial feminin de șah. care se va deschide sîmbătă in saloanele hotelului „Calea Galdana" de pe Insula Minorca.

Țiriac îl va întîlni pe (Chile), învingător cu 6—0 în partida sus ți-' americanul Seegers.



Vizita tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
în unele țări ale Americii Latine

Reafirmare strălucită a încrederii SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U

■ în generația tînără, a rolului său

lupta popoarelor

hotare
Conferința pentru securitate șj cooperare In Europa

Activitate intensa

(Urmare din pag. I) caracterizează, in marea ei majoritate, prin adeziunea la ideile progresului umanității, prin capacitatea de a milita pentru împlinirea idealurilor înaintate, receptivitatea la nou și entuziasmul cu care acționează pentru triumful noului, acordă o inaltă apreciere activității dinamice a șefului statului român, rolului său in viața internațională, orientărilor consecvente ale României socialiste. Intr-un continent efervescent, in care se poartă o crîncenă bătălie pentru dreptul la o independență reală, pentru afirmarea intereselor naționale, pentru înnoiri sociale, orientările României socialiste au găsit o puternică și firească rezonanță mai ales printre cei tineri, generația viitorului, angajată politicește pe fronturile libertății. democrației și progresului. în mesajul pe care tineretul și studenții din Venezuela l-au adresat tovarășului Ceaușescu, șe subliniază : „Salutăm in mod frățesc prin dumneavoastră poporul român, studenții și tineretul din România. Ne exprimăm dorința ca fiecare parcurgînd un drum propriu și finind cont de particularitățile sale specifice, să putem menține relații în cadrul intereselor comune, în lupta pentru o societate mai dreaptă, mai rațională".Reprezentanți ai organizațiilor de tineret progresiste din țările vizitate apreciază tovarășului ilustru de ocare iși dăruiește cu
Nicolae conducător multitudi-în persoana Ceaușescu pe un politic preocupat ae de probleme, bnegație întreaga putere de muncă, gîn- lirea sa novatoare, intereselor vitale ale loporului său, cauzei socialismului, bunei rțelegeri intre popoare, conlucrării fer- ile intr-o lume a rs":! r':■xprimat recunoștința egerea profundă pe leaușescu o dovedește rerația tinără, subliniind Iul ei in lumea o uriașă forță a bările adinei ce talitatea acestei generații, semnificațiile profunde ale fenomenului creșterii participării tineretului — fără precedent într-o altă epocă a istoriei — la lupta popoarelor pentru un curs pozitiv al vieții internaționale. De altfel, preocuparea partidului, a

păcii. Ei și-au pentru înțe- care tovarășul față de deseori contemporană, p ogresului, schim- s-au produs in men-
ge- ro- ca

tovarășului Ceaușescu personal, față de tineretul României socialiste, atenția care se acordă in țara noastră problemelor sale, atestă o grijă deosebită față de generația eare reprezintă ziua de mîine a patriei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în- tr-un discurs rostit la Bogota : „Ne-am preocupat și ne preocupăm în mod constant de educarea popoarelor și, îndeosebi, a tineretului in spiritul păcii și prieteniei. Pornim de la faptul că viitorul omenirii trebuie să fie construit pe baze noi, de prietenie și colaborare, și tocmai tineretul, care a fost întotdeauna animat de cele mai nobile sentimente de prietenie și colaborare, de dreptate socială, este acela care este chemat să-și aducă contribuția sa activă Ia soluționarea marilor probleme ale lumii, în interesul tuturor popoarelor, la asigurarea unei adevărate dreptăți și echități sociale, atit pe plan național, cit și pe plan internațional". O adincă înțelegere a imperativelor prezentului, o analiză realistă și clarvăzătoare a sarcinilor actuale ale tineretului se degajă și din cele spuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Universitatea Centrală din Quito : „Tineretul joacă astăzi un rol important în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismuluî, pentru o lume mai bună și pentru pace in lume. Este necesar să se întărească solidaritatea tineretului, solidaritatea studențimii, a tuturor popoarelor pentru a se asigura triumful acestei lupte drepte, pentru dreptul popoarelor de a fi stăpîne pe destinele lor, pentru un progres social, pentru o lume mai dreaptă în care popoarele să trăiască în frăție și să-și asigure o viață liberă, independentă".Aprecierile conducătorului nostru au găsit o largă adeziune, o entuziastă aprobare, deoarece ele răspund aspirațiilor ce animă pe tinerii de pretutindeni angajați in marea bătălie pentru o lume dreaptă, liberă, în care popoarele independente și suverane să poată conlucra avind certitudinea viitorului, garanția dezvoltării de sine stătătoare.Vizita în cele șase țări Iatino-americane a prilejuit întîlniri cu conducători ai unor organizații de tineret și studenți. fructuoase schimburi de păreri. Convorbirile purtate cu reprezentanții acestor organizații in Cuba, Costa Rioa, Venezuela, Columbia, Ecuador și Peru au permis

cunoașterea nemijlocită a obiectivelor șî preocupărilor lor actuale, stabilirea de noi contacte, reliefarea dorinței de a lărgi colaborarea sub semnul aspirațiilor comune ce animă tineretul și studenții țărilor noastre. Delegații ale organizațiilor de tineret și studenți din aceste țări au fost invitate să viziteze România.Hotărirea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. recomandă, dealtfel, tuturor organizațiilor de masă și obștești, printre care U.T.C. și U.A.S.C.R., de â amplifica și adinei legăturile cu organizațiile similare din America Latină. Comitetul Executiv a stabilit, totodată, să se vină în întîmpi- narea dorinței unui număr crescind de tineri din America Latină de a studia in România și, în acest sens, să se mărească numărul burselor puse la dispoziția acestora. Este o nouă și concretă mărturie a sprijinului pe care România socialistă îl acordă, în spiritul solidarității internaționaliste, popoarelor ce luptă pentru dezvoltarea de sine stătătoare, generației tinere care năzuiește să-și pună în valoare energiile creatoare în slujba progresului economic și social al popoarelor.Tineretul României socialiste, împreună cu întregul popor, salută rezultatele deosebit de pozitive ale vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu in America Latină, strălucită afirmare a politicii partidului și statului nostru. Dind glas gîndurilor și sentimentelor ce animă milioanele de tineri ai patriei noastre, C.C. al U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R. subliniază în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Urmărind cu emoție și profundă satisfacție călătoria istorică pe eare ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, într-un număr de țări ale Americii Latine, tinără generație iși manifestă și cu acest prilej mîndria patriotică pentru înaltul prestigiu de care se bucură România socialistă, ca urmare a politicii interne și externe promovate cu consecvență de partidul și statul nostru, datorită neobositei și prodigioasei activități pe care o desfășurați, dumneavoastră personal, cu o dăruire exemplară, consacrîndu-vă împlinirii nobilelor aspirații de pace, progres și civilizație ale poporului nostru, al tuturor popoarelor lumii". _ „EUGENIU OBREA

în discursul rostit in plenul Adunării Generale a O.N.U., ministrul afacerilor externe al Poloniei, Ștefan Olszowski, a procedat la o trecere in revistă a evenimentelor pozitive petrecute in lume, în ultimul timp, remareînd că seria de inițiative constructive care au dus la consolidarea destinderii a cuprins eforturile multilaterale depuse în vederea convocării Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, negocierile privind reducerea echilibrată a trupelor și armamentelor în Europa centrală, precum și schimbările pozitive in relațiile bilaterale ale multor state membre ale O.N.U.Referindu-se la securitatea europeană, Olszowski a afirmat că ..principala sarcină a conferinței este aceea de a crea un sistem de securitate colectivă in Europa, eliminind divizarea continentului în două grupări opuse din punct de vedere politic și militar. Concepem pacea ca pe un proces deschis, dina-
«R, *

mic și care avansează constant".Ministrul afacerilor externe al Olandei, Max van Der Stoel, re- ferindu-se la calitatea tării sale de membru al Comunității Economice Europene, a afirmat că Olanda nu se va simți in largul său într-o comunitate care ar avea tendința de a deveni su- perputere sau care s-ar închide într-o izolare desuetă.La rîndul său, ministrul afacerilor externe al Bulgariei. Petăr Mladenov, a afirmat că țara sa a acordat o importanță primordială relațiilor cu țările vecine și a contribuit la evoluția pozitivă a acestor relații. Din punct de vedere politic, a arătat el. Peninsula Balcanică reprezintă o lume în care cele două sisteme sociale și economice coexistă.în cuvîntul său, ministrul afacerilor externe al Salvadorului, Mauricio Borgonovo Pohl, s-a referit la unele activități cu caracter general sau tehnic ale organelor și instituțiilor specializate ale O.N.U.

a delegației române

SITUAȚIA DIN CHILE
• Continuă valul de represiuni • A fost arestat 
secretarul general al P.C. din Chile, Luis Corva- 
i.... ai ....

Pacea și securitatea sint 
esențiale pentru educația 

tineretului
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI

cuprinde, de asemenea, măsuri ca reducerea și, în cele din urmă, retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriul altor frontierelor lichidarea aflate pe state ; reducerea militare., începindu-se cu bugetele țărilor mari, puternic înarmate și încetarea cursei înarmărilor ; trecerea treptată la reducerea trupelor și a armamentelor aflate în dotarea armatelor naționale.; crearea de zone denucleari- zate în diferite părți Europei și asumarea de puterile posesoare de nucleare a obligației de se folosi aceste arme Împotriva statelor care fac parte din asemenea zone ; pregătirea condițiilor pentru desființarea blocurilor militare și, în ultimă instanță, lichidarea acestora.Prezentînd aceste propuneri, reprezentantul român în această subcomisie a evidențiat faptul că la elaborarea și transpunerea în viață a acestui program trebuie să conlucreze toate statele participante la Conferință, a- vind in vedere că aceasta vizează interesele și securitatea fiecărui stat de pe continent, Desigur, a subliniat el, realizarea acestui program trebuie să aibă loc pe etape, pas cu pas, pe măsură ce se vor crea condiții propice pentru înfăptuirea uneia sau alteia din componentele sale.Intervenția română a fost primită cu interes de parti- cipanți și apreciată de mai mulți vorbitori ca o contribuție efectivă la clarificarea și trasarea jaloanelor pe calea spre o securitate reală in Europa.în cadrul ședinței âu făcut, de asemenea, propuneri concrete delegațiile Iugoslaviei, Suediei și Spaniei.

La Centrul Internațional de Conferințe din Geneva au continuat lucrările celei de-a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. In cadrul subcomisiei pentru aspectele militare ale securității s-a încheiat prima rundă a schimburilor de vederi privind modalitățile de îndeplinire a mandatului încredințat de miniștrii de externe, în prima fază a Conferinței, privind elaborarea de propuneri menite să permită realizarea de progrese pe calea dezangajării militare și dezarmării în Europa. în acest sens, încă de la începutul dezbaterilor, delegația română s-a pronurjat pentru elaborarea unui document care să cuprindă un preambul, o parte dispozitivă referitoare la măsuri concrete de întărire, a încrederii și creștere a stabilității, și o ultimă parte privind alte aspecte militare ale securității. Astfel, după ce în prealabil, conform celor trei paragrafe cuprinse în mandat pentru această subcomisie, România a prezentat propuneri privind preambulul și măsurile de încredere, în ședința de vineri, reprezentantul țării noastre. Romulus Neagu, a introdus proiectul de document al României asupra altor aspecte militare ale securității pe continent, care prevede elaborarea de către “ ' ' i programcuprinzător de vizînd dezangajarea și dezarmarea în

state în limitele lor naționale ; bazelor militare teritoriile altor bugetelor

ale către arme a nu

sențiale pentru educația tineretului. La rîndul Mathar generalU.N.E.S.C.O., a relevat roiul important al educației în întărirea încrederii și cooperării pașnice între toate popoarele.Rezoluția finală a conferinței subliniază necesitatea democratizării învățămintului în vederea acordării tuturor posibilităților tinerei generații pentru a participa din plin la realizarea obiectivelor de dezvoltare economică și socială a popoarelor.

Conferință a unui complex și. măsuri militară Europa. în concepția României, pe primul plan al acestui program trebuie să se situeze interzicerea armelor nucleare și a tuturor celorlalte arme de distrugere în masă, în ultimă instanță, eliminarea întregului arsenal de mijloace de nimicire în masă. Programul ar putea

La Palatul Wilson din Geneva s-au încheiat, viperi, lucrările celei de-a 34-a sesiuni a conferinței internaționale a e- ducației, organizată sub egida U.N.E.S.C.O., la care au parti; cipat reprezentanți ai unui număr de 91 de state. Din România a luat parte o delegație condusă de Traian Pop, adjunct al ministrului educației și învățămintului. în cadrul lucrărilor au fost dezbătute probleme importante ale educației în lumea de azi, precum și o serie de aspecte specifice privitoare la dezvoltarea învățământului secundar. Spiritul nou și optimist in care s-au desfășurat activitățile sesiunii — a declarat. in ședința de închidere, președintele acesteia, Marta Vla- cihova — este caracteristic pentru ameliorarea relațiilor internaționale. Pacea și securitatea,

său, Amadou M’Bow, subdirector pentru educație al
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cu situația din loviturii de stat
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R. P. CHINEZA : Vedere a Universității din Hunan, așezată la poalele muntelui Yuelu.
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TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

ȘÎ ca- So- P.S.D. dezavuarea Socialiști" în special

independenței, Botswana nu dispunea de nici un fel de industrie. Singura ocupație a băștinașilor era creșterea vitelor. Chiar și agricultura era slab dezvoltată deoarece majoritatea terenurilor fertile de pe malurile fluviului Crocodililor aparțineau colonialiștilor.

I. . • •*»*a»** «ikz-k uni- 
forțele progresiste

• REPUBLICA POPULARA MONGOLA a adresat Organizației Națiunilor Unite pentru A- limentație și Agricultură (F.A.O.) cererea de a fi primită ca membră a acesteia. Candidatura R. p. Mongole va fi discutată m cadrul următoarei conferințe F.A.O., care urmează să aibă loc la Roma. între 10 și 29 noiem-
In Chile, continuă teroarea și represiunea. Camioanele militare, înțesate de soldați înarmați care păzesc civilii arestați, au devenit o imagine clasică, de la un capăt la altul al țării — France Presse.relatează, agențiaCampania de arestări și percheziții iși păstrează intensitatea, iar tribunalele militare continuă să‘ pronunțe, după anchete sumare, sentințe capitale, executate pe loc. în cursul zilei de joi — relatează agențiile americane U.P.I. și A.P. — au fost executați German Castro Rojas, fost, guvernator al provinciei Taica, și Teovaldo Saldiva Villalon, un tinăr de 26 de ani. acuzat de a fi luat parte la atacarea unei patrule militare in orașul Quillota. în același timp, arată agențiile, au fost arestați Luiz Espinoza Villalobos, unul din liderii Partidului Socialist, și Bruno Morales.ÎUționare Santiago totodată, instituit 500 000 escudos (aproximativ 600 lire sterline) pentru informații privind liderii Unității Populare aflați în adincă ilegalitate și urmăriți, intr-o adevărată vină- toare lansată împotriva tuturor forțelor progresiste din țară.Junta militară a procedat la o remaniere în cadrul guvernului format, în majoritate, din ofițeri superiori după lovitura de stat. Jose Navarro Tobar, unul dintre cei doi civili din componența cabinetului, a fost înlocuit cu viceamiralul Hugo Castro Jimenez. în funcția de ministru al educației.După dizolvarea Centralei Unice a oamenilor muncii (C.U.T.), a partidelor Unității Populare, urmată de cea a tuturor organizațiilor politice din țară, junta militară procedează, în prezent, la masive epurări în rindul cercurilor universitare. La Concepcion au fost dizolvate trei universități, odinioară un important sprijin al regimului de Unitate Populară. Diplomele au fost anulate, iar studenții urmează să reia, dacă vor primi permisiunea necesară, toate studiile în alțe instituții de in- vătămint superior.Continuă, in același timp, Campania inițiată împotriva re- zidenților străini care se află în Chile. Multi dintre aceștia — relatează agenția France Presse — au fost arestați fie în uzine, În primele ore ale loviturii de stat militare, fie în cursul perchezițiilor domiciliare. Din_ surse oficiale se Jorge Rios Dalenz, al mișcării de I democrației creștine boliviene, a fost executat in primele zile după lovitura de stat militară. Jorge Rios Dalenz primise o bursă O.N.U. pentru a-și continua studiile in Chile.

Garces lider al Mișcării revo- de stingă (M.I.R.). La de Chile s-a anunțat, că junta militară a „premii" de cite

menționează că ~ fondatorde tineret a

SANTIAGO DE CHILE 28 (Agerpres). — într-un comunicat difuzat de postul de radio controlat de militari din capitala cbiliană, reluat de agențiile de presă, junta militară a anunțat arestarea secretarului general al Partidului Comunist din Chile, Luis Corvalan, și punerea lui la mili tare. dispoziția justiției

în legătură Chile, în urma militare, organizații din diverse țări, precum și reprezentanți ai opiniei publice iși exprimă solidaritatea cu forțele progresiste chiliene și cer încetarea represiunilor declanșate împotriva acestora de către regimul militar.La Londra a luat ființă „Comitet de Chile", care iși propune organizarea unei campanii în apărarea deținuților politici din Chile și pentru încetarea represiunilor antidemocratice în această țară.Un grup de profesori de la peste 40 de universități din Statele Unite a adresat guvernului S.U.A. și Congresului, precum și Organizației Națiunilor Unite, chemarea de a cere regimului militar din Chile încetarea represiunilor și restabilirea drepturilor elementare ale cetățenilor chilieni.

a președintelui peruan• ÎNTRO CONFERINȚA DE PRESA organizată la Lima, președintele Perului. Juan Valasco Alvarado, a subliniat atenția deosebită pe care guvernul său o acordă promovării unei politici vizînd apărarea suveranității și a independenței naționale, în fața oricărei încercări de încălcare a acestora.Șeful statului peruan a semnalat, pe de altă parte, importanța realizării proiectului de lege privind crearea sectorului economic al proprietății sociale.Răspunzind întrebărilor referitoare la poziția sa față de ultimele evenimente care au confruntat America Latină, președintele Alvarado și-a exprimat regretul față de lovitura de stat militară, de la 11 septembrie, care a dus la răsturnarea guvernului constituțional din Chile și la moartea tragică a președintelui Salvador Allende. Totodată, el și-a exprimat satisfacția față de victoria generalului Juan Peron in scrutinul prezidențial desfășurat la 23 septembrie in Argentina

Santiago de Chile : Inscripția „Trăiască libertatea" este ștearsă de pe zidurile Universității.
■
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Convorbiri 
sovieto-iugoslave• AGENȚIA TANIUG informează că la Brioni, au avut loc convorbiri Iugoslaviei Alexei Kosighin, Consiliului de _____ T.__U.R.S.S., aflat in vizită in Iugoslavia. Președintele Tito și Alexei Kosighin au procedat Ia un schimb de păreri in probleme privind situația internațională actuală, precum și stadiul actual al relațiilor reciproce și colabo-

întreIosip Broz Tito, șipreședintei?președinteleMiniștri al

BOTSWANALa 30 septembrie 1966 harta politică a Africii consemna apariția unui noti stat independent : Botswana — fostul teritoriu Bechuanaland, cel mai mare protectorat britanic de pe continentul negru. •• Republica Botswana se află situată în sudul continentului african. Suprafața țării este de 712 249 km.p. Pe acest teritoriu trăiesc circa 700 000 de locuitori, din care 99 la sută sint băștinași — negri din triburile bantu, bechua, basuto, boșiman și hotentot — iar restul sînt europeni. Densitatea scăzută a populației se explică prin faptul că teritoriul țării corespunde în cea mai mare parte deșertului Kalahari. Capitala țării este orașul Gaborone.• îndelungata dominație colonială (Bechuanalandul a devenit protectorat britanic în anul 1885) și-ța pus o puternică amprentă asupra subdezvoltării țării ; în momentul dobln-
| BOTSWANA

• Mauri
Hhanzi

DESERTUL
Kalahari GABERONES

• In perioada care s-a scurs de la cucerirea independenței poporu] Botswanej a depus eforturi pentru descoperirea și valorificarea unor noi resurse ale țării. Astfel, in urmă cu doi ani, a fost descoperit un zăcămint de diamante deosebit de bogat in deșertul Kalahari, la Orapa, și importante zăcăminte de mangan, aur, azbest și minereu de cupru. Pentru a crea un fundament dezvoltării unei industrii proprii menite să valorifice aceste bogății, guvernul de Ia Gaborone a elaborat un program economic pe cinci ani. Acesta prevede crearea unei industrii autohtone, sporirea șeptelului de animale, construirea unei rețele de drumuri care să permită extinderea legăturilor țării cu celelalte state de pe continentul african.Principalul produs pentru export îl constituie carnea (peste 40 la sută), pieile, manganul și azbestul.
R. Ț.

Grevele spontane care au avut loc la începutul acestei luni într-o serie de întreprinderi vest-germane din sectorul metalurgiei au constituit o- biectul in jurul căruia a reizbucnit public discuția teoretică programatică în drul Partidului cial-Democrat. Grevele spontane ale meta- lurgiștilor au preciate drept nai lipsit de al tensiunilor late pe frontul datorită ineficientei mului de a inflației, vul pentru te greve, s-au desfășurat cu a- cordul și sub egida centralei sindicale de ramură și a Uniunii Sindicatelor Germane (D.G.B.), s-au bucurat de simpatia opiniei publice și a numeroase organizații politice din R.F.G. Printre aceste se numără Socialiști" de lucru al P.S.D. sub — al căror federal tații o aprecia grevele industria metalurgică. Poziția „Tinerilor So-

fost a- un sem- echlvoc acumu- social îndeosebi progra- combatere Este moti- care aces- deși nu

organizații și „Tinerii — grupul membrilor 35 de ani Cornițeia dat publici- declaratie cpre drept legitime spontane din

rarea celor două țări in diferite domenii.• DOUA BOMBE INCENDIARE, asemănătoare celor care au explodat in ultimele zile la Londra, au fost descoperite și dezamorsate în localitatea Welwyn (Comitatul Hertfordshire), anunță Scotland Yard-ul.Autoritățile britanice subliniază că treilea Marea găsiteplozive de fabricație artizanală.
Welwyn oraș- de Britanic, bombe și

este cel de-al provincie din unde au materiale fostex-

• O DELEGAȚIE a Procuraturii Generale a Republicii Socialiste România, condusă de procurorul general Filinion Ar deleanu, a făcut, intre 21 și 28 septembrie, o vizită in Cehoslovacia, la invitația procurorului general a! R.S. Cehoslovace, .lan Fejes. în timpul vizitei, membrii delegației au luat cunoștință de activitatea și modul de organizare al organelor centrale și locale ale Procuraturii federale și ale R.S. Cehe și R.S. Slovace, precum și a consiliilor naționale ceh și slovac.

• ÎN PREZENȚAdintelui Tito. la ședință al Prezidiului U.C.I., la care au fost examinate pregătirile pentru Congresul al X-lea al U.C.I.. pentru congresele uniunilor comuniștilor din republici și conferințele acestora din provinciile autonome. A fost, de asemenea, examinată traducerea in viață a sarcinilor care decurg din scrisoarea Biroului Executiv și a președintelui U.C.I., precum și unele probleme ale situației politice și economice actuale.

preșe- U.C.I., Iosip Broz Brioni a avut Ioc o a Biroului Executiv'
Zborul navei 
„Soiuz-12"

cialiști" fiind în contrast vădit cu cea a conducerii P.S.D. și a sindicatelor a ridicat cortina discuției din cadrul soc.ial-democra- ției in jurul problemelor fundamentale ale societății. „Tinerii Socialiști" s-au plasat de la bun început în avanscena acestei dis-

re propriu a provocat nemulțumirea forurilor conducătoare ale partidului și fracțiunii social-democrate în Bundestag. Comitetul federal și Prezidiul partidului au calificat poziția organizației de tineret drept „dăunătoare pentru P.S.D. și împovărătoare pentru

cutii publice, nelăsin- du-se intimidați de pozițiile opuse exprimate do conducătorii social-democrați sau ai sindicatelor. Apelul adresat de cancelarul Brandt greviștilor de ,.a respecta regulile de joc" ignoră, potrivit rezoluției „Tinerilor Socialiști", „faptul că aceste reguli de joc înseamnă, in condițiile actuale, o dezavantajare crasă a salaria- ților". Consecvența organizației de tineret a P.S.D. în a-și menține punctul de vede-

solidaritatea necesară cu sindicatele".Aparent, partida a fost ciștigată de conducerea partidului, care a reușit să mobilizeze de partea sa majoritatea în sprijinul ideii de unitate. Dar aparențele sînt înșelătoare. Disputa, apreciază săptămina- lul „Die Zeit“, este departe de a fi încheiată, hotărirea Comitetului federal al numai plecare discuții, in mod
federal P.S.D. fiind „punctul de pentru noi care vor lua

forțai forma unei dezbateri principiale". La rindul său, revista „Der Spiegel" consideră că fracțiunea de stingă din P.S.D. „este departe de a înălța steagul alb". Majoritatea netă obținută de președintele pentru „Tinerilor s-a datorat dramatizării situației, cancelarul ’ ; procedura ca pe un vot de încredere. Din a- ceastă confruntare reiese însă clar că în rîndurile P.S.D. are loc din nou un vizibil proces de polarizare a forțelor, centrul integrant sub(iindu-se in favoarea aripilor. Dintre acestea, cea stingă poartă, potrivit observatorilor, tot mai mult amprenta programului „Tinerilor Socialiști". Astfel, „Tinerii Socialiști" consideră necesar să se instituie controlul asupra prețurilor alimentelor de bază, ale chiriilor și serviciilor din domeniul aprovizionării publice, socializarea industriilor cheie și a băncilor, controlul democratic al investițiilor și dirijarea activității de investiții, etc.
BAZIL ȘTEFAN

După cum relatează T.A.S.S.. zborul navei „Soiuz-12“ continuă cu .. _____Potrivit prevederilor programului. cei doi membri ai echipajului. Vasili Lazarev și Oleg Makarov, au efectuat experiențe cu aparatura de bord, precum și spectrofotografii ale unor sectoare ale suprafeței Pămintului. Au fost efectuate, de asemenea, diferite manevre cu nava, atit

agenția cosmice succes.
în regim automat, cit și de dirijare manuală. Aceasta a permis, în cursul primei zile de zbor, modificările orbitei pe care se deplasează cosmonava.Starea sănătății cosmonauți- lor este bună. Aparatele de la bordul „Soiuz-12“ funcționează normal.

Restricții la Bagdad• DUPĂ CUM AU ANUNȚAT postul de radio Bagdad și agenția irakiană I.N.A.. reluate de agențiile internaționale de presă, la Bagdad și in împrejurimile

sale au fost introduse. începind de vineri dimineața, de la ora 06,00 (ora locală), restricții de circulație. De asemenea, decolarea avioanelor de pe aeroportul internațional din capitala irakiană a fost suspendată.Un comunicat al ministrului de interne al țării, Saadun Gaidan. difuzat de postul de radio Bagdad, relevă că aceste măsuri au fost adoptate in legătură cu asasinatele înregistrate, în țiltimul timp, în capitala irakiană. Totodată, comunicatul informează despre crearea unor comisii speciale in vederea anchetării cazurilor produse.
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