
Proletari din toate țările, uniti-vă !

In pagina a 2-a

• Reporterii noș
tri consemnează: mo
mentul adunărilor de 
alegeri <

LA BRASOV NU 
SE CUNOSC BINE

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIX. SERIA II. Nr. 7595 8 PAGINI —30 BANI SÎMBĂTĂ 20 OCTOMBRIE 1973

INSTRUCȚIUNILE

• COMITETUL MU
NICIPAL U.T.C. A 
POPULARIZAT „CA- 
SA TEHNICII" DAR 
TINERII N-AU AFLAT 
ÎNCĂ DE EXISTENȚA 
El (ancheta noastră 
la Piatra Neamț)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Ministrul muncii din Danemarca• *

ZIUA
E NERGE- 
TICIANULUI 
de irig. GHEORGHE COCOȘ,
adjunct al ministrului energiei electrice

MOMENT DE VIRF IN CAMPANIA AGRICOLA

La 19 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe ministrul 
muncii din Danemarca. Erling 
Dinesen, care face o vizită în 
țara noastră.

La primire a luat parte Petre 
Lupu, ministrul muncii.

Oaspetele a fost însoțit de 
Gunnar Coin, secretar general al 
Ministerului Muncii, precum și 
de Torben Busck-Nielsen. am
basadorul Danemarcei la Bucu
rești.

Cu prilejul întrevederii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a în
treținut cu oaspeții într~o at
mosferă cordială.

Ministrul danez și-a exprimat 
gratitudinea pentru ospitalitatea 
deosebită de care se bucură in 
România și onoarea de a fi pri
mit de șeful statului, relevind 
că această vizită i-a prilejuit o 
mai bună cunoaștere a realiză
rilor remarcabile obținute de 
poporul român pe tărimul dez
voltării continue a economiei 
naționale și ridicării nivelului 
de viață.

în timpul convorbirii s-a re
marcat cu satisfacție bilanțul 
îmbucurător al desfășurării re
lațiilor româno-daneze, care an 
de an devin mai cuprinzătoare, 
subliniindu-se că progresele

economice ale celor două țări 
oferă posibilități multiple pen
tru dezvoltarea unei cooperări 
și mai largi, in diferite dome
nii, în interesul popoarelor ro
mân și danez, al păcii și cola
borării in Europa și în întreaga 
lume.

Președintele Consiliului de 
Stat și ministrul danez au abor
dat. de asemenea, aspecte actu
ale ale. vieții politice internațio
nale, îndeosebi probleme pri
vind Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, 
subliniindu-se în acest sens ne
cesitatea promovării continue a 
procesului de consolidare a spi
ritului de destindere și de sta
tornicire a unor relații noi în
tre state și popoare.

• Ministrul comerțului exterior al Italiei

în aceste zile, cînd au loc o serie de ma
nifestări în cinstea Zilei energeticianului, 
sărbătoare mare pentru ramura noastră 
energetică, gîndurile noastre se îndreaptă 
astăzi către detașamentul constructorilor 
energeticieni care au realizat barajele, iune- 
lele. hidrocentralele, termocentralele și liniile 
electrice pe care țara le are, într-o adevărată 
țesătură de magistrale ale luminii. Acest de
tașament, format după naționalizare odată 
cu primul plan de electrificare, numără 
peste 63 000 salariați. Constructorii de la 
Ovidiu, Doicești, Moroieni, Bicaz, acum spe
cialiști cu timple încărunțite, lucrează în 
marea familie a constructorilor la Lotru, 
Brăila, Someș, Rovinari, Borzești, Argeș, 
București, Turceni și pe alte zeci de șantiere 
alături de generațiile anilor 1955—1965, îm
preună cu tineretul zilelor noastre.

Cei peste 9 000 megawați pe care îi avem 
în sistemul energetic național și care vor 
produce în acest an aproape 47 miliarde KWh. 
sînt în parte și rezultatul muncii acestui de
tașament de frunte, care ani de-a rîndul, pe 
căldură, pe ploaie, în vînt. la munte, în 
cîmpie. au transpus în viață proiectele de 
investiții ale ramurii noastre energetice.

în cinstea acestei zile, constructorii rapor
tează conducerii partidului și statului nostru, 
realizarea la toți indicatorii a planului de 
producție pe 9 luni, realizînd peste plan o 
producție de peste 104 milioane Iei.

Sînt create premise ea pină la finele anu
lui să se depășească planul de construcții- 
montaj cu suma de 280—300 milioane lei și 
să se pună în funcțiune toate capacitățile de 
producție din acest an.

Cu prilejul acestei sărbători avem în ve
dere și industria noastră constructoare de 
mașini, deoarece împreună am realizat 
multe obiective energetice din România. 
Constructorii energeticieni exprimă, cu oca
zia acestei zile festive, un gînd de mulțu
mire constructorilor de mașini energetice 
pentru participarea lor la realizările noastre.

(Continuare în pag. a 111-a)

Toată ziua fetele acestea participă la descărcarea 
și depozitarea porumbului furajer, iar seara re

zolvă problemele curente de la contabilitate

Toate forțele la 
strîngerea recoltei
• In județul Con

stanța, folosindu-se 
mai bine timpul priel
nic din ultimele zile, 
recoltatul- porumbului 
a fost efectuat, pină 
astăzi,pe aproape 
58 000 ha, reprezen- 
tind mai mult de 
jumătate din suprafața 
cultivată. Pentru gră
birea strîngerii, trans
portării și înmagazină- 
rii recoltei de porumb, 
s-au luat măsuri ca la 
unitățile rămase in 
urmă să fie mobilizate 
toate forțele și să se 
organizeze acțiuni de 
întrajutorare cu brațe 
de muncă, autocamioa
ne, remorci și utilaje.

• Oamenii muncii 
de pe ogoarele județu
lui Galați și-au spo

rit. în aceste zile, 
eforturile pentru a 
termina cît mai grab
nic strîngerea tuturor 
recoltelor. Porumbul, 
de exemplu, a fost 
strîris de pe 51 000 ha.

în vii recolta a fost 
culeasă de pe 96 la 
sută din suprafață. 
Cooperativele agricole 
de producție au’depă
șit, pină acum, cu 10 
Ja sută prevederile pe 
întregul an la livrări
le de struguri pentru 
fondul de stat, iar în
treprinderile agricole 
de stat cu aproape 
1 800 tone. Se conti
nuă, de asemenea, re
coltarea sfeclei de 
zahăr și a soiei.

(Agerpres)

CE FAC TINERII
M TULUI ?

Foto-ancheta 
„Scînteii tineretului"

Președintele Consiliului 
.Stat al Republicii Socialiste 
mânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în cursul 
dimineții zilei de vineri, pe mi
nistrul comerțului exterior al 
Italiei, Matteo Matteotti, care 
face o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, și Iacob Io- 
nașcu, ambasadorul ” ‘ ’
la Roma.

Ministrul italian a 
de Massimo Casseli 
consilier pentru problemele de 
stat la Ministerul Comerțului

de 
Ro-

României

fost însoțit 
D’Aragons.

Exterior al Italiei, precum și de 
Antonino Restivo, ambasadorul 
Italiei la București.

în timpul convorbirii, exami- 
nîndu-se probleme ale raportu
rilor economice româno-italiene, 
s-a exprimat convingerea că 
stadiul actual al relațiilor din
tre cele două state oferă un ca
dru stimulator pentru găsirea și 
fructificarea în comun a unor 
noi posibilități de extindere și 
adincire a cooperării în diverse 
domenii.

A fost evocată cu deosebită 
căldură vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut-o în 
acest an în Italia, moment de

o deosebită importantă pentru 
evoluția bunelor relații de prie
tenie dintre cele două țări și1 
popoare. în acest context s-a 
reafirmat dorința comună de a 
transpune in fapt importantele, 
documente semnate în cursul 
acestei vizite, de a sprijini .?i 
încuraja acțiunile de cooperare 
convenite, menite să confere 
stabilitate și perspectivă schimX 
burilor economice, relațiilor bi
laterale în general, în interesul 
celor două popoare, al păcii și 
securității în Europa și în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Cînd un inginer șef, Marin 
Cojocaru, de la Cooperativa a- 
gricolă din Bărcănești, județul 
Ilfov, afirmă că în cîmp se 
află neadunată recolta a 500 
hectare de porumb, 103 ha floa- 
rea-soarelui, 45 hectare sfecla 
de zahăr, strugurii pe două tre
imi din suprafața de vie și o 
importantă cantitate de legume, 
firește, iți pui întrebarea : ce 
fac tinerii satului în aceste zile 
atît de aglomerate de campa
nie ? Și iată răspunsul formulat 
la capătul unui raid de o zi pe 
ulițele și în cîmpul Bărcănes- 
tiului. CEI MAI MULTI LU
CRAU la recoltat și la semănat. 
Nici un mecanizator nu lipsea ; 
cei mai mulți lucraseră și în 
noaptea precedentă, pină în
spre ziuă, la arat. Gheorghe 
Burghelea, Dobre Dincă și Aurel 
Stoica fiind evidențiați de că
tre inginerul-șef pentru calita
tea semănatului și pentru neo- 
dihna din această campanie 
dură. La complexul porcin in- 
tercooperatist uteciștii cu muncă 
de birou s-au angajat să rezol
ve seara problemele de eviden
ță. ziua toată participind la 
descărcatul și depozitatul po- 
rumbului-furaj. De asemenea, 
în cîrnp, acolo unde se recolta 
porumbul și floarea-soarelui, le
gumele și furajele, cite va zeci 
de tineri — între care se re
marcau pentru hărnicie Leo
nida Burghelea, Vasile Tănase, 
Mincu Buican — zoreau munca, 
intrecîndu-se pentru depășirea 
normelor și evitarea pierderi
lor de orice fel. Sînt demne 
de reținut cîteva inițiative lo
cale, din plin sprijinite de că
tre tineri. Numărul limitat al

GH. FECIORU
Foto: O. PLEC AN

(Continuare în pag. a Ul-a)

De trei luni în producție, $i proaspătul absolvent al scolii de mecanizatori de la Urzicent. Ștefan 
Molnar,, se tiumără printre cei mai harnici tractoriști ai comunei.
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SPUNE EXPERIENȚA „MĂ- 
GURA" DUPĂ PATRU

EDIȚII ? (plastică)

Semiinternatele școlare
și problemele lor de început
Plenara C.C. al P.C.R. din iu

nie anul acesta a trasat Ministe
rului Educației și învățămîntu- 
lui sarcina de a organiza — în 
afara școlilor cu internate — și 
un număr de școli cu program 
prelungit, în care, după termi
narea cursurilor, elevii să ser
vească masa — contra cost — 
și să-și pregătească lecțiile sub 
îndrumarea personalului didac
tic. La o lună de zile de la în
ceperea anului școlar, in Capita
lă, școlile cu semiinternat sau 
program prelungit sînt un fapt 
împlinit. De menționat că, in 
București, numărul școlilor care 
s-au organizat pe principiul 
semiinternatului, precum și al 
părinților care au aderat la a- 
ceastă măsură cu totală încre
dere, este îmbucurător de mare;

Școala generală nr. 5, situată 
în plin centrul Capitalei, vine 
de cițiva ani in sprijinul fami
liilor care nu-și pot asigura sin
gure supravegherea copiilor. Cu 
forțe proprii, și-a amenajat, în- 
tr-un vechi local, două clase 
care au devenit săli de pregătire 
a lecțiilor, de jocuri și destin
dere pentru micii școlari, pină 
către orele 16—17. cînd își în
cheie ziua de muncă părinții 
și-și iau copiii acasă. Din 
acest an școlar — condu-

cerea școlii . a luat măsuri 
pentru mărirea eficienței, din 
punct de vedere didactic, a pro
gramului prelungit al elevilor. 
Alături de pedagog — în sarcina 
căruia au rămas mai ales școla
rii din primele clase — se asi
gură prezența profesorilor de 
diferite specialități în ceasurile 
rînd elevii își pregătesc temele.

Pornind de la tradiția vechiu
lui său internat care găzduiește 
273 eleve, conducerii Liceului 
nr. 10 i-a fost relativ ușor să 
organizeze viața de semiinternat 
pentru încă 107 fete. Cantina 
proprie, internatul — prevăzut 
cu cîteva săli de meditații —

funcționează chiar în clădirea 
liceului, ceea ce a simplificat, 
într-un fel, o categorie din rîn
dul problemelor de organizare. 
Au rămas de rezolvat cele ți- 
nînd de orar, de eliberarea a 
încă unei săli necesare medita
țiilor, de asigurarea rotației 
profesorilor de specialitate în 
sălile și orele cînd se pregătesc 
lecțiile. Toate acestea își găsesc 
de la o zi la alta soluții, evident, 
în favoarea elevilor. Tot ce se 
face însă s-a oprit, pină în pre
zent. la clasele școlii generale ; 
clasele liceale n-au intrat încă 
în preocuparea de prelungire a 
programului petrecut în școală,

în favoarea unei mai bune pre
gătiri a liceenilor.

La Liceul „Ion Neculce", con
dițiile modeste folosite cu inge
niozitate au făcut ca școala să 
dispună de cantină proprie : con
tra a 5,75 lei, elevii servesc o masă 
consistentă și gustoasă. Un son
daj printre elevi și părinți a 
adus conducerii liceului nu
meroase cereri de prelungire a 
programului pentru realizarea 
unei pregătiri suplimentara 
realizată sub îndrumarea cadre
lor didactice la una sau mai

MARIETA VIDRAȘCU
(Continuare în pag. a ll-a)

despre: tinerețe, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

calmE

Se spune că undeva, la un 
concurs pentru ocuparea unui 
post, s-au prezentat 20 de candi
dați. Fiecare recomandat și „sus
ținut" de persoane atît de mar
cante, incit juriul s-a văzut în 
imposibilitatea de a discerne și 
a apelat, în disp’erare de cauză, 
la serviciile unui... calculator e- 
lectronic ! Mașina a înghițit cu
minte toate datele și, peste ci- 
teva minute, a zvîrlit celor în 
impas, soluția. Dar, stupoare : 
pe cartonul perforat era înscris 
un nume care... nu intrase în 
competiție ! S-a repetat opera
ția și „judecătorul imparțial" a 
furnizat același verdict. I s-a 
cerut, atunci, calculatorului, să-și 
justifice opțiunea : De ce s-a 
oprit tocmai la X, care nici nu 
figura printre numele progra
mate ? „X este protejatul meu” 
— a declarat, fără să ezite, ma
șina.

Gluma are mai mult tîlc decit 
haz. Transpare din ea acel cu
noscut și blamat transfer de in
fluență „la purtător", menit să 
substituie legilor obiective ale 
oricărei evaluări, subiectivitatea 
unui „spătar" proeminent. „Fa
voritismul și nepotismul" subli
nia secretarul general al parti
dului — „alterează grav fizio
nomia omului și vin în flagran
tă contradicție cu principiile

Mâ recomand: 
„nepotul unchiului meu“

morale ale noii noastre socie
tăți". în ce haine circulă astăzi 
aceste bizare formule de „pro
fit" social ? Ce consecințe mo
rale atrage după sine tentativa 
de escaladare a înălțimilor „la 
remorcă" și nu „la volan" ?

DINASTIILE MUNCII

Nu puține sînt cazurile în ca
re tradiția de familie înțelegind 
prin aceasta transmiterea de la 
o generație la alta a pasiunii 
pentru un anume meșteșug sau 
îndeletnicire — a născut verita
bile dinastii muncitorești. Fiul 
a învățat meseria de la tată și 
a predat-o apoi feciorului pen
tru ca el la rindu-i s-o încre
dințeze urmașului său. Bunic, 
tată, fiu, nepot devin prin co

munitatea pasiunii, colegi de e- 
fort, ocupînd în sfera acestuia 
funcții adecvate virstei, gradului 
de pricepere, nivelului de cu
noștințe etc. La „Letea" Ba
cău există o asemenea „familie 
a muncii". La un moment dat, 
unul din membrii ei a devenit 
superiorul celorlalți : am încer
cat să aflu de la Grigore Han- 
ganu în ce fel a modificat — 
schimbarea de poziție pe scara 
ierarhiei profesionale — „regi
mul" de efort al celorlalți mem
bri ai familiei. „în rău !“ mi-a 
răspuns, zîmbind. „Am încercat 
să înlătur, printr-o exigență spo
rită și prin pretenții mai mari, 
orice suspiciune de favoritism. 
Nu era cazul, ei singuri au în
țeles să mă ajute să-mi fac da
toria, îndeplinindu-și-o pe a lor 
ireproșabil. Ca nimeni să nu

poată spune vreodată î „uite, 
ăsta închide ochii la ce face fe- 
cioru-su sau nepotul și are pre
tenții de la noi !“ „Dar ați fi 
închis, intr-adevăr ochii, dacă 
lucrurile s-ar fi petrecut așa ?“ 
„Categoric, nu ! De altfel, pu
teți să rideți — și eu cred că e 
cam caraghios ce-am făcut — 
dar, cînd am fost numit șef de 
secție, i-am strins pe toți, că din 
familia noastră lucrează mai 
mulți, in fabrică, și le-am spus : 
„Mă, care speră protecție să-și 
ceară transferul ! Cu voi am să 
fiu mai aspru, c-așa trebuie I 
Și m-au înțeles". „Știți, o vor
bă spune că singele..." „Știu, 
dar eu înțeleg asta așa : să-i a- 
jut cu sfatul meu, chiar cu ba
nii mei dacă ai lor nu le ajung 
vreodată, dar să le cocoloșesc 
lenea sau minciuna, asta nu !"

Ce-ar mai trebui adăugat la 
spusele lui Grigore Hanganu ? 
Poate doar atit. că. acolo unde 
există o dreaptă părere despre 
muncă și o cinstită înțelegere a 
rostului ei, favoritismul, această 
„boală de familie" cum . i se 
spune chiar cînd nu se bizuie 
pe rudenie, n-are cum se instala 
în relațiile de muncă. Dar unde, 
nu ?

O MIE DE ZILE... UMBRA I

„Mai bine o zi om, decit o mie 
de zile umbră". Unii preferă 
însă a doua condiție. Trec prin 
viață, recomandindu-se la ape
lurile și încercările ei- prin... 
„relație", fiul lui X. nepotul lui 
Y, soția lui Z. Evită să-și ros
tească adevărata identitate, ape- 
lind comod la sonoritatea alteia. 
„Uită" să-și modeleze propria 
individualitate, mulîndu-se ca o 
bucată de plastilină pe tipar 
străin. Iar peste toate, se pre
valează cu o îndrăzneală sfrun
tată de toate drepturile care se 
cuvin „originalului" !

Cineva de la Centrul univer
sitar Cluj imi exemplifica a-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare in pag. a Vll-a)

BIBLIO
GRAFIA
NATURII
de VALENTIN 

HOSSU-LONGIN

Vreau să-1 cunosc pe direc
torul de școală care a avut 
ideea ca la o anume clasă 
să pună în orarul de sîmbătă 
numai istoria, româna și geo
grafia ; încăperea în care tre
buiau să înceapă lecțiile a 
rămas goală, mai rece, albă 
și tăcută ca-n vacanță. Cum 
necum (intrind în posesia a- 
mănuntelor organizatorice, le 
voi face publice), de cu di
mineața elevii au fost îm
barcați într-un autobuz întor- 
cîndu-se după amiază, proas
peți. bine dispuși, plini de re
grete că orele s-au scurs

(Continuare în pag. a Vll-a)

Formalismul
de ACULIN CAZACU

Formalismul își găsește una dintre sursele sale într-o anume 
deformare de optică pe care aș contura-o astfel : uneori se 
consideră, explicit sau implicit, de către unii sau alții, că orice 
apare ca nou este neapărat mai bun decit ceea ce era pină 
acum. Noul, prin el însuși, nu este un pas valoric înainte. El 
consemnează un progres, un salt, numai atunci cînd se opune 
în esență vechiului, îl atacă în insuficiențele sale funciare,, ii 
grăbește involuția sau îi împiedică răspîndirea păgubitoare. 
Altfel, inovarea cu orice preț, făcută pentru ea însăși, poate 
da naștere unor forme din capul locului neviabile, născute 
forțat și artificial hrănite la încheieturi, pentru a persista in 
ciuda lipsei lor de consistență.

O serie nouă de cursuri de calificare într-o întreprindere 
axată pe o tematică neștiutoare în raport cu dimanica profe
siilor, cu atributele de conținut ale muncii efective, ale fluxului 
tehnologic actual este o formă goală, consumatoare de timp șî 
de energie. Am întîlnit astfel de „cursuri", pe ici, pe colo, iar 
presa ne relatează despre nu puține cazuri în care ineficienta 
lor se traduce în minusuri cruciale ale calificării multor tineri 
muncitori. Ceea ce, mai departe presează de jos în sus pe 
curba de rabat sau face să se adune, la ieșirea din uzină, 
produse de calitate necorespunzătoare. Formalismul de acest 
fel ne atacă, pină la urmă, la buzunarul propriu și la bu
zunarul colectiv.

O programă de curs hiperperfecționată, îndesată în fel șî 
chip cu informații, nu spune nimic, prin ea însăși, despre 
ceea ce se petrece acolo, în amfiteatru sau clasă. Ea este 
doar o premisă, un punct de plecare, un reper. Și totuși o 
ciudată inversiune de funcții în mecanismele discernămîntului 
didactic ne face uneori să substituim cursul real prin forma 
programei, să gîndim că o programă bună conduce automat 
la un curs bun. Să fiu bine înțeles : avem nevoie de programe 
alcătuite competent, logice în structură și adecvate profilului 
disciplinei. Existența acestor programe este necesară, dar nu 
și suficientă. Pentru că deseori, în sala de curs, se produce 
un decalai simțitor între intenția programei și realitatea pre
legerilor. Dacă ne aplecăm mai mult, mai analitic asupra 
infrastructurilor școlare, asupra decurgerii reale a activităților 
didactice de bază, atunci vom vedea că supraevaluarea vir-

(Contimifire în pag a ll-a)
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UZINA „METROM"

MOMENTUL ADUNĂRILOR DE ALEGERI

LA BRAȘOV NU SE CUNOSC
BINE

Cit fac

cincizeci împărțit

la doi?

Cu totul, adunare-a de la or
ganizația U.T.C. nr. '14 a durat 
35 de minute.
■ — Iată ce ins-eamnă să fii o- 

ni s-a adresat, la 
ei, Florin Mornăilă, 

U.T.C.

perativ !, 
sftnjitui 
membru al comitetului 
pe. uzină, cel care o și condu
sese. Nu avea rost să facem 
vorbărie. Cine a avut ceva im
portant de zis, a zis scurt și la 
obiect. S-a aieș și noul birou...

Intr-adevăr, se alesese și 
noul birou, se prezentase și da
rea de seamă, și programul de 
activități, și vorbiseră și șapte 
persoane : trei membri ai or
ganizației și patru invitați. Țoa
le âStea în 35 de minute. 
Scurt ! Mai scurt de aut nici 
că se putea. Cu acel ..la obiect’* 
nu. prea eram insă lămurit și 
am cerut relații în plus. ” 
tre altele l-am rugat pe 
tarul tiou ale-s să-mi 
care e numărul total al 
brilor organizației.

— Peste 50, zice el.
Am crezut că nu am reținut 

eu bine cifra și l-am rugat i-o 
rfepete.

— Vi se pare cumva prea 
mare ?. mă întreabă el amabil.

— Nu. ii răspund eu.
— Observ că totuși ceva vă 

mică, intervine locțiitorul de
U.T.C, pe uzină, unul 

dintre invitații la adunare. Și 
intr-adevăr mă nedumerea 
ceva. Da’.- nu numărul ma-’e.

— Cum. de ați putut ține adu
narea cu mimai oițiva tineri ?

— 21 înseamnă cîțiva ?
Am recunoscut că 21 nu e 

număr neglijabil dar in nici 
caz nu era suficient pentru 
adunarea să fie Considerată sta
tutară. Și dintr-odată semnul de 
mirare s-a mutat pe fețele lor, 
schimburile de priviri căutau 

la unii la alții explicații.
— Nestatutară, ziceți ? rupe 

tăcerea membrul în comitetul 
U.T.C. pe uzină, care condusese 
adunarea.

— Dă Și le amintesc câ 50 
împărțit la 2, pluș 1. înseamnă 
2$. Deci pentru ca adunarea să 
s« fi putut ține trebuia să in- 
teuneaâeă eel puțin 26. Dar și 
abil ar fi fost prea puțin pen
tru un moment atit de 
ta-rn.

— 5 inși 
vaȚi toate

ori. fără
DefiMha

expire oă nici pe departe nu era 
vorba de un amănunt, ci mai 
degrabă de felul cum se încăl
care una din principalele con
diții prevăzute de normele sta
tutare pentru desfășurarea unei 
adunări. în nici un chip nu 
voiau să recunoască greșeala pe 
care o făcuseră și căutau tot 
felul de justificări. Ba că tine
rii nu sint receptivi la chemă
rile organizației, ba că e și 
fluctuația mare în secție, că 
vechiul birou s-a descompletat, 
eă au avut în vedere să nu mai 
piardă altădată timpul cu încă 
o adunare — și cite alte ase- 
mehe» motive care voiau să 
demonafreze cu tot dinadinsul 
câ tinerii erau de fa-pt vinovă
ții și nu cei ce pregătiseră adu
narea.

Abia atunci mi-a devenit 
limpede și cauza pentru care se 
expediase totul intr-o jumătate

de oră. sub pretextul demn de 
laudă al „operativității1*.  în ciu
da tuturor argumentelor însă și 
a dorinței organizatorilor, de a 
nu mai pierde timpul cu altă 
ședință, adunarea aceasta va 
trebui ținută din nou. Biroul 
ales nu-și poate îndeplini man
datul pentru simplul motiv că 
nu întrunește majoritatea votu
rilor.

N. COȘOVEANU

ÎNTREPRINDEREA NR. 2

Prin- 
secre- 
.*pună  
mem-

un
un 
ca

impor-

obser-
Ori eu

acolo... Prea 
amănuntele.

ei.
am Încercat să le

Comitetul municipal U.T.C. a

Foto : ST. WEISS

ANCHETA
NOASTRĂ

Noi forme arhitecturale 
la Tîrgoviște.

PIATRA NEAMȚ:

INSTRUCȚIUNILE

din cinci, 
scurtă pauza,
Dacă nimeni

Un singur

n-au aflat

mina

fie

în

Formalismul
(Urmare din pag. 1)

se par actele 
loc sau altul, 
rabat la răs- 
care, folosin-

de
or-

ÎNTREPRINDEREA 
DE AUTOCAMIOANE

trecea

mina in
Participind la adunarea 

dare de seamă și alegeri a 
ganizației U.T.C. oțelârie nr. 1, 
am fost la un pas de șansa de 
a propune adunării pe unul din 
membrii noului birou, dacă nu 
chiar întregul birou. Șansa asta 
mi-a dat-o un bilețel. Ghinionul 
a fost că biroul trebuia să 
format din cinci membri.

— Tovarăși, se adresase 
deschiderea adunării secretarul 
U.T.C., vă rog să propuneți un

program pentru
patru organizații

„La ordinea de zi a adunării 
avem prezentarea dării de sea
mă asupra activității birourilor 
organizațiilor 7 B și 7 S și ale
gerea noilor organe de condu
cere...".

Cu aceste cuvinte a fost des
chisă adunarea la care partici
pam, la secția filtre a Întreprin
derii nr. 2. Am crezut că n-am 
auzit bine întrucît nu puteam să 
mă dumiresc asupra sensului fo
losirii pluralului. „De fapt, aici 
sînt două organizații ce urmează 
să se transforme în alte patru, 
din care trei pe schimburi, îmi 
explica Ioan Popescu, membru al 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere. Noi le-am dat indicații să 
facă două dări de seamă, dar văd 
că am fost înțeleși greșit...". Așa 
se face că Aurelian Marica, se
cretar al uneia din cele două or
ganizații, a dat citire unui mate
rial ce se referea la activitatea 
ambelor colective, cu exemple 
culese la fel și cu concluzii care 
din nou voiau să fie valabile pen
tru două organizații deosebite. 
După care, așa cum se proce- 
deată în mod. normal atunci cînd 
este vorba de o singură organiza
ție. s-a citit un singur proiect de 

de activități, același 
orga- 

ființă.
program 

un 
ni
să

or
ia 
de

teamă că o să-l ascultăm și la 
anul". Iar atunci, cînd, în tim
pul discuțiilor, tinerii au ridicat 
problema, căminului de nefaini- 
liști, a vestiarelor aflate în stare 
avansată de neîngrijire, sau a 
dezordinii care domnește în sec
ție. probleme concrete care își 
cereau o rezolvare tot atît 
concretă, singurul răspuns

încă de existenta ei
J»

Un bilețel

O știre apărută în ziare la 
mijlocul lunii iunie a.c. anunța 
inaugurarea in orașul Piatra 
Neamț a „Casei tehnicii**.  Ne-am 
imaginat-o ca pe un centru 
metodologic de coordonare a în
tregii activități de propagandă 
tehnico-economică desfășurată 
în întreprinderile municipiului, 
ca pe un cadru organizat pentru

program 
pentru toate cele patru 
nizații ce urmau să ia 
De la sine înțeles, un ; 
bun la toate și nicăieri, adică 
program care nu-și propunea 
mic concret, mulțumindu-se 
enumere domeniile vieții de 
ganizație în care „biroul i 
preocupa în mod deosebit 
mobilizarea tinerilor".

Uteciștii au încercat totuși 
să-și manifeste în cuvântul lor 
nemulțumirea pentru modul în 
care este înțeleasă și desfășurată 
aici viața de organizație. „în tot 
anul ce a trecut ne-am întîlnit 
de trei ori — spunea Gheorghe 
Căruț — iar cit despre mate
rial este același pe care l-am 
ascultat și anul trecut și tare mi-e

se

de 
t ...... . - r - care
a fost dat a căutat să minimali
zeze importanța lor, negii jîn- 
du-le. Nimic însă despre măsuri
le ce se cer întreprinse, doar cî
teva vorbe vagi despre faptul 
că trebuie mai multă organi
zare...

Printre vorbitori s-a aflat și to
varășul Ioan Popescu, cel ce îmi 
dăduse explicațiile amintite la 
început. A criticat darea, de sea
mă, a criticat programul de acti
vitate, a criticat activitatea bi
rourilor, a criticat totul. Cînd 
am întrebat însă cine răspunde 
din partea comitetului U.T.C. al 
întreprinderii de pregătirea dării 
de seamă și de asigurarea condi
țiilor statutare de desfășurare a 
adunării, am aflat că responsabil 
era același Ioan Popescu. „Spri
jinul" său se rezumase însă doar 
la „indicațiile care au fost în
țelese greșit" și la critica expri
mată în adunare.

Modul în care s-a desfășurat 
această așa-zisă adunare de dare 
de seamă și alegeri dovedește 
faptul că aici, în rindul factorilor 
responsabili de bunul mers al 
întregii activități de organizație, 
domnește formalismul și como
ditatea. Altfel nu pot fi expli
cate neglijențele sau „scăpările" 
pe care le aminteam la început, 
așa cum nu poate fi explicată nici 
desfășurarea lucrărilor. Criticile 
formulate de la masa prezidiului 
se adresau mai degrabă comite
tului U.T.C. pe întreprindere 
pentru modul simplist in cate 
se achitase de o obligație.

prezidiu format 
scurtă, o foarte 
apoi a adăugat : 
nu are nimic de zis, atunci pro
pun eu. Și a propus. Tovarăși, 
a continuat el, faceți două pro
puneri pentru comisia de întoc
mire a procesului verbal. Dacă 
riici acum nu are nimeni nimic 
de zis, lăsați, propun tot eu. 
Și iar a propus.

Deci începutul era făcut. Apoi 
s-au prezentat materialele, au 
urmat discuțiile. Nimic din tot 
ce s-a petrecut din această par
te a adunării nu amintea de 
respectarea celor mai elementa
re norme de desfășurare a unei 
adunări de alegeri. Secretarul 
mormăia de la prezidiu darea 
de seamă, care se pierdea in 
lipsa de atenție a sălii, apoi ti
nerii, în discuții, se pierdeau și 
ei în citeva afirmații generale, 
iar unii dintre ei se trezeau din 
senin înscriși la cuvînt fără să 
fi avut o cit de vagă intenție 
de a vorbi.

Și au urmat alegerile. De data 
aceasta nu fără o pregătire pre
alabilă. Dimpotrivă, totul fusese 
prevăzut și aranjat dinainte. Un 
membru al prezidiului, Mihai 
Popescu, din comitetul U.T.C. 
oțelârie, a plasat tinărului An
drei Văcaru, cu citeva minute 
Înainte de a se trece la pro
puneri, un bilețel. Un bilețel în 
care propunerile erau făcute 
gata, nu știu de cine. Bilețelul 
acesta era să-mi ofere șansa de 
care vorbeam la început. Pose
sorul lui. disciplinat și eăutind 
să se achite cit mai bine de 
„sarcină-, a propus întregul bi
rou diiltr-o răsuflare. Dar cineva 
și-a dat seama că nu prea se 
respectă instrucțiunile și s-a 
trecut la propuneri individuale. 
Numele au fost rostite din nou, 
pe rind și pe funcții. Dar după 
primii trei, iar s-a sesizat cineva 
că face numai unul singur pro
punerile. Și atunci, pentru ca 
totuși să meargă treaba. s-a 
plasat bilețelul altuia. De aici 
încolo a intervenit curiozitatea 
celorlalți de a cunoaște și ei 
biroul. Curiozitate firească, dacă 
ne gindim că ei aveau să-1 alea
gă. Au început să se audă voci : 
„dă-mi și mie“, „vreau și eu“, 
și așa bilețelul a ajuns la mine. 
Dar era prea tirziu. Tînărul din 
spatele meu se sculase deja și 
îl propusese pe al cincilea, deci 
pe ultimul membru al biroului.

Dacă biroul ar fi trebuit să 
fie format din. șapte, atunci cu , 
siguranță că măcar pe ultimul 
a? fi apucat să-1 propun eu. Du
pă cite mi-am dat seama lucrul 
era perfect posibil, chiar dacă 
nu eram membru al organiza
ției. în fond, chiar procedeul în 
cauză era cu totul străin orga
nizației, departe de orice prin
cipii democratice, de orice pre
vederi statutare, și totuși lucru
rile așa s-au petrecut. Mai mult 
decit atit, un secretar al comite
tului municipal U.T.C. era și el 
prezent la adunare, dar n-a avut 
nici o obiecție, i s-a părut pro
babil totul normal, deși cel pu
țin un adevăr elementar a fost 
încălcat cu brutalitate : acela 
că tinerii trebuie să propună ei 
înșiși pe cei cărora urmează să 
le dea votul.

schimbul de idei tehnico-științi- 
fice valoroase, pentru confrun
tarea lor in ..forumul**  specia
liștilor și pasionaților de teh
nică. Ce este de fapt „Casa teh
nicii**  din Piatra Neamț, ce rol 
joacă ea în activitatea tinerilor 
inovatori și inventatori ? Am 
căutat răspunsul, vizitînd, după 
trei luni de la înființare „Casa 
tehnicii**.  Dar, cum este și fi
resc, înainte de a pătrunde aici, 
omul trebuie să fi aflat că 
există așa ceva, să știe cînd și 
la ce mod pot fi validate sau 
nu, prin dezbatere colectivă, 
ideile pe care tehnica și știința 
le numesc inovații, invenții, ra
ționalizări. Deci, ați auzit de 
Casa tehnicii ? întrebarea am a- 
dresat-o timp de aproape două 
ore, in după amiaza unei zile, 
unui număr de 27 de tineri in
gineri. economiști, muncitori, e- 
levi. Răspunsul a fost același, de 
27 de ori : NU. Nu auziseră, iar 
întrebarea li se adresa l,a o dis
tanță de circa 20 de metri de in
trarea în Casa de cultură a sin
dicatelor — locul unde-și desfă
șoară activitatea „Casa tehni- 
cii“.

A doua zi, ne-am continuat 
investigațiile la întreprinderea 
de celuloză și hirtie „Recons
trucția". Din cinci tineri maiștri 
și muncitori întrebați, doar 
muncitoarea M. H. ne-a mărtu
risit că a auzit pe cineva vor
bind în autobuz. „Este vorba 
probabil — a continuat interlo
cutoarea noastră — de un cen
tru al tehnicii, cu multe cărți, 
cu posibilități de a afla ce-i 
nou. Am terminat liceul și cred 
oa dacă acolo aș găsi lucruri in
teresante, care să mă ajute in
tr-un fel sau altul la locul meu 
de muncă, aș frecventa toate 
manifestările". De altfel, tre
buie spus câ mulți din cei 27 de 
tineri care nu auziseră de 
existența Casei tehnicii și-au 
manifestat interesul pentru ceea 
ce le-am spus că se face aici, 
pentru ajutorul pe care această 
formă de educare tehnico-știin- 
țifică l-ar putea oferi fiecăruia 
din ei la îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale, la. rezolvarea 
unor probleme care se ivesc la 
locurile lor de muncă.

Trebuie făcută însă o preci- 
Pmă la ora documentării 

avea

MARIAN GRIGORE ION TOMESCU

tuților programei conduce la un alt soi de formalism, tot atît 
de păgubitor ca și cel de mai înainte.

Din formalism, indiferent de natura lui, se naște baterea pa
sului pe loc, jocul în cerc închis al ineficienței. Ne lăsăm 
prea des captivați de forme și ne luăm prea des unele do
rințe drept realitate. Efortul major, diriguit de partid, pentru 
optimizarea activității în toate sferele vieții sociale vine să 
năruie pîriă la esență, pînă în măruntaiele sale, orice gen de 
formalism. Se opune irezistibil acestuia cu puterea acțiunii de 
masă. Promovează noul autentic cerut imperios de evoluția 
naturală a lucrurilor, noul care învinge vechiul într-o încleștare 
reală, perfect vizibilă, fără fraudă sau evaziune din arenă, 
complicilor neconsemnate pe foaia de arbitraj a timpului. Cu 
atît mai nevolnice, și mai sonor anacronice ni 
de formalism gratuit pe care le întilnim intr-un 
izvorînd din necunoștință sau din inerție, din 
pundere sau din mentalitate orgolioasă. Acte 
du-se nepermis de însemnele noului, aparțin în fapt vechiului 
ce se tocește ireversibil la fundamente. Realitățile noastre so
cialiste cele mai înaintate, probează fără înconjur că acolo 
unde se instituie noul autentic, de o frumusețe nudă, sculp
turală, formalismul încetează de a mai fi, devine piesă de 
arhivă, fără putință de activizare.

zare. ____ ..
noastre, Casa tehnicii nu 
un statut de funcționare. Cine, 
cum și pe ce bază are 
aici ? Ne punem această între
bare. deoarece facind împreună 
cu tovarășul loan Dascălu, di
rectorul Casei de cultură a sin
dicatelor o trecere in revistă a 
componenței colectivelor de con
ducere ale secțiilor, am ajuns 
la următorul rezultat : cele șase 
secții ale Casei tehnicii au un 
rtumăr de 80 de membri ăi co
lectivelor de conducere, din car© 
76 ingineri. 2 economiști și 2 
tehnicieni. Să se fi uitat oare că 
și la Piatra Neamț, asemeni tu
turor orașelor din țară, ponde
rea tehnicienilor și muncitorilor 
este la fel de mare in rindul 
inovatorilor ca și cea a ingine
rilor ? Atunci cum se explică 
statistica de mai sus ? Referin- 
du-se la Casa tehnicii, tînărul 
inginer Mihai Iftimie spunea : 
„O temă legată de montarea și 
demontarea rulmenților i-ar a- 
trage pe muncitorii din secția in 
care lucrez. Or. Casa tehnicii 
tocmai aici trebuie să intervină, 
să ofere muncitorilor demon
strații practice, efectuate de cei

acces

mai buni specialiști in materie. 
Accesul tehnicienilor trebuie să 
fie posibil imedjat. După cum 
consider extrem de utilă intro
ducerea în acest Ioc a muncito
rilor cu înaltă calificare, autori 
de inovații și raționalizări1*.

Programul de activitate al Ca
sei tehnicii iși propune să fie 
corelat cu problemele stringen
te și curente ale producției.. 
Apreciem chiar, tematica alea
să, faptul că se au în vedere 
acțiuni menite să analizeze de
reglările dintr-un sector produc
tiv sau din ^ltul. care să gene
ralizeze experiența înaintată. 
Or, traducerea în viață cu 
maximum de eficiență a acestor 
inițiative presupune ca aici să 
vină muncitori, ingineri, econo
miști și tehnicieni — adică toți 
factorii participanți la buna des-, 
fășurare a procesului de produc
ție. După cum nu trebuie uitat 
și un alt aspect semnalat de li
nul din tinerii cu care am stat ’ 
de vorbă, Aurel Bornac, inginer 
la întreprinderea de celuloză și 
hirtie ..Reconstrucția**.  „Văd 
Casa tehnicii ca pe un surplus 
de informare, ca pe o grupare 
și o selecționare a informației 
tehnice din diverse domenii de 
activitate. Am participat la o 
conferință. Dar nu în asemenea 
mod de desfășurare văd eficien
ța. Mai degrabă simțim nevoia 
unor întilniri pentru discuții li
bere, pentru un adevărat, util și 
real schimb de experiență. Con
sider că e nevoie de prezența 
unor foarte buni muncitori. O 
temă anunțată eu o lună înainte 
sau chiar cu cîteva zile, ar a- 
duce in discuție propuneri inte
resante, idei valoroase*'.

Fără îndoială că intr-un 'oraș 
ca Piatra Neamț, cu un mare, 
foarte mare număr de tineri, 
programul Casei tehnicii trebuie 
să țină seama de specificul 
muncii și pregătirii acestora. 
„Găsesc normal — aprecia di
rectorul Casei de cultură a sin
dicatelor — ca activitățile de la 
Casa tehnicii să răspundă în pri
mul rind cerințelor tinerei gene
rații. Tocmai de aceea consi
der că era necesar ca un repre
zentant al comitetului municipal 
U.T.C. să facă parte din colec
tivul de conducere. Nu numai 
că nu se intîmplă așa. dar de 
la 13 iunie — data înființării 
Casei tehnicii — și pînă acum 
nu a venit nimeni din partea 
comitetului municipal U.T.C. să 
se intereseze de programul de 
activitate, de participarea tine
rilor. Ce-i drept, nici noi nu 
i-am solicitat, dar o vom face 
chiar in zilele următoare". Iar 
noi apreciem că cu cit mâi re
pede se va stabili un contact, o 
colaborare intre organizația 
U.T.C. și conducerea Casei teh
nicii, cu atît tinerii pasionați ai 
tehnicii din Piatra Neamț vor 
avea mai mult de ciștigat,. Nu 
contestăm că — așa după cum 
spunea tovarășul Andriș <Mihai
— prim secretar al Comitetului 
municipal U.T.C. — prin adu
nările generale U.T.C. s-a popu
larizat înființarea Casei tehni
cii. Dar — practica a dovedit
— tinerii nu cunosc de existen
ța ei. Educarea tehnico-științi- 
fică a tineretului presupune 
multă perseverență, acțiuni sus
ținute de popularizare, de atra
gere a inovatorilor și inventa
torilor la dezbateri utile nu nu
mai lor dar și celorlalți tineri.

IOAN VOICU

SEMIINTERNATELE ȘCOLARE
(Urmare din pag. I)

multe discipline. Anul III C — 
de pildă — a solicitat in între
gime o pregătire suplimentară, 
în școală, la matematică ; 10
dintre elevi au optat și pentru 
fizică, alții pentru chimie, en
gleză sau franceză. Toți elevii 
anului III A. 38 la număr, au 
hotărit să-și facă în liceu, după 
un program prelungit, pregătirea 
la matematică. Și așa mai de
parte. Tot în programul prelun
gii a fost inclusă și pregătirea 
suplimentară pentru examenul 
de bacalaureat a elevilor anului 
IV. Buna organizare a progra
mului prelungit a cerut un orar 
special ; el a fost întocmit și 
încorporat orarului de drept al 
liceului. în prezent, se știu exact 
orele de pregătire, sălile dispo
nibile, profesorii care dau con-

sultații și supraveghează. Iar 
prin săli se înțeleg de fapt ca
binetele și laboratoarele de care 
dispune liceul.

Organizarea semiinternatului 
sau prelungirea programului pe 
care-1 petrec elevii în școală, a 
solicitat — și solicită în conti
nuare — eforturi suplimentare, 
atît de ordin didactic cit și gos
podăresc. în școlile citate am 
întîlnit — începînd de la direc
tori. corpul profesoral și pînă la 
personalul administrativ — so
licitudine, inițiativă, dorința 
de a depăși dificultățile inerente 
începutului ; totul in favoarea 
elevilor, în sprijinul intereselor 
Jor. De aceea, cu atît mai sur
prinzătoare ne-a apărut impro
vizația întîlnită la Liceul „Ion 
Creangă". Și aici semiinternatul 
a fost organizat numai pentru 
clasele mici — predominînd șco-
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M-am claustrat pentru mai mult timp la 2 Mai.
Cel puțin aceasta îmi fusese intenția.
După arestarea lui Otto, Alex. Mark Dominic, capii afacerii 

de spionaj în care jucasem aproape rolul principal, asistasem 
la cîteva interogatorii conduse de colonelul Dumitru și căpitanul 
Pascu, edificindu-mă definitiv că ultimul era într-adevăr ofițer 
de Securitate și nu de Miliție, mi se pusese banda cu „recruta
rea" mea de către Otto la Poiana Brașov...

Băgasem Lamborghini Espada în curte sub umbra unui nuc. 
ii acoperisem masca cu cirpe scoase la reformă de gazdă, ii 
dezumflasem un cauciuc și chiar și pe cel de rezervă... Lucram 
cînd m-au scos din sărite vecinele mele. Auzi, domnule, să mă 
facă sălbatic ? !

— Se întoarce pe la nouă de la plajă și nu mai iese din casă.
— Ce sălbatic ! spusese șatena în blue-jeans.
— Nu, de ce. c-ar fi cu păcat ! nu fu de acord tanti Frosia. 

Omu’ mi-a plătit chiria pe două luni înainte...
— Dacă l-aș ruga să mă ducă cu mașina la Eforie, pînă la 

o tabără de copii, crezi că ar vrea ?

— De. știu eu... Eu cred că ar vrea.
— Bună ziua. Mă cheamă Ioana Crișan, îmi întinse ea mina. 

Sînt vecina dumneavoastră.
— Adrian, am spus eu numele pe care mi-ar fi plăcut cînd 

eram copil, să mi-1 fi dat părinții și porecla colegilor să nu mai 
rimeze cu numele meu.

Trecînd prin stațiunea Neptun. am virat Ta dreapta, spre plajă, 
să bem un păhărel la cafee-barul nautic, atmosfera din mașină 
devenind intre timp cit se poate de favorabilă unei asemenea 
devieri de la inițialul traseu.

Pășind insă pe teritoriul în aer liber al cafee-barului, m-am 
tras imediat înapoi.

— Ce s-a întimplat ? m-a întrebat Ioana speriată.
— Ssst ! am dus eu un deget la gură și. retrăgindu-mă cu 

spatele, i-am făcut semn să mă urmeze in tăcere.
Aproape 'că nu-mi venea să cred ochilor. Și totuși, căpitanul 

Pascu era Nu. nu mă înșelam. Stătea cocoțat pe unul din 
scaunele barului, nu avusesem cum sâ-i văd fata... Era părul lui 
rebel și întreaga alură era,a căpitanului Pascu. în pulovăr alb?...

Ce să caute Pascu aici ? îl lăsasem la București. în plină des
fășurare a interogatoriilor !... E adevărat, trecuseră destule zile 
de atunci... Să le fi încheiat ? Nu. și el. și colonelul Dumitru 
îmi spuseseră că cercetările aveau să mai dureze... Atunci ?... Nu, 
căpitanul Pascu nu se găsea aici de florile mărului ! Dacă ar 
fi venit în concediu, primul drum l-ar fi făcut la 2 Mai. Și 
mi-am dat seama deodată că lăsasem mașina chiar la intrare. 
Lamborghini asta Espada sare de la un kilometru în ochi !

— Vino încoace ! am tras-o eu pe Ioana de mină în direcția 
unui boschet. îl vezi la bar pe tipul acela drăguț cu pulovăr alb, 
pe gît ? Uite-1 aprinde o țigară.

— Da. ce-i cu el ?
— Plimbă-te prin jur, fă-te că aștepți pe cineva și nu-1 scăpa 

din ochi pînă mă întorc eu.
Am ascuns mașina în extremitatea cealaltă a cinematografului 

de vară, tăind, la întoarcere, drumul prin părculețul acestuia. 
Ioana era la post și chiar foarte bine plasată. Pe scaunul din 
dreapta lui Pascu stătea acum un bărbat. Am ocolit boschetele. 
Ioana mă văzu, trecu prin dreptul barului și se îndreptă spre 
mine.

— Tipul în pulovăr alb e român ?

— De ce ?
— A schimbat citeva cuvinte cu străinul care s-a așezat ală

turi de el.
Străinul cobori de pe scaun și se îndreptă spre ieșire. Trebuie 

acționat prompt.
— Rămii in continuare aici. Dacă pleacă 

iei după el ! i-am spus eu Ioanei.
— Care căpitan*?  Pascu-i căpitan ?
— Nu-i nici un căpitan. Așa-i spun eu 

vezi că-i civil ? Te iei după el... Să nu te 
dracul am speriat-o eu. .Ne reintîlnim aici, te aștept 
aștepți, indiferent cit. încă odată, fii foarte atentă !

Străinul se îndepărtase binișor, m-am luat după el. începuse 
să se însereze cînd a intrat în hotelul „Callatis44. Urma să știu 
dacă locuia aici sau venise doar să caute pe cineva. Am riscat 
intrînd înăuntru. Era chiar momentul în care " ’ *“
spre lift cu o cheie în mină.

Mi-am continuat drumul spre barul de zi al 
bea și se fuma pe îndesate, am cumpărat un 
ieșind din hotel, am încercat să-l ocolesc în „ 
toate ferestrele lui erau îndreptate spre mare. De obicei, 
judecat eu. după ce intri în cameră, ieși pe balcon. Nu-mi strica 
să știu care era camera ocupată de tipul în cauză.

Am tăiat drumul, trecînd prin locul rezervat parcării mașini
lor... Paznicul de la parcare era căpitanul Matinca ! Stătea pe un 
scăunel. îmbrăcat într-o uniformă bej de hotel, decolorată de 
soare... Se îngroașă gluma, o fi toată trupa colonelului Dumitru 
ajci ' Să mă fi recunoscut oare ? m-am întrebat eu. în timp ce 
o ștergeam cit se poate de repede. Nu schițase nici o mișcare, 
poate nici nu mă văzuse măcar.

Mi-am ales un loc mai îndepărtat pentru a putea cuprinde cu 
privirea întregul hotel. Străinul lui Pascu apăru chiar la etajul 
al doilea, al nouălea balcon din dreapta.

Mă puteam retrage. Trebuia s-o fac însă în așa fel încit să 
nu mai trec prin dreptul parcării. Dacă căpitanul Matinca m-a 
văzut... El doar de asta făcea pe paznicul parcării — să vadă 
tot ce intră și iese din hotel. înseamnă că Pascu va ști cel mult 
intr-o oră că eu dădusem tircoale hotelului pe care il vizau ei. 
Și chiar mai mult, că intrasem imediat după străinul cu care el 
stătuse de vorbă la cafee-barul nautic.

(va urma)

cumva căpitanul, te

„Căpitane4*...  Tu nu 
observe că ai dat-o 

sau mă

tipul se îndrepta

hotelului, aici se 
pachet de țigări, 
grabă, deoarece 

~

larii din clasele I și a Il-a. Un 
spectacol de neacceptat are însă 
loc la ora prînzului : copii de 
6. 7 ori 8 ani, traversează B-dul 
Mârășești. la o intersecție foarte 
aglomerată și nemarcată și po
posesc într-o autentică circiumă 
(chiar dacă se cheamă ..Am
bianța**).  Se strecoară printre 
consumatori, deloc dispuși să le 
facă loc, și» servesc masa intr-o 
încăpere, ce-i drept, rezervată 
numai lor. Dar și masa vine cu 
întîrziere. copiii nu au răbdare, 
cei „mari" adică din clasa a 
IV-a ori a V-a o oornesc (tot 
prin local și printre consuma
tori) spre bucătărie să ajute. 
Totuși, prînzul se prelungește 
nepermis de mult. Responsabilul 
localului, tovarășul Radulescu, 
declară că i s-a impus măsura 
de a ospăta elevii și... iși declină 
orice răspundere ! Este necesară 
o intervenție hotărită, eventual 
ierarhică. pentru ca tovarășul 
RădulescU să nu-și mai „decli
ne**  competența cind este vorba 
de o problemă atît de impor
tantă ! asigurarea, contra cost, 
a. mesei de prînz a copiilor. 
Școala n-a găsit deocamdată o 
soluție mai bună. I-am sugera să 
reflecteze la soluția de la Școala 
generală nr. 19. Aici s-a eliberat 
o încăpere care a fost amena
jată ca sală de mese : cu spri
jinul direcției comerciale s-a 
contractat cu o bucătărie de 
bloc, care aduce masa în școală 
la ora fixă, personalul său fă- 
cînd întreg oficiul. Toată ope
rația este igienică, promptă, ci
vilizată. Ar mai fi de notat in 
legătură cu semiinternatul Li
ceului „Ion Creangă**  că fluctua
ția de școlari de la o zi la alta 
este de natură să încurce munca 
și să deservească scopul pentru 
care a fost organizat.

Întrucît organizarea suplimen
tară a activității elevilor intrată 
în sarcina școlii, se află abia la 
început, nu există încă criterii 
foarte clare de organizare, care 
să reglementeze toate asnectele 
— organizatorice, gospodărești, 
didactice — ale problemei. Să 
luăm, de pildă, personalul nece
sar. Toată lumea va fi de acord 
că supravegherea copiilor se rea
lizează cu pedagogi. Profesorii 
net să ajute la lecții. Ceea ce și 
fac, prin rotație, cîteva ceasuri 
pe săutămînă. Pedagogul însă 
trebuie să-i întovărășească pe 
copii la masă (adesea să-i și 
«ajute să se servească), să obser
ve să fie îmbrăcați. să aibă griiă 
de ghiozdane, să-i antreneze la 
jocuri, dună lecții. Să nu uităm 
că, deocamdată, cei mici formea
ză majoritatea elevilor semi- 
interni. în aceste condiții la 
Școala generală nr. 5 este înca
drat un pedagog la 80 de șco-

lari, la Liceul „Ion Creangă", 
pedagogul are o jumătate de 
normă și se ocupă de 60 de 
elevi, iar la Școala generală nr. 
19 n-a fost încadrat pînă in pre
zent nici un pedagog. Dupâ un... 
zvon, care circulă prin școlile 
cu semiinternate se pare .că 
norma va fi de 80 școlari la un 
pedagog. Cert e că, deocamdată, 
un singur pedagog se ocupă de 
copii, indiferent de numărul 
lor. Cum lucrul nu este incă le
giferat poate că Ministerul 
Educației și învățământului îm
preună cu Ministerul Muncii va 
perfecta problema intr-o viziune 
mai larga și mai realistă.

Mai sint și alte aspecte care 
ar merita să fie luate in discu
ție : in re condiții se asigură 
masa : stabilitatea sălilor rezer
vate studiului și. eventual, do
tarea lor corespunzătoare : legi
ferarea obligațiilor ce revin ca
drelor didactice (in prezent se 
apelează, de regulă, la profeso
rii de matematică, română, fi
zică, chimie, ori e inechitabil ca 
profesorii de sport, muzică sau 
chiar biologie, geografie, științe 
sociale să nu fie implicați în 
asigurarea asistenței la semiin
ternate).

Din diverse motive. există 
locuri (școli) in care nu a-a 
asigurat spețiul necesar pregă
tirii lecțiilor pentru cei de la 
semiinternat. copiii aleargă din 
oră in oră după o clasă liberă, 
ghiozdanele râmîn in elasa pă
răsită ș.a.m.d. Amănunte ? Poa
te. insă cu consecințe dintre 
cele mai neplăcute. Să mai 
adăugăm și faptul că, mat aie? 

din noile cartiere, 
este după-amiază 
derbedei — unii 
succes chiar din 
școlii ! — care ii 

pe cei mici, ^ijun- 
pină la dijmuirea min- 

ca să nu 
comportarea 

agresivă și limbajul vulgar cu 
care li se adresează copiilor de 

7—8 ani. în curtea unei școli 
nu este admisibil, sub nici un 
motiv, să se petreacă asemenea 
lucruri (uneori sub ochii perso
nalului școlii). îh legătură cu 
toate aceste probleme, ar trebui 
discutat mai ferm în ce măsură, 
prin ce mijloace pot interveni 
in ajutorul școlii, comitetele cte 
părinți ca să nu mai snunem că. 
in unele situații, miliția trebuie 
să intervină.

Cu siguranță că aceste laturi 
ale problemei, precum și altele 
care n-au apărut pe parcursul 
raidului nostru vor fi cercetate 
și rezolvate încit această preve
dere. deosebit de avantajoasă 
nentru elevi să dea în cri mai 
scurt timp roadele scontate.

în unele școli 
curtea școlii 
invadată de 
recrutați cu 
foștii elevi ai 
bruschează 
gind . __
carii, furtul de cărți, 
mai vorbim de
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hidrocen- 
vâ va fi

scheme... Și asupra acestei miraculoase lumi

Fostul muncitor topograf Vasile Rodina a debutat în calitatea de inginer odată 
cu prima cupă de beton turnată la temelia acestui baraj de la 
trala Tarnița, pe Someș. Priviți cum arată barajul astăzi și nu 

deloc greu - să vă imaginați statura tînărului inginer.

Nenumărate butoane,
științifice, privirea atentă, de veghe, a specialistului. Iată un loc de popas și control ’pentru cu

rentul electric, înainte de-a izbucni în lumina obișnuitului bec al fiecărei case.

ZIUA ENERGETICIANULUI
(Urmare din pag. I)

Făcînd bilanțul unei acti
vități încheiate cu realizarea 
a 38 termocentrale, 23 hidro
centrale mai mari de 10 MW 
precum și 14 600 km linii 
electrice de 110, 220 și 400 
KV puse în funcțiune, nu 
pot să nu amintesc de acei 
oameni minunați care au în
făptuit toate acestea. Ne 
mîndrim azi cu conducători 
de mare prestigiu și compe
tență profesională ca : Gil
bert A., Milițescu Gh., Flo- 
reșteanu A., Ionescu Mi- 
halache, Bîrcă Gh., Stoi
ca T. L„ Tomuș S., Măcriș A; 
specialiști ca ing. Coca A., 
Vicol P., Berlovan Gh., Te- 
nea Gh., cu șefi de grupuri 
de șantiere ca : Moruț Mi
hai, Covaliu St., Marinescu P., 
Fințescu St., Păunescu Nic., 
Hartia M.. Guțiu L., Hue 
Florin, Milcescu Alex ; cu 
șefi de brigadă și echipă ca : 
Lăcătușu Dor, Costea Ion, 
Radu Constantin. Petcu Ion, 
Cirlan Ion, Lazăr Ștefan, 
Văcărescu Virgil de la Trus
tul Energoconstrucția ; Ma- 
che Nicolae, Venter Ștefan, 
Leca Aurel, Andraș Andrei, 
Azamfirei Const., Mologhian 
Haralambie, Gheța Florin de 
la Trustul Energomontaj, 
Gal Iuliu, Filoreanu Vasile, 
Albulescu Gheorghe, Brăes- 
cu Ion, Asimionesei Gheor
ghe, Bran Vasile, Prisecaru 
Const., Minzală Andrei, Cior
tan Nic., Damian Vasile. Fa
sole Gheorghe, Oțet Pavel 
de la Trustul de construcții 
hidroenergetice și Dragomir 
Ion, Caragață Dumitru, Ră- 
duiescu Mihai și Franc Mihai 
de Ia Trustul Electromontaj.

Rindurile de față nu-mi 
permit să enumăr pe toți cei 
care sînt foarte buni, gîndu- 
rile mele însă se îndreaptă 
către toate cadrele noastre 
de constructori și profit de 
acest prilej pus la dispoziție 
de organul de presă pentru 
că ceea ce avem noi mai bun 
in țară, tineretul nostru mi
nunat. merită felicitări din 
toată inima, dorindu-i multă 
sănătate și succese în viitor, 
adueîndu-i totodată și mul
țumirile conducerii ministe
rului pentru întreaga activi
tate depusă. In mod deose
bit vreau să aduc mulțumiri 
tinerilor brigadieri încadrați 
în șantiere ale tineretului la 
marile noastre obiective ca 
Rovinari, Lotru, Someș, Tur- 
ceni.

Nu pot să nu amintesc și 
de cadrele care azi sînt la 
pensie și cărora de aseme
nea le urăm multă sănătate 
și viață cît mai lungă.

Cu ocazia Zilei energeticia
nului, un număr de construc
tori au fost decorați de că
tre Consiliul de Stat cu or
dine și medalii. Scot în evi
dență că în decursul anilor 
care au trecut, foarte multi 
constructori au fost decorați 
pentru faptele lor. Aceasta 
arată încrederea de care 
ne-am bucurat și țin ca în nu
mele constructorilor energe
ticieni să aduc pe această 
cale mulțumiri conducerii 
partidului și statului pentru 
atenția deosebită de care ne 
bucurăm.

Sarcinile care ne stau în 
față în viitor sînt foarte 
mari. Avem de pus în func
țiune in următorii 2 ani cen
trale electrice cu o putere de 
peste 3100 MW și cca. 3 000 
km de linii electrice de 110, 
220 și 400 kV. Cunoaștem 
deja sarcinile noastre pentru 
cincinalul viitor. Principala 
noastră preocupare trebuie 
să fie aceea de a da lucrări 
de bună calitate care să ducă
Ia mărirea gradului de si
guranță în 
obiectivelor, 
căile pentru 
vestițiilor și
ca să dublăm pină în 
1977 productivitatea muncii, 
numai astfel vom putea răs
punde 
trasate
nostru conducător, tovarășul 
secretar general, Nicolae 
Ceaușescu.

Constructorii noștri energe
ticieni vor ști, sînt convins, 
să 
de 
ne 
că 
In 
le,

exploatare a 
să găsim toate 
ieftinirea in- 

toate mijloacele 
anul

cu cinste sarcinilor 
de partid, de iubitul

rezolve problemele legate 
realizarea sarcinilor ce 
revin, vor ști să înțăreas- 
in continuare disciplina 
muncă sub toate aspecte- 
astfel ca și de acum îna

inte să ne încadrăm în rin
durile celor mai buni con
structori din țara noastră, 
nedezmințind nici în viitor 
încrederea de care azi ne 
bucurăm in întreaga țară.

Despre constructori se spune, în ciuda profesiei lor supuse pere
grinărilor, că sînt oameni cărora niciodată nu le fuge pămîntul 
de sub picioare. Nu aducem acum argumente, ele fiind, evident, 
ori,cînd la îndemîna dumitale, cititorule. Ne gîndim numai că 
dacă așa sînt caracterizați constructorii în genere, cu ce cuvinte 
se cuvine să-i numim pe aceia care, prin specificul meseriei lor, 
unesc munții, înalță baraje, schimbă destinul apelor, convertind 
totul în lumină ? Bărbați educați la școala aspră a curajului, 
constructorii energeticieni își apropie noțiunea de eroism — 
distincție la butoniera fiecărei zile de șantier — prin gestul sim
plu, devenit obișnuit, al muncii. Este, aceasta, și pilda pe care 
o dau zi de zi energeticienii din fotografia alăturata, surprinși de 
fotoreporterul nostru în momentul lansării celei dinții cupe de 

beton în barajul de la Jidoaia, de pe Lotru.

Fotografiile : GH. CU CU
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pe magistralele luminii

Odată aici, Dunărea neîmblînzită își trîmbița armăsarii înspumați ai apelor. Dar și aici a apărut 
constructorul. A împlîntat batardouri, la adăpostul cărora a clădit nou palat luminii. Astăzi ghidul 

spune simplu: sala turbinelor de la „Porțile de Fier?.

• MUNCITORII, INGINERII Șl TEHNICIENII 
ÎNTREPRINDERII DE REȚELE ELECTRICE DIN 
PITEȘTI, care își desfâșoarâ activitatea pe 
raza județelor Argeș, Olt și Vîlcea, întîmpinâ 
apropiata Zi a energeticianului cu importante 
succese. Ei au raportat îndeplinirea angaja
mentului anual de reducere a pierderilor de 
curent electric în rețele, economisind, pină 
la aceasta data, o cantitate de energie elec
trica echivalentă cu consumul pe timp de o 
lună al municipiului Pitești. De asemenea, 
au fost obținute beneficii, peste plan, în va
loare de 1 350 000 lei.

Realizări de prestigiu a înregistrat și colec
tivul șantierului de construcții-montaj al în
treprinderii, care, îndeplinindu-și zilele tre
cute planul anual s-a angajat să efectueze, 
suplimentar sarcinile de plan pină la finele 
anului, lucrări de alimentare cu energie elec
trică a locuințelor de la orașe și sate, de 
branșamente și instalații interioare în valoare 
de 40 milioane lei.

CE FAC TINERII
SA TULUI ?

Vtecistul Petre Bîrcă lucrează cu combina „Gloria" la recoltatul 
florii ioarelui. Zilnic ifi depășește cu 20—25 la sută sarcina de 

plan.

(Urmare din pag. I)

atelajelor este suplinit prin 
cursele permanent pline : spre 
cîmp se transportă îngrășămin
te sau griul necesar semănatu
lui, iar înspre magazii este 
adus rodul cîmpiei. în felul a- 
cesta, trei căruțe execută, zil- 

* nic, un volum de transport cît 
cinci înainte de generalizarea 
acțiunii amintite. Se adaugă pre
venirea dispersării forțelor u- 
mane prin întrajutorarea în
tre familiile ce lucrează in acord 
global suprafețele de porumb, 
floarea-soarelui și sfeclă de
zahăr. Ca efect palpabil al
aplicării acestei idei se apre
ciază a fi ritmul de lucru la 
recoltat, superior cam cu 15—20 
la sută celui înregistrat anul 
trecut. Și. se impun, de aseme
nea amintite acțiunile de 
noapte la eliberarea terenuri
lor de coceni în vederea asi

gurării cîmpului de lucru pentru 
mecanizatori, efectuarea trans
portului la bazele de recepție 
a produselor agricole — obli
gație contractuală către stat 
direct din cîmp, ceea ce permi
te realizarea unei importante e- 
conomii de forță de muncă prin 
evitarea pe traseu, a descărcă
rilor și încărcărilor, precum și 
o rațională folosire, pe toată 
perioada activității patriotice 
de toamnă, a elevilor. Dar. în 
timp ce majoritatea oamenilor 
satului duc bătălia campaniei, 
SÎNT DESTUI ȘI DINTRE 
ACEIA CARE NU POT SPUNE. 
CONCRET, CE AU FĂCUT ÎN- 
TR-O ZI. La bufet, gestionarul 
Ion Popa, ne spune că în ziua 
aceea a vîndut bere, rom și tes
covină de aproape două mii de 
lei. Consumatori s-au găsit din
tre oamenii de toate vîrstele și 
de ambele sexe ale satului. 
„Păi să fi trecut pe aici vreo

• HIDROGENERATOARELE DE LA PORȚILE 
DE FIER au produs peste prevederile de plan 
la zi 180 000 000 kWh energie electrica. Re
zultat al acțiunilor întreprinse de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de aici pentru valorifi
carea potențialului Dunării și folosirea cu 
randamente înalte a generatoarelor, succesul 
amintit i-a permis colectivului respectiv să-și 
îndeplinească angajamentele asumate în în
trecere pe întregul an la toți indicatorii pla
nului economic.

• MUNCITORII Șl TEHNICIENII ÎNTRE
PRINDERII DE EXPLOATARE A CENTRALELOR 
HIDROELECTRICE DE PE RIUL ARGEȘ au în
registrat o economie de energie electrica to- 
talizînd 2 445 000 kWh, precum și depășirea 
angajamentului anual de reducere a chel
tuielilor materiale de producție 
100 000 lei.

• LUCRATORII DIN UNITĂȚILE ENERGETI
CE ALE JUDEȚELOR PRAHOVA Șl DÎMBO
VIȚA cinstesc ziua lor cu un bilanț bogat. Fo
losirea cu maximum de randament și la pa
rametrii optimi a agregatelor, îndeosebi a 
celor de la Centrala electricâ-Brazi și Hidro
centrala de la Moroienf, s-a materializat in 
realizarea unei producții suplimentare în va
loare de aproape 80 000 000 lei - sumă care 
întrece considerabil angajamentul anual.

60—70 de oameni în dimineața 
zilei de astăzi-1, preciza gestio
narul al cărui interes de „om 
al comerțului11 este să vîndă cît 
mai mult, indiferent cui și la ce 
oră. Cei mai mulți dintre vizi
tatorii bufetului n-au mai mers 
în cîmp, unii dintre ei întor- 
cîndu-se acasă cu secera prinsă-n 
curea sau cu coșul sub braț, dar 
nesiguri pe propriile picioare. Și 
acești citeva zeci de absenți la 
muncile cimpului ar fi putut 
stringe recolta de pe mai multe 
hectare, așa, însă și-au înecat 
elanul în paharul cu tărie... 
Alți tineri — și nu numai tineri 
— și-au pierdut ziua sprijinind 
gardurile in așteptarea mașinii 
eu butelii, inițial anunțată pen
tru orele 7—8 sau 9 dimineața. 
Ioana Pantor, Vasilica Tran
dafir, Constantin Ionescu, E- 
lena Constantin și alți cam 80— 
100 de oameni așteptau și pe la 
cinci după-amiază sosirea ma
șinii. De ce, măcar acum, în 
miezul campaniei de toamnă, 
problema efectuării schimbului 
n-a fost preluată de către con
ducerea cooperativei agricole 
(lucrează la birouri zece per
soane care nu cunosc cîmpul 
decit din auzite), sau de către 
consiliul popular (sînt și aici 
3—4 funcționari si un om de 
serviciu care ar fi putut fără un 
prea mare efort gestiona schim
bul de butelii) ? întrebarea am 
adresat-o primarului, Nicolae

Cristescu, și inginerului-șef al 
cooperativei agricole, Marin 
Cojocaru, dar altceva decît ri
dicări din umeri n-am primit 
ca răspuns. în același timp, 80—

100 de oameni n-au lucrat, rit
mul posibil de realizat la recol
tări fiind,i practic, diminuat 
(complet nejustificat) cam cu o 
treime. Foarte puțini dintre ti-

Nouă ore. aproape o sută de oameni în așteptarea mașinilor pen
tru distribuirea buteliilor de aragaz. Cooperativa agricolă, pri
măria, n-ar putea rezolva în favoarea timpului oamenilor această 
problemă ? De pildă organizarea unui centru comunal de 

schimb...

nerii cu „muncă de birou“ ai 
comunei Bărcănești au partici
pat în toamna aceasta la lucră
rile cîmpului. Și ce frumos su
nă angajamentul comitetului 
U.T.C. dactilografiat și . încoo- 
ciat în dosar. „în toamnă, ti
nerii cu muncă, de birou vor par
ticipa. efectiv, la lucrările a- 
gricole, treburile cotidiene ur- 
mînd să se rezolve seara1*.  Dar 
s-a uitat acest angajament, cum 
din vedere s-au pierdut și alte 
obligații de factor mobilizator al 
tineretului și educator prin mun
că și pentru muncă al acestuia 
ce revin comitetului U.T.C.. 
Pentru că, în actuala campanie, 
comitetul U.T.C. (secretar Ian- 
cu Răducanu) n-a inițiat nici o 
acțiune menită să sporească 
forța de acțiune a tinerilor pe 
frontul lucrărilor imperativ. De 
fapt, așa se și explică con
tribuția modestă a uteciștilor din 
Bărcănești la strînsul recoltei 
acestei toamne, ritmul destul 
de lent în care se lucrează în 
campanie.

...Să nu existe soluții pentru 
eliminarea defecțiunilor organi
zatorice semnalate ? Noi credem 
că există, numai să se impună, 
din partea organelor comunale, 
o analiză aprofundată, operati
vă și responsabilă.
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Un roman recent apărut, „Deruta", de Virgil Duda, primit 
de critica literara, și, bănuiesc, de cititori cu un interes din
tre cele mai evidente, (și este poate bine sâ fie spus de la 
bun început, cu o îndreptățire la lei de evidentă), ar putea 
readuce, cred, in discuția oamenilor scrisului, dar nu mai pu
țin și a cititorilor obișnuiți care iubesc literatura și-i înțeleg 
rigorile si căutările constante de o descoperi în profunzime 
realitățile societății noastre, atitudinea citit de des invocată 
cioturi de opera literară și de creatorul ei - angajarea. Critica 
a observat la unison condiția de participat, de trăit de către 
istorie a măruntului și capriciosului funcționar Staicu din ro
manul lui Virgil Duda, și probabil că a și subliniat că ulti
mele pregătiri ale acestuia pentru festivitatea deschiderii 
unui șantier nu sînt altceva decît primele semne ale ieșirii lui 
din apatie și ale pătrunderii, aș zice, fericite, fără teamă că 
răstălmăcesc brutal intențiile autorului, in timpul participării 
la istorie, al răspunderii față de istoria concretă, într-o con
fruntare din care — îmi închipui — evoluția sa ulterioară ar 
putea ieși tot atit de bine victorios și tot atit de bine șifonat, 
eu nici un chip însă rătăcit iarăși în ceea ce a fost cîndva. 
Dintr-un anumit punct de vedere, funcționarul Staicu are un 
destin previzibil, dor mai ales exemplar.

Nu am inso pretenția, și, de altfel, nici priceperea sâ fac 
cci sau oriunde în altă parte cronică literară, încerc doar, 
din dorința sănătoasă de a înțelege mai corect momentul li
terar în core ne aflăm, un comentariu colegial la un roman 
care nu m-G lăsat, ca altele, indiferent, obligîndu-mă, pără- 
sindu-l, la cîteva întrebări limpezi și la răspunsuri cel puțin 
la fel. Deci, o întrebare și un răspuns despre angajarea scrii
torului, implicit a operei sale. Este poate de prisos să re
amintesc că despre angajare s-a discutat și răsdiscutat, și 
de fiecare dată concluziile Io care s-a ajuns cam precipitat 
au arătat moi curînd ca niște adevăruri demne d® învățat pe 
dinafară, decît făcind parte intimă din chior existența scrii
torului și a muncii sale creatoare, ca și, desigur, a operei 
răsfățată în vitrina librăriei. Slavă domnului, au trecut de 
mult anii cînd se mai credea că scriitorii nu cunosc viața și 
oamenii și pentru asta trebuiau să pornească la răstimpuri 
mai bine sau mai rău chibzuite în celebrele documentări 
prin uzine și pe ogoare, angajarea fiind pe atunci, în ochii 
lectorilor superficiali sau nepregătiți, în bună măsură con
diționată de corespondențele directe dintre realitatea ,,vi
zitata" și realitatea trecută optimist în opera finită. Cum to
tuși s-a mai spus și altădată, și cum, de fapt, se și vede, 
mulți scriitori cunosc azi viața. Apoi, mulți scriitori tineri fac 
ziaristica curentă, și în general nu bat cîmpii, scriu despre 
ceea ce trăiesc, despre ceea ce intilnesc, despre ceea ce în
țeleg sau vor să înțeleagă și sâ îndrepte, iar chestiunea strin
gentă a angajării a căpătat și va căpăta, în funcție de va
loarea cărților O» care ei le-au scris sau se pregătesc să le 
scrie, un nou conținut, mult mai apropiat, nădăjduiesc, de ce 
poate sâ însemne si trebuie să însemne reala angajare. E 
normal să nu mo prefac câ nu știu că, din diverse pricini, 
moi Opor și cărți în care cu greu se poate vorbi nu doar 
de cunoașterea vieții, dar și — în situația care face ooiectul 
timid al acestor rinduri - de angajare, și cu greu se poate 
desluși dacă autorii lor, dedați cu mai temeinic sau maj 
grăbit talent la adîncimile sufletului omenesc sau la super
ficialitatea sufletului omenesc, trăiesc aci, acum, azi, se simt 
și gindesc ca scriitori ai realității noastre sociale, politice, 
morale. De aici, un aspect mai puțin comentat ol angajării 
■ in accepția participării responsabile nu numai la istorie și 
față de istorie, ci și la viața de zi cu zi a societății noastre, 
la problemele pe care, in procesul perfecționării, le impune 
conștiinței noastre și traiului nostru - este varietatea de sti
luri. 0 accepție strîmbâ sau întimplătoaie a acestei libertăți 
a scriitorului de a nu-și trăda talentul și sensibilitatea riscă, 
după cum ne amintim, să dea naștere la opeie care, aparent 
Angajat® $i aparent blindate din numeroase puncte de ve
dere păcătuiesc cumplit tocmai prin estomparea în fel și 
chip a realității din care se presupune câ s-au inspirat și 
către care, se presupune, se întorc înnobilate de truda crea
ției. Dincolo de orice îndoială, este de-a dreptul imposibil 
azi să mai păcălești cititorul atit cu surogate existențialiste, 
cit și cu bălmăjelile unui realism contrafăcut. Vigoarea și 
succesul unei literaturi nu pot fi concepute nici în afara ta
lentului si a muncii scriitorului și a libertății lui de a fi el 
însusi, dar nici în afara angajării lui directe și în deplina 
cinstire a adevărului vieții și oamenilor în realitatea epocii 
pe care, trăind-o, o înfăptuim.

CONSTANTIN STOICIU
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In deschiderea stagiunii co
lectivul clujean a avut inițiativa 
unei intîlniri artistice a tuturor 
teatrelor naționale din țară. In
vitația a fost acceptată in una
nimitate și onorată, la fel, (mi
nus Naționalul craiovean. ab
sent din motive organizatorice/. 
Așa s-a făcut că săptămîna tre
cută pe scena gazdă, instituți
ile dramatice din marile noastre 
centre au prezentat seară de 
seară spectacole, dacă nu în 
premieră, cel puțin printre ulti
mele realizate și în orice caz 
cele mai reprezentative. Prilej 
pentru spectatorii de la Cluj de 
a urmări stadiul actual al acti
vității artistice din cele mai 
vechi și mai importante teatre. 
Deși nu s-a declarat nici o com
petiție, calitatea repertoriului, 
modalitățile de transpunere sce
nică, alegerea realizatorilor au 
făcut obiectul unei atente obser
vații. Și, desigur, al 
parațiilor. Programul

nalelor l-au deschis gazdele ofe
rind spectatorilor*  proprii și oas
peților premiera piesei Meș
terul Manole" de Lucian Blaga 
în montarea unuia dintre cei 
mai tineri și mai înzestrați re
gizori, Alexa Visarion. Trebui® 
semnalat dealtminteri, că Tea
trul Național din Cluj s-a pre
zentat la această întîlnire cu 
trei spectacole realizate exclusiv 
de tineri directori, de scenă. Așa
dar, o importantă lucrare a lui

Amintiri despre... este titlul 
unei colecții inaugurată de Edi
tura Junimea cu o culegere de 
Amintiri despre Mihail Sadovea
nu urmată la scurt timp de una 
de Amintiri despre Titu Maio- 
rescu. Sînt anunțate alte culegeri 
similare despre Ibrăileanu, Ca
mil Petrescu, Topîrceanu și alții.

întreprinderea ridică însă cîte
va probleme de care alcătuito
rul său ori alcătuitorii viitori 
trebuie să țină seamă. Este vor
ba de sumarul fiecărui volum. 
Care sînt cele mai indicate a- 
mintiri ? Ce trebuie să rețină un 
volum ale cărui dimensiuni sînt, 
inevitabil, reduse ? Nota ediției 
prezente ne avertizează că au 
fost strînse aici cele mai repre
zentative amintiri despre Mihail 
Sadoveanu. Lucrul este însă nu
mai în parte adevărat. Sînt evo
cări și evocări și experința ne-a 
arătat că și între amintiri trebuie 
să operăm o selecție atenta. 
Anecdotica lipsită de înțelegerea 
reală a marii personalități îm
povărează adesea paginile de 
memorialistică. Alteori se face 
văzută însemnarea strict infor
mativă fără nici, o idee despre 
valoarea omului comemorat. A- 
desea ne întîlnim cu memorialis
tica de confecție dirijată, care 
folosind trăsături deja acceptate 
ale unei personalități caută să le 
ilustreze prin întîmplări mai mult 
sau mai puțin inventate. In sfîr- 
șit, pentru a scurta, putem spu
ne că sînt amintiri semnificative 
si altele nesemnificative, chiar 
dacă de o mare strictețe docu
mentară. Esențială este distin
gerea unora de celelalte. Reușita 
unui volum care înmănunchează 
amintiri din diverse surse depinde 
în mare măsură de exigența a- 
cestei selecții. Recenta culegere 
prezintă însemnări de valori 
diferite, amestecînd pe cele de

valoare strict documentară și pe
riferică cu cele de substanță și 
semnificație globală, deși Sado- 
veanu a avut parte de martori 
superiori în genere care au con- 
seivat dincolo de anecdotică un 
portret spiritual. Scriitorul a fă
cut parte dintr-o societate literară 
care avea cultul trecutului și al 
amintirii șl aproape toți membrii 
cercului ieșean ne-au lăsat pagini 
de memorii extrem de interesante 
și sugestive. înaintea acestora 
trebuie să le punem însă pe

cele venind din familie. Aminti- 
despre Mihail Sadoveanu 

Sadoveanu, 
de Profira 
au un loc

rile 
semnațe de Vasile 
fratele scriitorului și 
Sadoveanu, fiica lui, 
special între celelalte prin poziția 
particulară a observatorilor și 
prin calitatea observației și anto
logatorul le-a făcut locul cuvenit 
în. culegerea sa. Puține sînt și 
amintirile despre tînărul Mihail 
Sadoveanu dar șansa noastră este 
să avem în N. Dunăreanu, emul 
și discipol al scriitorului, prieten 
de tinerețe literară al acestuia un 
evocator remarcabil și prob. Tot 
despre tinerețea scriitorului vor

bește în pagini de mare acuitate 
și E. Lovinescu. Apropia ții lui 
Mihail Sadoveanu s-au dovedit 
mai toți a fi la înălțimea scriito
rului care le stătea în față. Evo
cările lui Ionel Teodoreanu au 
dubla valoare a memoriilor auten
tice : informația și valoarea lite
rară. Excepționale sînt și cele ale 
lui Demostene Botez, cele sem
nate de Otilia Cazimir ori M. Se- 
vastos. Introducerea lor în cule
gere nu era numai firească ci și 
obligatorie. Sînt amintiri ce

pun accent pe informație cit pe 
intuirea omului în cîteva din 
manifestările sale esențiale, aspi
rația lor, de cele mai multe ori 
realizată, fiind portretul. Fără 
această intuiție a omului pagina 
memorialistică devine . parazi
tara. Amintirile provocate de în- 
tîlniri întîmplăloare, ori de ob
servarea . unor situații și gesturi 
fără vreun înțeles adînc nu intră 
însă între cele mai reprezentati
ve. Așa este interviul lui Camil 
Baltazar, inserat totuși, în care 
ni se spun lucruri în genere 
știute. Ceea ce nu este prin Con
trast cazul sumarelor dar expresi-

velor amintiri ale lui Ion Agîr- 
biceanu. însemnări fugare, fără 
vreun atribut special, sînt cele 
ale lui Grigore Sălceanu a căror 
doză de inedit este foarte mică. 
In cele semnate de Ion Pop, bun 
prieten de vînătoare al maestru
lui, se face mai mult literatură 
decît memorialistică propriu- 
zisă. Nici cele semnate de Mihail 
Șerban, care l-a cunoscut în in
timitate prin legături de familie 
pe Mihail Sadoveanu, nu se ri
dică întotdeauna deasupra con
semnării unor situații de un in
teres secundar. Am lăsat la urmă 
paginile semnate de Vintilă Rusu 
Șirianu deoarece ele reprezintă v 
literatură memorialistică *pe  
alocuri discutabilă. Există în ele 
informații prețioase dar în bună 
măsură evocatorul își amintește 
situații care nu sînt decît ver
siuni ale unor amintiri anterioa
re. Este de neînțeles cum pot fi 
mai reprezentative pentru Sado
veanu amintirile lui Camil Balta
zar ori Vintilă Rusu Șirianu și 
nu cele ale lui G. Topîrceanu ori 
Ștefan Velisar Teodoreanu. Țara 
(le dincolo de negură, publicată 
de G. Topîrceanu în Scrisori fără 
adresă, conține mai mult decît 
amintirea unor întîmnlări de 
vînătoare. Ne aflăm în fața unuia 
dintre cele mai pregnante portre
te făcute de cineva lui Mihail 
Sadoveanu. Locul său nu era de
sigur în afara volumului. Pentru 
biografia unui scriitor dispărui: 
mai importantă decît goala in
formație întâmplătoare. este por
tretul 
făcute 
ceanu 
cestea 
tative
riile care pun informația înain
tea intuiției sînt mai inexacte de
cît. s-ar crede.

M. UNGHEANU

Lucian Blaga a fost confruntată 
cu publicul intr-o nouă viziune 
scenică. Ea poartă marca perso
nalității lui Alexa Visarion, dar 
mai înainte, a predilecției sale, 
a înclinațiilor demonstrate pînă 
acum. Se știe că pe Lucian Bla
ga nu psihologia îl interesa cu 
precădere în dramaturgie ci. po
trivit unor precizări definite în 
„Fețele de veac", acțiuni care 
culminează în ideea-forță. Adică 
tocmai ceea ce pare să-1 atragă 
pe tînărul realizator. „Meș
terul Manole" este o piesă tra
gică : ea urmărește nu numai 
restituirea unei legende ci 
destinul unui erou tragic. Regi
zorul a ales-o poate și din acest 
motiv, preferind genul, dar cert 
pentru bogăția ei de idei. 
Or, tocmai din pricina acestei 
bogății de idei s-a spus 
mult timp că „Meșterul Manole“ 
nu este o piesă aptă pentru re
prezentarea scenică. G. Căli- 
nescu de pildă, formula urmă
toarea rezervă : „Publicul nu 
poate urmări intriga ideologică 
și ca atare drama rămîne o sim
plă lectură pentru intelectuali44. 
Montarea ei din ultimii ani, ade
vărat. intr-o versiune mai con
centrată, a dezis o asemenea 
rezervă. Ca și în cazul prezent 
de altfel, Alexa Visarion izbu
tind în bună măsură să creeze 
un spectacol demn de tot intere
sul. Un spectacol serios deși a 
fost pregătit în timp record, care 
a urmărit ideile de bază ale 
textului: ideea creației care cere 
jertfe, ideea dominantă a le
gendei domină și în spectacol. 
Metafora poetică este, de ase
menea, prezentă. Manol® vrea să 
vadă neapărat ridicate zidurile, 
existența sa apare ca o continuă 
tindere spre înălțimi. Dar piediei 
potrivnice minții și puterilor lui 
de altă dată se opun. Patima 
construcției de care e stăpmit 
eroul crește odată cu piedicile 
ce i se pun. Interpretul Meș
terului — C.
fost condus
impresionantă a conflictului din
tre pasiunea pentru actul crea
tor și conștiința ce se opune 
jertfei. Renunțarea Ia operă este 
descrisă ca imposibilă : Manole 
® «tăpin-it de demonul creației, 
sacrificiul devine singura alter
nativă. Tragismul rezultă din 
năzuința fără stăvili a desăvîr- 
șirii ca și din decizia luată in

Adamovici — a 
către exprimarea

penetrant de felul celor 
lui Sadoveanu de Topîr- 
și Ionel Teodoreanu. A- 
sînt și cele mai reprezen- 
amintiri despre el. M©mo

c®

deplină cunoștință de cauză. In
teresant este că Alexa Visarion 
caută această decizi® $i materia
lizarea ei în răspunderea colec
tivă. Cei nouă zidari nu-s niște 
personaje șterse, umbre ale Meș
terului : ei sînt bărbații care 
rostesc cutremurătorul jur&mint 
și apoi condamnarea, ei sdnt di
rect implicați $i activi partici
pant! la tot. Meșterii alcătuiesc 
în spectacol un persona;; colectiv 
de forță care contribuie la ridi
carea lăcașului din suferința 
morții, dar și la celelalte fapte, 
ce le consumă întreaga ființă, 
într-o perpetuă pasiune. Pentru 
a o sublinia Alexa Visarion n-a 
ezitat nici o clipă Să imprime 
actorilor modalitățile de expri
mare proprii teatrului expresio
nist. Stările multiple și schim
bătoare ale tuturor personajelor 
au fost puternic exteriorizat®, 
cîteodată chiar violent. Adecva
rea formei de transpunere sce
nică a textului la genul de tea
tru propriu lui Blaga — teatrul 
expresionist — n-a grevat va
loarea spectacolului. Numai că 
In felul acesta virtuțile poetice 
ale textului nu s-au mai reliefat; 
însușirile meditative ale perso
najelor au fost înlocuite cu ner
vul, cu ritmul unei interpretări 
în forță. Finalul însă, cind 
tocmai aceste modalități s-ar fi 
potrivit — revolta meșterului 
nedreptățit de Vodă, boieri și 
biserică — a fost modificat. Sce
na revoltei a dispărut. Mește
rul acceptă să se jertfească pen
tru a-și desăvirși creația, ulti
mul gest consumîndu-se in li
niște ca al unui om care a ales 
tot în liniște ultima faptă. Faptă 
izvorită tot din patima zidirii, 
pornită din jertfa totală ce „ni
micește și preajmă și ziditor1. 
Spectacolul se încheie frumos 
din punct de vedere plastic, de 
fapt cum a și început, regizo
rul avind un colaborator de 
mare preț într-un scenograf de 
asemenea tinăr. Vittorio Hoit ier. 
El a surprins publicul din pri
mul moment printr-un decor 
care merită toate laudele : o 
schelă uriașă din lemn, desfășu
rată pe toate dimensiunile sce
nei, infățișind contururile con
strucției. Decorul alcMtuit pe 
verticală din 9 spații (numărul 
zidarilor), despărțit® p® trei ni
veluri, creează o multitudine de 
spații de joc. Momentul zi
dirii Mlrei a fost realizat abso
lut impresionant atit prin febra 
interpretării tuturor cit și prin 
ideea extrem de inspirată â sce
nografului : urcați pe virfuriie 
schelei meșterii lansează pe 
nouă rinduri panouri le. eâr® al
cătuiesc imaginea unul zid întreg 
de sus pînă jos. în două minut® 
tinăra soție atit de iubită (per
sonajul feminin este interpretat 
de Anca Neculce-MaximjLan) 
fusese îngropată în zid. Scena 
aceasta va rămine cu siguranță 
în memoria spectatorilor ca un 
adevărat moment de teatru da
torită unor creatori ingenioși și 
talentațl.

VIORICA TANASESCU

Ecranizările reprezintă in ci
nematografia noastră sub ra
port cantitativ peste o treime 
din numărul filmelor produse 
iar sub aspect valoric reușitele 
alcătuiesc un procent majoritar. 
La noi ca și in alte părți con
troversele în jurul adaptărilor 
filmice ale literaturii nu au con
tenit. Nu cu mulți ani in urmă 
Tudor Arghezi mai era de pă
rere că „Cinematografia este 
un mijloc, nu o artă. ...Cinema
tograful reproduce lucruri fru
moase, existente de mii de ani 
Înaintea lui. Filmul poate fi ar
tistic, și atunci e spectacol, dar 
nu din pricina lui". La polul o- 
pus, pornindu-se de la realita
tea că printre cele mai bune 
filme nu se află nici o ecrani
zare se afirmă că orice contin
gență cu literatura nu e decît o 
servitute.

Calea de mijloc — convenind 
și că cinematograful este o artă 
și că literatura constituie o in
finită sursă de subiecte pe care 
filmul este dator să o preia — 
aduce în discuție o alta dilemă: 
cită fidelitate trebuie să aibă 
arta a șaptea față de literatură? 
De ce adică, să te apropii și de 
ce să te îndepărtezi, de spiritul 
cărții sau de litera ei ? Și. mai 
ales, care-i măsura acestei a- 
propierî și a acestei îndepăr
tări ?

La începuturile filmului ro
mânesc, scene filmate au com
pletat spectacolul de la Teatrul 
Național cu piesa lui Victor Ef- 
timiu „înșir-te mărgărite" — in 
stagiunea 1912—1913 1— proiec
țiile fiind intercalate in pauzele 
dintre carte. Chiar dacă acest 
eveniment nu poate fi socotit 
prima noastră ecranizare in ac
cepția curentă a filmului este 
de remarcat totuși înțelegerea 
de care s-a dat dovadă atunci 
nevoii de amplificare a textu
lui dramatic cu ajutorul cine
matografului. Au urmat apoi 
filme după operete lui I. L. 
Caragiale, M. Sadoveanu și Li- 
viu Rebreanu : „Păcat", Nă
pasta". „Venea * moară pe Și
ret" și „Ciuleandra", pentru ca 
mai târziu primul mare film ro
mânesc să fie ecranizarea pie
sei „O noapte furtunoasă" in 
regia lui Jean Georgescu.

Alte adaptări cinematografi
ce după autorii clasici și con
temporani au reprezentat, de a- 
semenea. opere intrate in antolo
gia filmului românesc : „Desfă
șurarea", „Moara cu noroc". 
„Viața nu iartă". „Pădurea 
spînzuraților". „Facerea lumii", 
..Felix ți Otilia". Există în fil
mul românesc și un regizor 
foarte bun — Iu’ian Mina — 
a cărui filmografie .îmegistrea- 
r.ă numai ecranizări ; după 
A. P. Cehov. „La mere" : Alex. 
Sahia. „Viața nu iartă" (ambele 
realizate in colaborare cu Ma
nele Marcus) : Hori a Lovinescu, 
..Poveste sentimentală" (după 
piesa „Febre") : Eugen Barbu 
„Procesul alb" (dună romanul 
Șoseaua Nordului4*)  : Genrg" 

Călinescu. „Felix și Otilia" 

(după romanul „Enigma Oti- 
liei“).

Desigur, calitatea textului li
terar n-a putut salva inabilita- 
tea profesională a unor cineaști 
și la capitolul ecranizărilor s-au 
înscris și eșecuri de proporții 
care au pus in circulație legiti
me întrebări asupra deontolo
giei omului de artă, a respectu
lui pe care trebuie să-1 aibă 
un cineast față de un scriitor și 
de opera sa. Este vorba de fil
mele „Domnișoara Nastasia", 
de „Neamul Șoirhăreștiior", de 
„Săgeata căpitanului Ion". Ulti
mul, chiar dacă nu a adaptat o 
lucrare de notorietate și-ar fi 
putut finaliza intenția — dacă 
regizorul ar fi dovedit un mi
nimum de exigență profesio
nală — într-un film onorabil.,

FILM ECRANIZĂRILOR
un loc prioritar în 

cinematografia noastră 
Ce spune publicul

La fel a putut fi observată 
inaderența unor cineaști la spi
ritul textelor ecranizate : „Ca
lea Victoriei", „Amintiri din 
copilărie", inaderență care a 
culminat cu vulgar-aproxima- 
tiva legătură cu intenția, satiri
că a lui Ion Luca Caragiale în 
filmele „D-ale carnavalului" și 
„Două lozuri", adaptări unde, 
după cum s-a spus „s-a pornit 
mai mult de la resursele de 
farsă ale textului lui Caragiale. 
ingroșindu-se liniile, acțiunii și 
comportării personajelor, pla- 
sîndu-le uneori într-o zonă ar
tificială și foarte convențională 
care viza viteodată vodevilul 
și bufoneria".

CARTE Șl FILM - O „LECTURA
ÎN PARALEL"

Elevii, pentru care atenția 
față de ecranizări esle dublă 
avindu-se in vedere că foarte 
mult® din cărțile bibliografie 
școlară obligatorii reprezintă și 
titluri de filme, se pare că 
sînt sub influența ultimei adap
tări. aceea după romanul lui 
George Călinescu „Enigma Oti- 
liel", dar părerile lor demon
strează o egală sensibilitate in 
calitatea de lector și in aceea 
d$ cinefil. Cîteva opinii ale ele
velor anului IV — de la Liceul 
nr. 33 București :

„Am regăsit în acest film co

pia fidelă a atmosferei pe care 
mi-am imaginat-o citind „Enig
ma Otiliei", dar impresia de au
tenticitate mi-au dat-o doar 
personajele secundare. Inter- 
preții lor au știut să redea cu 
strictețe maniile, ticurile perso
najelor romanului, au subliniat 
prin jocul lor caracterul aces
tora. caractere ce nu puteau fi 
reliefate prin cuvinte, ci doar 
imaginate de către cititori. Oti
lia ecranului nu mi s-a părut 
legată de cea din carte decît 
prin replicile sale. Acest lucru 
uu este un cusur dar reprezin
tă prea puțin față de ceea ce 
aștept de la un film după o 
carte". (Pnna Mihaelal.

„în „Felix și Otilia" deși fil
mul a plăcut rămîne discutabilă 
ecranizarea propriu-zisă : tre- 

cînd peste înfățișarea persona
jelor care, cel puțin în cazul lui 
PasCalopol, este denaturată față 
de roman, nu pot să nu re
marc o anumită superficialitaie 
în tratarea scenelor dinamice 
oferite de roman. N-am vă
zut-o, de pildă, pe Aurica, fata 
bătrînă — atit de bine interpre
tată de Elena Dacian — in ne- 
sfirșitele ei plimbări pe Calea 
Victoriei, plimbări ce motivau 
cu finețe psihologică drama 
singurătății in criză a persona
jului. Am apreciat filmul nu 
pentru relativa lui fidelitate 
față de roman cit pentru inter- 
preții rolurilor secundare, roluri 
total deosebite de cele princi
pale. care au fost străine de 
Ideile cărții". (Alex • Ruxandra).

„Preferam ca un film precum 
„Răscoala" să fie mai apropiat 
de spiritul cărții, să o comple
teze și practic să transpună cu 
mijloacele filmului nu numai 
acțiunea romanului dar și psi
hologia personajelor. La „Felix 
și Otilia" m-am dus nu pentru 
a regăsi exacta ilustrare cine
matografică a cărții, cit pentru 
a vedea cum a privit regizorul 
personajele, mediul in care a- 
cestea trăiesc. Dacă decoruri
le, despre care s-a discutat atit, 
au corespuns aproape ex'ct da
telor cărții, în schimb m-a 
dezamăgit jocul actorilor din 
rolurile principale. Multe clin 

replicile cărții au fost denatu
rate profund de schimbarea to
nului, de o privire, de un gest". 
(Tasmău Wanda).

„Dintre ecranizările pe care 
le-am văzut : „Moara cu no- 
ioc", „Titanic vals". „Pădurea 
spînzuraților", „Răscoala", „Fe
lix și Otilia" — după cărți care 
constituie lecturile noastre o- 
bligatorii — nu toate mi-au 
părut in majoritatea lor bune. 
Dar nu știu de ce mi-au plăcut 
in mod deosebit perso^niele 
secundare din „Felix și Otilia". 
Erau și nu erau ca în roman, și 
aceasta cred că înseamnă o a- 
devăraiă transpunere cinema
tografică, felul cum filmul com
pletează lectura cărții fără să o 
trădeze". (Cioc Mara).

„Afliiidu-mă la virsta cînd 

îmi formez cultura, mă atrag in 
mod deosebit filmele realizate 
după opere literare. Uneori ci
tesc cartea după vizionarea fil
mului, de cele mai multe ori 
cartea îmi recomandă filmul. 
Carte și film, le urmăresc cu 
egală atenție considerînd acest 
lucru ca o „lectură în paralel" 
care mă ajută întotdeauna să 
aprofundez mai bine înțelege
rea unei teme și a unui su
biect. în snecial, și a artei, in 
general. Mă gindesc că cineaștii 
noștri ar putea apela mai cu 
curaj in ecranizarea literaturii 
române. Lumea copilăriei din 
..Medelenii" Iui I. Teodoreanu 
ar ajunge astfel și ea mai cu
rînd pe ecrane"^ (Ncgulescu 
Carmen).

„Deși cred că ecranizările nu 
au ponderea cuvenită în filmul 
nostru se poate spune pe dVept 
cuvint că in ciuda unor mari 
succese printre care aș aminti 
„Moara eu noroc", „Pădurea 
spînzuraților". „Viața nu iartă", 
„Atunci i-arn condamnat pe 
toți la moarte" (după nuvela 
„Moartea lui Ipu"). „Felix și 
Otilia" in foarte multe cazuri 
este lesne de bănuit dulcele 
șantaj pe carc-1 fac unii regi
zori cu numele și gloria unor 
autori și cărți celebre. Cum nu 
vreau să dau nume aș oferi in 
altă ordine de idei următorul 
subiect de meditație : de ce nu 

se apelează și la cărți cu su
biect contemporan. N*u  smt 
semnificative ? Mă îndoiesc și 
citez in sprijinul pledoariei 
mele doar două titluri : „Intru
sul" de Marin Preda și „Cate
drala" de Virgil Duda". (Marfa 
Tomescu, studentă anul III, Fa
cultatea de biologie).

„Exemplare mi s-au părut 
doar două ecranizări : „O noap
te furtunoasă" și „Pădurea 
spînzuraților". Prima pentru o 
fidelitate bine înțeleasă față de 
text, a doua pentru o adecvare 
cinematografică care a știut să 
se sustragă față de tot ceea ce 
înseamnă constringere literară. 
Marșul de ia Începui, jocul ob
sedant ai reflectorului care par
că răscolea conștiința persona
jelor și excepționalul final din 
„Pădurea spînzuraților" — tă
cerea care „vorbea" cinemato
grafic într-un fel in care orice 
cuvint ar fi fost de prisos — re
prezintă nu o contribuție a re
gizorului la înțelegerea textu
lui. ci o autentică transpunere 
a limbajului literar in cel fil
mic.

Intr-o cinematografie cu o 
producție restrinsă de filme, 
cum este a noastră, ecranizări
le ar trebui să se bucure de o 
atenție specială întrucît ratarea 
unei adaptări este costisitoare 
nu numai pe plan financiar, 
dar și pe plan cultural. Cum 
nu ne putem permite să ecrani
zăm de doua ori intr-vin dece
niu aceeași operă, ce facem cu 
filme ca „D-ale carnavalului", 
„Domnișoara Nastasia", „Steaua 
fără nume" care au „seches
trat" pentru multă vreme dru
mul spre ecran al sursei lite
rare ?“. (Pamfil Daniela, pro
fesoară).

„In general ecranizările cred 
că au fost reușite datorită 
prestigiului artistic al operelor 
la care, apelind, regizorii au 
fost în mod special obligați in 
fața publicului. Eșecurile, care 
au fost și cite au fost, mai pot 
avea un rol pedagogic : să în
vățăm din ele cum nu trebuie 
să ecranizăm. Apoi, succesele 
trebuie mai bine popularizate. 
Mă gindesc că acum se difuzea
ză lunar un minim de 8. maxim 
12 filme artistice de lung me
traj pe cele două canale ale te
leviziunii noastre. Ar trebui ca 
în mod obligatoriu să prezen
tăm și un film românesc. Ar 
însemna un minim de 1? pe an. 
Generațiile mai tinere ar putea 
vedea ecranizări mai vechi 
după cărțile la caro de-abia a- 
cuin ajung. „Moara cu noroc" 
sau chiar filmul realizat cu 
vreo 20 de ani in urmă înre- 
gistrind spectacolul de teriru 
„O scrisoare pierdută", cu o 
distribuție inegalabilă, n-ar 
stîrni interesul public, n-ar re
prezenta un act cultural de 
prestigiu ?“. (Boca Leonțiu, lă
cătuș I.U.P.S. București). |

TUDOR STANERCU

Ce ne spune experiența 
„Măgura “după patru ediții ?
în „muzeul" în. aer liber de la 

Măgura sint acum 64 de lucrări 
(după cea de a patra ediție) 
?i, pentru această cifră, e 
lesne de închipuit, orice oraș 
din țară poate invidia singura
ticele coline din preajma Bu
zăului.

Lucrările realizate în ultima 
ediție au, fie un caracter oma
gial, mai abstract sau mai con
cret, mai direct sau mai aluziv 
în raport cu semnificațiile pro
puse. fie un caracter de
corativ. Poate nu întotdeauna 
premisele sint suficient de clare 
chiar creatorilor lor, poate că nu 
întotdeauna aceștia au reușit să 
depășească scheme compozițio
nale devenite locuri comune, sâ 
se sustragă ticurilor și poante
lor. să înțeleagă rigorile, struc
tura materialului in care lu
crează, să le exploateze, in con
secință, cu tact și subtilitate. Fi
rește. aceste observații presupun 
o „lectură" mai atentă și obiec
tivă a fiecărei lucrări in parte. 
Generozitatea cadrului natural, 
desfășurarea spectaculoasă a 
unui regiment de coloși de pia
tră în inima unei păduri seduce, 
altfel, nu numai pe turistul oca
zional. Dar aceste observații mai 
presupun și o raportare de altă 
natură. In această ultimă ediție, 
ca și in precedenta, au fost in
vitați mai ales tineri absol
venți. tineri pentru care lucra
rea realizată la Măgura repre
zintă. pur și simplu, un debut. 
Experiența lor limitată reclamă 
deci o atitudine tolerantă. Și nu 
numai din acest punct de vedere 
dacă sintem dispuși să luăm in 
considerație toate implicațiile 
acestei manifestări. Măgura in
corporează o experiență socială 
unică. Ea este, pină la această 
oră singurul și cel mai bogat 
„muzeu" al sculpturii noastre 
contemporane. Ea constituie un 
direct și eficient mijloc de apro
piere a publicului de artă (citind 
aici nu numai afluența de la în
chiderea taberei, ci și „pelerina
jele" in timpul afectat lucrului, 
discuțiile cU creatorii etc). Ea a 
schimbat in numai patru ani ra
portul ci® forțe, sub aspectul pa
trimoniului artistic, între județul 
Buzău și alte județe ale țării, a 
făcut ca de-a lungul satelbr. de 
la Buzău pînă la Măgura. în 
urma sculptorilor, să pătrundă 
lumina electrică și asfaltul. Să 
se dezvolte, in perspectivă ime
diată. sate turistice, să se pună, 
de asnment’a. bazele imtii „Mu
zeu al pietrei". Ea a permis o

PLASTICĂ
mai directă și intimă cunoaștere 
a creatorilor din întreaga țară, 
a oferit un teren de afirmare ti
nerelor generații de artiști, con
diții egale cu cele de. care se 
bucură, pe drept cuvint, artiștii 
consacrați. Iată numai cîteva as
pecte care ne îndeamnă să pri
vim cu gravitate experiența Mă- 
gurei. să subliniem încă o dată 
inițiativa, eforturile și înțelege
rea organizatorilor. în special 
ale organelor de partid și de 
stat ale județului.

Măgura este insă și un feno
men artistic unic, de o amploare 
și vitalitate nemaiintilnite la nici 
o manifestare similară (in ulti
mul timp au înflorit multe 
în întreaga ' țară) și se cere, 
deci, judecată ca atare. Ea 
cuprinde, după opinia noas
tră, lucrări de valoare, pro
duse in special de primele 
două ediții (George Apostu, Na
poleon Tiron, Cristian Breazu, 
Aurelian Bolea, Mihai Buculei, 
Adina Tueuiescu. Morin Codre, 
Hori» Măniind, Nici Petre, Cor- 
neliu Camarovschi. Șerban Rusu 
ș.a.), dar și discutabile (inClu- 
zind aici, bineînțeles și inter
mediarul „onorabile”). Nu sintem 
din cei care și-aU căptușit pleoa
pele cu atlas negru și mestecă 
de trei ori pe zi frunze de pelin, 
dar nici din cei care beau oțet 
și descriu, in vorbe multe și fru
moase. calitățile vinului de Ma
laga. Ultimele două ediții sint. 
s-o recunoaștem, mai slabe. Siht 
de fapt și edițiile care au avut 
cel mai ridicat procent de tineri 
absolvenți. Cunqscind dificultă
țile pe care ie implică arta mo
numentală, n® întrebăm dacă nu 
sint totuși necesare selecțiil® 
(eventual prin concurs), prezen
tarea. discutarea și corectarea 
unor prealabile proiecte. Cind 
spunem aceasta avem in vedete 
o practică, bazată pe experiență 
(de altfel chiar statutată). cat® 
nu acordă unui tinăr absolvent 
(nemembru al U.A.P.) la prima 
sa expoziție personală. sală 
Dalles, să zicem. Tot așa cum 
încercările Unui tinăr scriitor nu 
apar sub titlul „Scrieri alese". 
Nu vrem să spunem că nu există 
tineri extrem de dotați, nu cei 
mai numeroși «e-ntelege. car*  
ar putea debuta fie și cu un 
monument. Nu worn nici să 

spunem că experimentarea 
primelor proiecte, a prime
lor „vise" ale unui crea
tor, n-ar putea constitui un 
profil al manifestării. Vrem nu
mai să atragem atenția că nepre- 
cizarea condiției, a statutului ta
berei, amestecă și încurcă lucru
rile că, pe de altă parte, exigen
țele valorice impun obligatoriu 
operația selectării, eliminarea 
improvizațiilor de ultimă oră (in 
special în componența „echipe
lor").

O altă observație privind ți
nută și substanța artistică a ex
perienței de la Măgură privește 
semnificația ansamblului. De 
fapt, Măgura, est® un ânsafnblu 
datorat exclusiv cumulului^ Dacă 
ăvem in vedere și edițiile urmă
toare. muzeul in aer liber, așa 
cum este frecvent denumit se 
poate transformă pe nesimțite 
in „depozit în aer liber". Lucră
rile, nu întotdeauna fericit Si
tuate una in vecinătatea alteia, 
urmăresc exclusiv denivelării® 
și sensurile „de curgere" ale ca
drului natural, descriind un 
uriaș arc de cerc in jurul pădu
rii, ca niște santinele ce-i ba
rează înaintarea, pe plan încli
nat, spre zone mai netezi și cal
me. Rezultatul filial e<e 
inevitabil un „fragmentarium”. 
Cea mai măre concentrare de 
forțe creatoare p® care a cu- 
rîoscut-o sculptură noastră mo
numentală intr-un singur loc și 
într-un răstimp scurt, la care se 
pot adăuga condițiile creat® pen
tru afirmarea talentului lor. nu 
numai că nu aspiră, dar nici 
nu-și imaginează încă, metafo
ric vorbind. 0 Acropole (cu c® 
am put,ea compara, la urmă ur
melor. un loc unde în numai 
cițivâ ani vom putea vedea peste 
o sută de statui ?). Trebuie 
să se înțeleagă că intOcmlreă 
listelor cu componența fie
cărei ediții nu sint sufi
ciente in acest sens, că activi, 
lățea de la Măgura, desfășurată 
in fiecare an in august nu ©st? 
o activitate de vacanță, ci una 
asuprsj căreia se cuvine meditat 
vreme inddltingătă. și că ea nu 
Stă. in această accepțiune, in 
puterile Unui singur om. fie el 
și artist (ne gindim. d® pilda, lă 
sculptorul Gheorghe Coman. „su
fletul" acestei tabere, prezent la 
fiecare bdlție care, prin forța 
lucrurilor. 6st© totuși depășit dS 
exigenței© și complexitatea ro
lului de mentor spiritual).

C, R. CONSTANT!NESCU
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Programul partidului 
de educare comunistă 
a maselor—cadru de 
referință pentru 
activitatea fiecărui 
cetățean, a fiecărui 

tinăr
— In procesul făuririi socie

tății socialiste multilateral dez
voltate, preocuparea pentru con
tinua perfecționare a activității 
ocupă un loc central. în ce con
stă motivația obiectivă care im
pune o asemenea necesitate ?

— Trebuie să avem în vedere 
faptul că dezvoltare multilate
rală înseamnă, în accepția «știin
țifică a termenului, armonizare, 
unitate la nivelul tdturor com
partimentelor sistemului social. 
Or, tocmai calitatea conducerii 
politice constituie factorul care 
influențează decisiv asupra rea
lizării însuși programului de 
făurire a societății socialiste 
multilaterale, este cheia de bol
tă a rezolvării corespunzătoare 
a tuturor problemelor, în abso
lut toate domeniile de activitate. 
Pentru ca organismul social să 
aibă un coeficient de funcționa
litate de un tot mai înalt randa
ment, este indispensabilă satis
facerea în condiții mereu mai 
bune a coroborării diferitelor 
compartimente ale vieții socia
le. lărgirea spațiului organiza
toric de participare a maselor 
la conducerea efectivă a trebu
rilor obștești pe toate treptele 
societății. Elementul politic este 
singurul în măsură să traducă 
în practică acest imperativ.

— Se recunoaște astăzi exis
tența unei intense întrepătrun
deri între noile cuceriri ale re
voluției fehnico-științifiee con
temporane și modalitățile de 
acțiune și funcționare a fac
torului politic. Ținînd seama de 
această realitate, Se poate vorbi 
de un raport direct de determi
nare între nivelul de dezvol
tare a științei și tehnicii, pe de 
o parte, și structura politică a 
societății, pe de altă parte ?

— într-adevăr, datorită ex
traordinarului progres științi
fic și tehnic, a devenit imperios 
necesară aducerea structurilor, 
a mecanismelor și metodelor de 
conducere politică la nivelul 
mijloacelor pe care le oferă 
știința și tehnica contemporană. 
Totuși, nu se poate stabili un 
raport direct proporțional între 
cele două procese, întrucît am
bele domenii, ținînd de etajul 
suprastructurilor societății, sint 
totdeauna determinate de natu
ra structurilor sociale funda
mentale și. în primul rînd, de 
cele economice. Deci, nu se 
poate vorbi despre o relație di
rectă știință-tehnică-politica, ci 
de una mediată în raport de 
bâzâie econorrtico-sociale ale 
unei orînduiri date. De aceea, 
eu socot că perfecționarea sis
temelor politice. în funcție de 
cerințele epocii, respectiv cele 
științifice și tehnice, nu poate 
fi satisfăcută in măsură egală 
de orice sistem politic. Din a- 
cest punct de vedere socialismul 
posedă avantaje nete, determi
nate obiectiv. Nu este suficient 
să vrei să folosești știința pen-

Datoria de a munci
UN AMPLU PROCES DE PERFECȚIONARE

A STRUCTURILDR SOCIALE
tru a rdaliza o conducere poli
tică eficientă, ci este necesar ca 
structurile sociale și sistemul 
social în ansamblu să-și permi
tă o astfel de perfecționare. Or, 
această posibilitate este exclusă 
sau mult diminuată intr-o so
cietate ca cea a proprietății pri
vate, bazată pe exploatare, unde 
jocul politie este dictat de în
fruntarea intereselor antago
niste, unde împărțirea în clase 
creează bariere obiective inevi
tabile in calea apropierii din
tre știință și politică. Expe
riența ne arată că, în organele 
supreme de decizie din țările 
capitaliste, nu cintărește atît 
valoarea argumentelor științi
fice. cit raportul de forte si. in 
ultimă instanță, deciziile dau 
cîștig de cauză intereselor unei 
minorități. De aceea, chiar și în 
țările capitaliste cele mai dez
voltate din punct de vedere 
științific și tehnic structura po
litică nu satisface cerințele pro
gresului contemporan, sacrifi- 
cind aspirațiile maselor.

Beneficiind de structuri eco
nomice și sociale care asigură 
egalitatea membrilor societății, 
eradicarea exploatării de orice 
fel și în consecință unitatea in
tereselor fundamentale ale tu
turor membrilor societății, pe 
bazele eticii și echității socia
liste, orinduirea noastră are 
toate condițiile de perfecționare 
politică prin valorificarea inte
grală a rezultatelor științei si 
tehnicii contemporane. Această 
posibilitate o conferă numai sis
temul politic în care puterea 
aparține poporului, celor ce 
muncesc, și se exercită prin 
elaborarea și adoptarea unor 
decizii corespunzătoare intere
selor lui. creșterii nivelului de 
trai general. ,

— Perfecționarea activității 
societății noastre socialiste este 
legată de dezvoltarea democra
ției. Cum interpretați corelarea 
acestor două aspecte ale vieții 
noastre sociale ?

— Este un lucru cit se poate 
de semnificativ și real pentru 
poziția de pe care partidul con
cepe îndeplinirea dezideratului 
perfecționării domeniului po
litic. De altfel, una din rezolu
țiile adoptate la Conferința Na
țională a partidului din iulie 
1972 se intitulează : „Perfecțio
narea organizării și conducerii 
vieții sociale și dezvoltarea de
mocrației socialiste", Lărgirea 
democrației ne apare în această 
ordine de idei ea direcție esen
țială de desfășurare a procesu
lui îmbunătățirii structurilor și 
vieții politice în România socia
listă. Din moment ce. la noi în 
țară, poporul este stăpîn pe des
tinul său. este proprietarul, 
producătorul și beneficiarul 
roadelor muncii lui, este normal

Convorbire 
cu prof. dr.

Ovidiu Trăsnea,
șeful catedrei de socialism știin
țific a Universității București 

și necesar să aibă posibilitatea 
de a-și spune cuvîntul în pro
blemele conducerii politice, 
ale statului socialist. Pe de altă 
parte, complexitatea crescîndă 
a problemelor cu care ne con
fruntăm, de la cele economice 
pină la cele educative, înteme
ierea soluțiilor lor pe datele 
științei celei mai avansate pre
tinde un efort general și con
secvent din partea tuturor ce
tățenilor, deoarece altfel ele nu 
devin rezolvabile pe potriva pro
priilor noastre exigente de bu
năstare si progres. De aceea, 
masele populare sînt chemate 
și li se oferă posibilitatea orga
nizatorică de participare efecti
vă la decizie. In virtutea aces
tei rațiuni s-au adoptat o mul
titudine de măsuri — dezbate
rea publică a legilor. înființa
rea controlului Obștesc și mun
citorești, constituirea consiliilor 
oamenilor muncii, instituționa- 
lizarea adunărilor salariațilOr, 
lărgirea atribuțiilor consiliilor 
populare ca organe locale ale 
puterii de stat, reprezentarea 
oamenilor muncii în diverse 
organe și organisme cu caracter 
național — tocmai pentru ea un 
număr tot mai mare de cetățeni 
să ia parte la conducerea po
litică a societății.

— în condițiile socialismului 
cetățenii sint chemați să facă 
politică. în primul rînd fiecare 
Ia locul de muncă. Cum se ma
nifestă perfecționarea politică a 
societății sub acest aspect ?

— Sigur, este clar că un om 
care lucrează intr-un organism 
politic sau obștesc desfășoară o 
activitate politică manifestă. 
Dar, cum poți aprecia că un alt 
om. care nu are această calitate 
— de pildă, un strungar, țăran 
cooperator, profesor — face și 
el politică ? Aici avem a face 
cu o problemă de conștiință, 
dar o conștiință practică, demon
strată prin fapte. Cînd indi
vidul știe să privească dincolo 
de cadrul relativ restrîns al 
muncii lui particulare, cind este 
capabil să coreleze conștient ac
tivitatea sa cu activitatea uni
tății în care lucrează, îndeplini
rea sarcinilor lui cu obiectivul 
îndeplinirii sarcinilor întregu
lui colectiv, lărgind cercul core
lărilor pină la seara globală a 
societății, pînă la înțelegerea 
semnificației și importanței ac
tivității personale pentru desti

nele națiunii, atunci munca sa 
capătă efectiv dimensiuni po
litice. într-o societate ca a noas
tră, adevărata conștiință politică 
pretinde tocmai integrarea în 
efortul colectiv, dăruirea prac
tică pentru cauza generală. In
dividul face politică atunci cînd 
se străduiește continuu, caută, 
devine purtător al noului și ini
țiativei, se autodinamizeazâ și 
dinamizează și pe cei din jurul 
lui. Astfel, politicul devine o 
trăsătură distinctivă, organică 
a ceea ce face zilnic, se conver
tește în calitatea și cantitatea 
muncii, în aportul efectiv adus 
la prosperitatea generală de 
care depinde prosperitatea lui 
particulară.

— Deci. ridicarea gradului 
de conștiință al omului, și prin 
aceasta îmbunătățirea calității 
faptelor lui devin o problemă 
politică. Nu putem spune in 
acest caz că perfecționarea po
litică aparține de drept și dome
niului educativ ?

— Fără îndoială, soluția este 
cu precădere de natură educa
tivă. Iată de ce trebuie să ve
dem în programul partidului de 
îmbunătățire a muncii de educa
ție politico-ideologică a mase

Intr-un spațiu restrîns, 
dacă ținem seama de ecoul 
și însemnătatea teoretică și 
practică a subiectului, Theo
dor Marinescu abordează o 
problemă care suscită astăzi 
aprinse discuții și constituie 
tema unor confruntări ideo
logice de largă rezonanță.

Două par a fi direcțiile 
care jalonează studiul ,,Teh- 
nocrație-democrâție în ca
pitalismul contemporan44 re
cent apărut în colecția ..Dez
bateri ideologice44 : pe de o 
parte evidențierea realistă a 
fenomenului tehnocratic, iar 
pe de alta, combaterea ace
lor reprezentanți ai ideologiei 
burgheze tentați de inter
pretări false, subiectivist^. în 
această ordine de idei, re
cunoscând autenticitatea pro
cesului de creștere continuă 
a rolului revoluției științifice 
și tehnice contemporane în 
viața socială, respectiv în ca
pitalism. interdependenta tot 
mai accentuată dintre re
zultatele științei și tehni
cii și structura institu
țiilor sociale și, în consecin
ță, accentuarea complexității 
conducerii și organizării acti
vității sociale, autorul ia a- 

lor, în proiectul de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste in
strumente teoretice prin exce
lență de substanță politică. Pen
tru că ele situează la loc de 
cinste calitatea muncii fiecăruia, 
semnificația morală cu care 
și-o îndeplinește. In măsura în 
care această conștiință se va 
ameliora, în măsura in care 
comportamentul omului se va 
apropia tat mai mult de idealul 
comunist de viață, în egală mă
sură vom putea aprecia cu ar
gumentele realității nivelul per
fecționării politice a societății. 
Și aceasta, începind cu activita
tea particulară a unui singur 
om și sfîrșind cu activitatea 
organelor statale. în acest mod 
asistăm la împletirea permanen
tă. în procesul de perfecționare 
politică, a sarcinilor de condu
cere cu activitatea educativă, la 
redimensionarea concepției, tra
diționale despre politic — ca 
apanaj al unui număr restrîns 
de oameni — pe coordonatele 
umaniste ale construcției unui 
om de tip nou. în esența sa, 
procesul perfecționării gene
rale a socialismului, exemplifi
cat prin modernizarea politică, 
nu are alt țel decît acesta.

CARTEA POLITICĂ

Tehnocrație —5

democrație*)

•) THEODOR MARINES
CU : „Tehnocrație-demoCră- 
ție în capitalismul contem- 
poran".

titudine față de tentativele 
ideologiei și practicii tehno
crate îndreptate spre justifi
carea tendințelor de restrin- 
gere a democrației in țările 
capitaliste, de contestare a 
drepturilor și libertăților ce
lor ce muncesc.

Theodor Marinescu de
monstrează lipsa de temei a 
teoreticienilor care încearcă 
să acrediteze ideea că prin 
lărgirea terenului de funcțio
nare a sistemului manageri
lor (conducători, organizatori, 
directori), ar deveni fără o- 
biect lupta maselor populare 
pentru democrație, revoluția 
socială fiind înlocuită cu re
voluția tehnică. Potrivit ace
lorași ideologi, astăzi, cetățe

Mai mulți tineri, de di
verse profesiuni, ne adre
sează întrebarea : Care este 
sensul social-politic și etic 
al datoriei de a munci în 
condițiile orînduirii socia
liste ?

în rîndurile următoare 
vom încerca să lămurim 
sensurile și semnificațiile 
acestei noțiuni.

Echivalentă în timp cu în
săși existența omului în uni
vers, datoria de a munci ca
pătă în orinduirea socialistă 
un conținut original, sensul 
său social-politic și etic redi- 
mensionîndu-se în raport de 
condițiile obiective și subiec
tive pe care această orînduire 
le dezvoltă. Experiența practi
că i-a arătat omului că mun
ca este unica lui cale de îm
plinire cu adevărat umană, 
principalul mod de formare și 
afirmare a personalității lui, 
condiția esențială a bunăstării 
și progresului individului și 
comunității în care trăiește. 
Prin importanța covîrșitoare 
pe care o deține în viața o- 
mului, datoria de a munci se 
asociază cu datoria omului de 
a fi el însuși. Iată de ce toate 
sensurile și semnificațiile cu 
care îndeobște obișnuim să 
caracterizăm munca și dato
ria pe care o presupune în 
prestația ei concentrează ex
presia unui efort de educare 
a omului, ca ființă muncitoa

nii de rînd, lipsiți de o cali
ficare de înalt nivel, nu pot 
participa la exercitarea pu
terii datorită „incompetenței 
lor44. Aceasta âr face câ pu
terea să se concentreze în 
miinile unui număr restrîrtă 
de specialiști, diferențelor de 
clase substituindu-li-se deo
sebirile dintre oamenii „cali
ficați" și „necalificați". în 
ultimă instanță. în concepția 
tehnocrată tehnica primează 
asupra politicii, organizarea 
politică a societății se iden
tifică cu organizarea ei știin
țifică Și tehnică, viața so
cială din capitalism depoli- 
tizîndu-se și dezideologizîrt- 
du-se.

Există, conchide autorul. 

re producătoare de valori ma
teriale și spirituale.

Legiferînd proprietatea co
mună asupra mijloacelor de 
producție, desființînd exploa
tarea și prin aceasta consfin
țind eliminarea oricăror privi
legii din viața comunității, 
instaurînd egalitatea între toți 
cetățenii țării,.societatea socia
listă conferă dimensiunii s-ocia-

DIALOG
CU TINERII

le a muncii un teren omogen 
de concretizare. Astfel, numai 
munca, valoarea ei. hotărăște 
rangul social al individului, 
locul omului între oameni. In 
virtutea acestei premise fun
damentale, în circumstanțele 
socialismului, datoria de a 
munci rezultă din necesitatea 
promovării echității în rapor
turile dintre oameni, astfel în- 
cît nimeni să nu-și însușească 
munca altuia, ceea ce consumă 
să fie proporțional cu ceea ce 
produce. Asigurîndu-i-se stă- 
pînirea deplină a bunurilor 
create, deci, libertatea muncii, 
omul poate acum să aibă cer
titudinea că fericirea și bu
năstarea lui, ca și a semenilor 
săi, depind exclusiv de el, de 
calitatea și cantitatea muncii 
depuse. Aceasta atrage după 

un argument fundamental 
care tăgăduiește valabilitatea 
acestor idei. Și anume, acela 
că. în practică, sistemul ma
nagerilor nu reușește să re
zolve echitabil problemele 
societății, că, în fond, nu 
schimbă natura de clasă a 
capitalismului, ci. dimpotri
vă. rămine expresia fidelă a 
intereselor monopolurilor, a 
unor privilegiați. Aceasta le
gitimează continuarea și in
tensificarea luptelor pentru 
democrație, pentru obținerea 
accesului maselor la puterea 
politică. pentru contracararea 
ideologiei burgheze care. în
tr-o formă sau alta, în ca
zul , de fața prin teoria teh
nocrată, tinde sa ascundă a- 
devărata față a realității, să 
îndepărteze masele de la țe
lurile luptei pentru democra
tizarea statului capitalist, 
pentru recunoașterea dreptu
rilor și libertăților politice la 
care aspiră. 

sine și nevoia unui comporta
ment moral adecvat, fără de 
care posibilitățile care i se 
oferă rămîn latente.

Disciplina liberă și conștient 
consimțită, responsabilitatea, 
activitatea novatoare, spiritul 
colectiv, grija pentru avutul 
obștesc, cerințe pe care pro
iectul de norme ale eticii și 
echității socialiste le stipulează 
la loc de cinste, sînt reperele 
esențiale care trasează profilul 
moral al constructorilor socia
lismului, sînt valori ce defi
nesc sensul etic al muncii pe 
care au datoria să o presteze. 
Totodată, această opțiune mo
rală este în egală măsură o 
opțiune politică. Puterea apar
ține celor ce muncesc și ea nu 
poate fi cu adevărat exercita
tă decît prin muncă. Proprie
tar. producător și beneficiar 
al roadelor muncii lui, omul 
este chemat să participe la or
ganizarea și conducerea obștii 
cu conștiința că ceea ce se 
hotărăște și se traduce în 
fapte se întreprinde pentru el, 
în interesul fericirii lui, a tu
turora în mod echitabil.

Firește, în cadrul specific 
pe care. îl creează socialismul 
realizării muncii, un atare 
comportament nu se încorpo
rează automat și imediat în 
conștiința și modul de viață 
al oamenilor. Condițiile vitre
ge de muncă, mentalitatea ve
chii societăți clădită pe ine
chitate și nedreptate, își mâi 
fac și acum marcată influența 
nocivă, sub formele individua
lismului, leneviei, goanei după 
cîștig fără muncă. Iată cauza 
care determină în orinduirea 
socialistă intensa preocupare 
pentru creșterea nivelului de 
pregătire politică, ideologică, 
morală, culturală a tuturor 
cetățenilor, a celor care de- 
abia intră pe porțile vieții — 
tinerii — cu deosebire. Acestor 
imperative tinde să le răspun
dă programul P.C.R. pentru 
îmbunătățirea activității ideo
logice, ridicarea nivelului ge
neral al cunoașterii și educa
ția socialistă a maselor. în a- 
ceâstă ordine de idei, munca, 
perfecționarea activității prac
tice a fiecărui cetățean consti
tuie obiectivul major de a 
cărui îndeplinire depinde to
tul.

Situată pe asemenea coordo
nate, satisfacerea datoriei de 
a munci ne apare în condi
țiile de astăzi ca certificatul 
fidelității fiecăruia față de 
speranțele de fericire și bu
năstare la care aspiră, sensul 
său social-politic și etic ne- 
fiind altceva decît expresia 
demnității și personalității o- 
mului zilelor noastre, măsura 
în care este pe potriva condi
țiilor ce s-au creat de a Se 
realiza ca om, în toată pleni
tudinea capacităților cu care 
este înzestrat.

Rubrică realizată de
TRAIAN GlNJU

Societatea noastră este pe zi 
ce trece mai bogată și totuși, 
vorbim tot mai frecvent de e- 
conbmii. Ne preocupăm să des
coperim noi surse de energie 
acționînd după principii noi, 
fuziune nucleară, combustie 
chimică, etc, dar în egală mă
sură ne străduim să utilizăm 
rațional cărbunele, âpa. gazul 
metan, petrolul ce acționează 
marile centrale „clasice", ac
tualele târmo și hidrocentrale.

Apar noi materiale plastice, 
care prin proprietățile lor elec
trice și mecanice înlocuiesc 
metale sau izolanți mai 
scumpi ; se realizează mate
riale noi cu armături de sticlă 
sau de carbon, care pot supli
ni orice oțel, oricît de bun ar 
fi acesta. Dar asta nu ne scu
tește de a Utiliza rațional ori
ce metal, de a-i da adausuri 
cît mâi mici de prelucrare, de 
a găsi înlocuitori pentru ma
terialul rar sau cel scump.

Iar această caracteristică a 
omului modern, — economia
— devine explicabilă dâcă ți
nem seama că an de an toate 
statisticile din lume arată 
creșterea indicatorilor de con
sum pe locuitor : consumul de 
metal, de energie, de zahăr și 
alimente, etc., și că acești in
dicatori vor avea în viilor va
lori și mai ridicate chiar in 
condițiile unor creșteri demo
grafice. ceea ce impune o po
litică rațională de utilizare a 
resurselor unor țări.

Țara noastră, una din țările 
ce se străduiesc ca-n cel mai 
scurt timp să ajungă în rin- 
dul celor dezvoltate. își men
ține indici de dezvoltare deo
sebit de rapizi ; ei trebuie să 
fie însă „sprijiniți" prin asi
gurarea bazei tehnico-mate- 
riale, cu materiile prime nece
sare nu numai pentru astăzi
— dar ca buni gospodari — 
pentru deceniile următoare, 
drămuind. economisind, utili- 
zînd rational orice minereu, 
orice kw de energie.

tnțelegînd acest lucru, ne a- 
par cu totul normale efortu
rile noastre de a spori rezer
vele de resurse dar și politica 
de economii devenită de ma
să. constantă, militantă, ma
terializată și prin numeroase 
inițiative însușite și de tine
retul nostru. „Micronul, gra

mul, secunda" una din aces
tea, nu semnifică eforturile de 
a economisi totul, inclusiv 
timpul, pe care unii — e drept 
tot mai puțini — îl cred fără 
valoare ?

Despre unii din tinerii cer
cetători de la Institutul de cer
cetări și proiectări pentru e- 
lectrotehnică angajați în rea
lizarea unor produse și tehno
logii noi car§ să conducă la 
utilizarea rațională a materii
lor prime, voi spune cîteva 
cuvinte.

Cunoașteți că pentru pro
tecția circuitelor electrice, si
guranța fuzibilâ âste aceea 
care în cazul existenței unui 
curent mal mare decît cel pen
tru care a fost aleasă, se arde, 
întrerupînd circuitul și odată 
cu acesta eliminînd posibili

O preocupare I 
permanentă a 

tinerilor specialiști
de la I. C. P. E. |

Sporirea 
rezervelor 
de resurse

tatea unei evoluții a defectului 
care să conducă lâ deteriora
rea obiectului protejat (o ma
șină, un echipament, o casă). 
Fuzibilul. care trebuie să ofere 
caracteristici deosebite. «— tre
buie să se ardă instantaneu 
—, se făcea în general din ar
gint. material deosebit de u- 
tilizat în electrotehnică, dar 
și scump. Cercetările unor co
lective din secția de aparataj 
de joasă tensiune, au condus 
la înlocuirea fuzibilului din 
argint cu unul mai ieftin, rea
lizat din cupru, dar a cărui 
secțiune este realizată după o 
geometrie specială (găuri și 
istmuri), care deja face obiec
tul unor brevete de invenție.

Efectul acestor cercetări la 
care ău participat și cercetă
torii uteciștj Dumitrescu 

Gheorghe si Bejinariu Nicolae 
este deosebit de important. 
Numai seria de siguranțe fu- 
zibile de lâ 2 la 100 A. apli
cată la Extraceram Timișoara 
aduce economii de argint e- 
chivalențe sumei de 3 milioa
ne lei anual. în continuare, 
colectivul lucrează pentru alte 
tipuri, — cele de mare putere 
de rupere —. prin a căror a- 
plicare încă din anul 1973 se 
scontează obținerea unor e- 
fecte economice similare.

Pe aceeași linie, a înlocuirii 
unor materiale scumpe (sau 
deficitare) cu altele mai ief
tine (sau pe carâ le avem), in
stitutul desfășoară o serie de 
cercetări de măre perspectivă 
economică. înlocuirea spre 
exemplu a uleiului electroteh

nic cu uleiuri clorurate în con
densatoare, și transforma
toare, face ca la același gaba
rit ele să aibă performante 
cu 30—40 la sută mai ridicate, 
ceea ce va conduce la însem
nate economii de cupru, me
tal, hîrtie electrotehnică. în
că din acest an, seria de con
densatoare de forță — la care 
se poate vorbi de o contribu
ție masivă a utecistului Du- 
mitrașcu Marcel, destinate 
compensării factorului de pu
tere, este gata de a fi cedată 
industriei.

Economia de energie con
stituie de asemenea o tematică 
prioritară în politica științi
fică a institutului. Dintre cOr- 
cetările mai recente, două me
rită a fi menționate.

Prima din ele și-a propus 
să ofere celui ce lucrează în 
industrie posibilitatea de a fi 
gospodar bun și a nu cnenui 
inutil energia electrică, n-sie 
vorba de instalațiile automa
tizate de baterii de condensa
toare de joasă și medie ten
siune care, montate la micii 
sau marii consumatori, le per
mite să stabilească regimuri 
economice optime, conectarea 
bateriilor făcîndu-se automat, 
corelat cu curba de sarcină 
a unității. Obiect al unor bre
vete de invenții ale I.C.p.e., 
această cercetare, la care uie- 
ciștii Chitian Alexandru și 
DinculesCu Ion și-au adus o 
substanțială contribuție, a rost 
introdusă încă din acest an in 
fabricația de serie, iar âfecteie 

economice la beneficiar, — e- 
cqnomii de energie —, vor fi 
de peste 20—30 milioane pe 
an, cifră posibil a fi depășită 
cînd se vor realiza mai multe 
echipamente.

Un alt colectiv pregătește 
pentru anul viitor o surpriză 
pentru automobil iști, legată de 
consumul de energie de ta a- 
cumulator ! Realizarea unei 
aeroterme eu motor cu între- 
fier axiăl (brevet I.C.P.E.. 
medalie de aur la CÂEN 1972). 
va permite ca, luînd de la a- 
cumulator un curent mai mic 
cu 20—30®/» decît la sistemul 
clasic, să se obțină un riux 
termic mai mare. Este evi
dent că prin aceasta, solicita
rea bateriei va fi redusă, va 
dură mai mult și-n ultima in

stanță. va însemnă economii 
de energie.

O altă direcție asupra căre
ia se concentrează atenția 
noastră este aceea a obținerii 
de economii. încă din faza ae 
concepție a unui produs nou 
sau tehnologie nouă : aceasta 
este după opinia noastră, sin
teza activității viitoare a insti
tutului. Un exemplu va fi edi
ficator pentru cititor. Reproiec*  
tarea împreună cu Uzinele 
Electroprecizia Săcele a 3 ga
barite de motoare electrice 
trifazate cu rotorul în scurt
circuit, ținînd seama de o sene 
de optimizări făcute pe calcu
lator electronic sau de utiliza
rea unor materiale noi. va 
conduce la economii de mate
riale active importante : nu
mai oțelul electrotehnic si sîr- 

ma de cupru utilizate vor fi 
cu 19 respectiv, 25 la sută mai 
reduse.

Iată cum o 'reproiectare 
corectă, ținînd seama de ele
mentele noi ce apar în teh
nică poate conduce la erecte 
economice care la nivel de e- 
conomie națională iau vaion 
deosebit de ridicate. Și la ă- 
ceastă temă, cercetătorii ute- 
ciști Dan Iacob. Cistelâcan 
Viorica și-au adus un aport 
deosebit de important.

Am încercat foarte succint 
să prezint cîteva tematici pe 
care cercetările I.C.P.E. sini 
dirijate, atestînd încadrarea 
acestuia spre direcțiile vitaie 
ale dezvoltării unei economii 
moderne. Și vorbind despre 
direcții noi. practic am anti
cipat că tineretul nostru are 
toate șansele de a-și aduce 
contribuția — așa cum o tace 
și astăzi —, la numeroasele 
probleme ce stau în fața noas
tră : iar dacă la pregătirea 
profesională bună, tinerii vor 
adăuga și pasiunea caracteris
tică vîrstei, rezultatele deose
bite nu vor înceta să existe.

Dr. ing. FLORIN TAnASESCIJ 
director I.C.P.E.

GHEORGHE Țilll ( A —
nn nume consacrat in matematică

Gheorghe Țițeica, acest ilus
tru reprezentant al spiritualită
ții noastre, a dat dimensiuni 
naționale gîndirii matematice 
din .vremea sa. iar naționalul 
l-a proiectat, tocmai în acest 
fel, in universal. Intrat în isto
ria matematicii, numele lui 
Țițeica este și va fi deci tot
deauna pronunțat, de la tribuna 
oricărui for științific din lume, 
împreună cu numeie României 
și-al orașului său natal, Dro- 
beta-Tutnu Severin*

Despre Țițeica se vorbește in 
legătură cu lucrările sale de 
geometrie diferențială, remarca
bile — prin originalitatea și im
portanța lor — fiind mai ales 
studiile asupra rețelelor din 
spațiul n-dimensional (definite 
de un alt mare matematician. 
Laplace). Numele lui Țițeica 
este de altfel asociat clasei de 
suprafețe si clasei de curbe pe 
care marele nostru matemati
cian are meritul de a le fi in
trodus în geometria diferenția
lă centro-afină, între ai cărei 
creatori âl figurează la loc de 
cinste.

Una dintre cele mai larg răs- 
pinditd și mai frecvent utiliza
te publicații științifice de odi
nioară — „Gazeta matematică4' 
— are ca fondator, alături de 
I. lonescu, A. Ioachimescu și V. 
Cristescu. pe Gheorghe Țițeica. 
Dar profesorul nostru de mate
matici, al tuturor, a fost și cel 
mai activ colaborator al respec
tivei publicații, de-a lungul în
tregii sale vieți • nici măcar 
cercetările de maturitate știin
țifică care implicau nu numai 
un volum mare de muncă și o 
specializare extremă, ei și ne
voia intrinsecă de detașare in 
planul unei abstractizări ne*  
concesive și ne-bapale (in sens 
matematic, de respectare a de
plinei rigori pe tot parcursul 
investigației și demonstrației), 
nu l-au îndepărtat pe autorul 
uneia dintre cele mai valoroa
se culegeri de probleme de geo
metrie elementară din lume de 
căutările, aspirațiile și pasiunile 
matematice ale atitor generații 
de elevi ai învățămîntuhd nos
tru liceal, atit de bine cotat, din- 
totdeauna și tocmai de aceea, 
în toatei ierarhiile pe care le 
preconizează confruntările orga
nizate sau cele care se produc 
intimplător. peste timp.

Despre răspinditorul neobosit 
de știință și matematică stau 
mărturie, de asemenea. publi
cațiile „Natura44, fondată îm
preună eu G. G. Longinescu. și 
„Mâthematica44, la editarea că

reia a colaborat îndeaproape cu 
stilistul desăvîrșit într-ale ma
tematicii. D. Pompeiu. care i-a 
fost coleg de studii, de idei, de 
vii’stă și deci,... și de centenar.

In anul 1924, lumea matema
tica primea cu interes o lucrare 
de o deosebită importantă, ori
ginalitate și ținută științifică, 
semnată de matematicianul ro
mân Gheorghe Țițeica : „Geo
metria diferențială proiectivă a 
rețelelor". Această lucrare de 
pionierat este urmată, in 1931. 
de o a doua, la fel de riguros 
elaborată : „Introducere in geo
metria diferențială proiectivă a 
curbelor44.

Ambele tratate se adresau, 
deopotrivă. savanților din în
treaga lume, interesați de aces
te discipline științifice matema
tice cît și celor din preajmă-i, 
care au creat, la București și la 
Iași, o puternică școală de geo
metrie. ce s-a impus, neîndoios, 
și datorită genialității savantu
lui Gheorghe Țițeica.

Meritele sale i-au adus de
pline și trainice dovezi de pre
țuire și recunoștință din partea 
forurilor științifice naționale sau 
internaționale ; Gheorghe Tiței
ca a fost membru al Academiei 
Române și al multor academii 
și societăți științifice străine. 
Doctor Honoris Causa al Uni
versității din Varșovia (capita
la unei țâri care a dat lumii o 
întreagă pleiadă de matemati
cieni iluștri) etc.

Dar despre meritele deosebite 
și contribuțiile științifice remar
cabile ale marelui om de știin
ță Gheorghe Țițeica s-a vorbit 
mult, in această toamnă, la se
siunea științifică jubiliară con
sacrată. do către Academia 
Republicii Socialiste România, 
atit acestuia, cît și lui D. Pom
peiu. marele său contemporan.

Forurile mehedințede au pre
gătit. de asemenea, o suită de 
manifestări care, din cite știrii, 
își propun să puncteze și să 
sublinieze realele dimensiuni 
a-le acestui eveniment. Iubitorii 
cei mai mulți de matematică 
din țara noastră, tinerii noștri 
elevi și studenți, vor cinsti, la 
rindul lor. memoria marelui 
nostru matematician.

Vom fi bucuroși să înregis
trăm oricare asemenea manifes
tări și sîntem siguri că vor fi 
numeroase. Sâ nu uităm, în a- 
devăr, că in lumea ideilor, tof 
românu-i ori poet, ori mate
matician...

GEORGE ROTEZ
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V. B., 20 de ani, Bucu
rești :

(...) am avut o copilă
rie zdruncinată de mari 
neînțelegeri familiale și, 
poate, mai sensibil ca alți 
copii/n-am reușit, învă- 
țînd și jucîndu-mă, să uit' 
drama pe care o trăiam și 
pe care — o spun fără să 
acuz pe nimeni — n-o 
meritam. Am rămas totuși 
o fire optimistă, deși spu- 
nindu-vă că, acum, la '20 
de ani, în plină tinerețe, 
mă simt bătrîn, dv. o să 
trageți concluzia că opti
mismul nu mă dă chiar 
afară din casă (...).

Âm dobîndit o meserie 
care îmi aduce mari sa
tisfacții, dar numai prac
ticarea ei nu-mi umple 
viața. Din punctul de ve
dere al vieții sentimentale 
sînt foarte frămîntat, ajun- 
gînd pînă la stări de de
presiune totală. M-am de
cis să apelez la un psihia
tru, însă pînă atunci 
dați-mi voie să mă adre
sez dv., rugîndu-vă să mă 
ascultați.

Pînă la 17 ani, condiți
ile în care am trăit m-au 
pus în imposibilitatea de 
a avea un prieten, ca să 
nu mai vorbesc de o prie
tenă. O întâmplare ferici
tă — pe atunci mi s-a pă
rut fericită — mi-a scos 
în cale o fată. Frumoasă, 
bună, a fost singura care 
m-a înțeles, acceptând să 
împartă cu mine bucurii 

yși necazuri.
Timp de doi ani prie

tenia noastră a fost sin
cera și frumoasă, în ciuda 
celor 500 de km care ne 
despărțeau în perioada 
școlii. Din păcate însă. 
aflind\ despre situația mea 
familidțră — nu vă pot da 
amănunte, dar repet, am 
crescut .într-o familie mă
cinată de grele probleme 
— părinții ei i-au interzis 
prietenia cu mine, pe mo
tivul că „așchia mu sare 
departe de trunchi". O 
vreme am trăit o viață 
aproape letargică. Nu mă

Este o chestiune prea 
să-ți dau un Z----

mai interesa nimic, totul 
mi se părea zadarnic.

Am fost încorporat mi
litar și sorții au vrut 
să-mî satisfac stagiul ostă- 
șiei în orașul unde fosta 
mea prietenă urma ulti
mul an al unui liceu in
dustrial. Alt joc al întâm
plării ne-a readus față în 
față. Am întrebat-o de 
actuala ei viață sentimen
tală. Mi-a spus că are un 
prieten, dar că vechea ei 
dragoste pentru mine s^a 
păstrat. S-ar putea să fiu 
eu un naiv și să nu pri
cep cum vine să ai un 
prieten, un tânăr cu care 
să te plimbi, să-i spui cu
vinte tandre, să dansezi, 
să faci anumite planur» 
de viitor — și totuși să

leaga, să nu facă nici unul 
> deosebire între „al meu" 

și „al tău". Egoismul, 
probabil, a biruit înțele
gerea. Tatăl vitreg se pur
ta cu mine întocmai așa 
cum citeam prin poveștile 
de altădată că se poartă 
părinții vitregi. Eram bă
tută. lăsată fără hrană, 
pusă la treburi care îmi 
depășeau puterile. De 
milă ori numai de gura lu
mii, nu știu, cînd am îm
plinit 7 ani m-a luat ta
tăl meu adevărat la Bucu
rești. Se recăsătorise și el 
și mama de a doua, o fe
meie bună și blinda, mă 
ocrotea. Tata găsea însă 
mereu prilejul să-mi arate 
că pentru el sint o povară.
Intram în clasa a VIIl-a

Cum a fost, cum n-a fost, 
mama a pierdut procesul. 
S-a găsit foarte repede și 
vinovatul: eu... Acum am 
ajuns în anul III de liceu 
și nu mă bucur nici de cel 
mai elementar drept. Am 
tnghifit fiecare bucățică 
de pline cu noduri, repro- 
șîndu-mi-se mereu că nu 
mi-o plătește nimeni și că 
nici eu nu mi-o cîștig. 
Totuși, de 3 ani încoace, 
m-am angajat să lucrez în 
fiecare vară și toți banii 
dobindiți i-am dat în casa. 
Cînd mi-am permis să-nv 
cumpăr și cîteva cărți din 
munca mea, a ieșit scan
dal. Locuiesc ca o tolerată. 
Aproape că nici nu mai 
pot să învăț. După nopți 
de icandaluri, rin la fcoa-

„O să vezi că o.p.-i, care 
desigur a fost la Hîrlău,

Da, a intuit exact colegul tău. A sosit momentul să 
vă pun cu botul pe labe. Cu ițn mic amendament însă. 
Nu-i adevărat că, de frica bâlăurilor, nimeni nu în
drăznește să intre în hrubele rămase de la Ștefan cel 
Mare. Eu am îndrăznit Si toată viața o să binecuvântez 
clipele acelea minunate pe care le-am petrecut în com
pania aleasă a balaurilor! Unii cu șapte capete, alții cu 
mai puține, mă rog, fiecare după posibilități, s-au ară
tat niște gazde impecabile. Am jucat împreună țintar, 
am discutat despre îndrăgiți cîntăreți de muzică ușoară, 
am dezlegat cuvinte încrucișate, într-un cuvînt, am trăit 
împreună momente de neuitat. Abia la ieșire am sesizat 
că un balaur îmi retezase un picior, cum însă era tocmai 
acel picior cu care din cînd în cînd mai calc în stră
chini, n-am dat nici o importanță, îndepărtîndu-mă ve
sel și ferice. Rămîn totuși cu o nedumerire în privința 
scrisorii : ce vîrstă are prietenul tău ? Dacă n-a depășit 
3—1 ani, povestea lui mi se pare normală și sînt gata 
să-i trimit o ciocolată „Pitic- și o cutie goală de con
serve s-o lege de coada pisicii.

o să că pună cu botul pe 
labe\

j CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ 1
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declari că „vechea dra
goste s-a păstrat". Trec 
însă peste această neînțe
legere. Cuvintele ei n-au 
fost numai măgulitoare 
pentru mine, ele mi-au 
insuflat gîndul că aș reuși 
să fiu din nou fericit. Dar 
fericirea mea ar însemna 
în același timp 
acestui tânăr, 
prieten al fetei 
iubesc, despre 
că e un băiat —, 
sensibil, care este îndră
gostit sincer și care n-are 
altă cină decit că pe lu
mea asta am existat și eu. 
Pot eu să-l fac să sufere ? 
Sau cum să nu-l fac să 
sufere ? Dați-mi vă rog 
un sfat".

o delicată ca să mă hazardez
să-ți dau un sfat. De altfel, așa cum am mai spus de 
foarte multe ori și, zău, fără falsă modestie, nu mă simt 
în stare să consiliez pe nimeni. Aceasta nu-i o rubrică 
de „Sfaturi pentru tineri" așa cum în alte publicații 
există rubrici de „Sfaturi pentru gospodine- on 
„Sfaturi pentru automobiliști'. Ți-am publicat 
scrisoarea pentru că mi-a plăcut cum gîndești.
tru că întrebările care te frămîntă mi se par ce 
un nobil bun simț. Cum o să-ți răspunzi, practic, M 
ele, nu știu, dar știu că e omenește să ți le pui. 
Oricît ar fi dragostea de egoistă, aflat în situația de 
a-și făuri fericirea în dauna fericirii altuia, numai un 
individ usețat sufletește poate afișa cu senină
tate cinica deviză a vestitei marchize de Pompadour : 
„După mine .potopul!“. Sint — și nu puține — situam 
în viața sentimentală cînd ești silit să-ți fun iubirea, iar 
verbul a fura presupune implicit și un păgu&aș. E greți 
uneori inimaginabil de greu, să-ți plătești daunele mora.*e  
față de acest păgubaș, dar e și mai greu să nu te dis- 
prețuiești ca c*n  dacă situația lui te lasă rece, ^-ce un 
cîntecel leșinat precum că „iubirea noastră e a nsurca . 
Nu. O iubire fmmoasă nu-i niciodată absurda, dacă ne 
dndim că dicționarul traduce acest cuvînt si prin ceva 
contrar bunului simț-. Nu noi am făcut lumea și nu ne*  
am emis adevărul că, în ultimă instanță. e n.â’ 
aproape propria cămașă decit cămașa vecinului, dar 
simplul fapt că recunoaștem vecinului dreptul de a avea 
si el eămașă, ne dă sentimentul că n-am uitat să fim 
oameni.

„Stimate O.P.-I., au dkorlat fi. pnn lege.
mă numesc G.D., sint o am fost dată mama. Peste 
fată de 17 ani și locuiesc 3 «ni mama s-a recdtito-rt 
în Mogoșoaia. M-am ruts- cu un bărbat care avea r 
cut într-0 familie care se el o fiică. Acind amândoi 
dezmembra. Cînd am im- d^ crescut acn copa. nor- 
plinit 5 ani, părinții mei mal ar fi fort să se ințe-

nefericirea 
actualul 

pe care o 
care aflu 
drăguț fi

la liceu, mi 
învățătura, dar 

hej cite o J*~

cînd m-a expediat din nou 
la cea căreia mă dăduse 
legea. Intre timp, famika 
mamei mele se înmulțise 
cu încă doi copii, iar eu 
numai binevenită n-am 
fost. Am început si fiu 
târită prin procese pentru 
stabilirea pensiei alimen
tare, obligată să ponegresc 
pe unii și să laud pe dțu. 
Reușisem 
preocupa 
mereu se
fafișare" la tribunei și nu- pot să îndur, m altă parte
mai gîndul ci se așteaptă n-am unde m mi dur.
de la mine un nou val de N-ați putea sâ faceți ceva
minciuni, mă îngrozea. pentru mine ?"

Mițcați, am încercat să facem tot ce ne-a fost posibil 
și. deocamdată, iată ce ne-a fost posibil : să ne aaresâm 
Comitetului Municipal București al Unnnrii Tineretuhr. 
Comunist și să rugăm să acorde întreaga — ceea ce de 
multe ori poate fi trăda? prin: obișnuita, fireasca — 
atenție corespondentei G. D. Răspunsul, sub semnămra 
primului secretar, este următorul:

yi mă lovea, îmi lua sala
riul și-l ducea la circiu
ma. Am căutat să-l fac 
om. însă n-am izbutit. In 
anul 1971 am dat naștere 
unei alte fetițe, Viorica. 
Cu trei săptămîni înainte 
de naștere, am fost gonită 
de acasă. Am fost interna
tă la maternitatea Giu
lești. Mi se născuse fetița 
abia de două zile, cînd a 
venit la maternitate soțul 
meu, a intrat cu forța în 
salon și m-a luat la bă
taie. La țipetele mele au 
intervenit medici și surori 
care l-au imobilizat pe 
soțul meu intr-o rezervă 
ri au anunțat Miliția. A 
fost judecat și condamnat 
și oentru acest act de 
huliganism și acum se 
află in închisoare.

Cu lacrimi în ochi vin 
la dc. și vă rog « bine
voiți a mă aruta și pe mine 
să pot da undeva fetâțele. 
si primească și ele o edu
cație bună, pînă cînd mă 
coi putea eu ocupa de ele. 
ci fiind ți la serv ici și 
cvtnd și doi copilași mici 
deocamdată nu mă pot 
ocupa. Vreau să știți că 
eu îmi iubesc mult feti
țele. dor cine să aibă grijă 
de ele? Numai eu, fără 
ta*  taU?"

mâna mă fac incapabil <ă

Toamna.
Foto: ȘTEFAN WEISS

nemo
DESPRE O ANUME FERICIRE : 

Patria (orele 9; 11,30; 14; 16.30; 19; 
21,15), Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.15; 20,30).

STAREA DE ASEDIU : Melodia 
(orele 8,30; 11; 13.30: 16: 18.30:
20.45). Modern (orele 8,30: 11;
13.30; 18,30: 21).

CU CĂRȚILE PE FATA : Buzești 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.15; 20,30).

Y—17 ACȚIONEAZĂ : Festival
(orele 9; 11,15 î 13,30: 16; 18.30; 21).

TU și EU : Victoria (orele 9; 
11.15: 13,30; 16: 18,15; 20,30).

CEI SASE URSI SI CLOVNUL, 
CIBULKA : Central (orele 9.1a; 
11.30; 13.45: 16; 18,15; 20,30).

PARADISUL : Scala (orele 9; 
11,15; 13.30: 16: 18.30: 21). Bucureșt: 
(orele 9: 11,15; 13,30: 16,30; 18,45: 
21), Favorit (orele 11.30; 13.45: 16;
18.15: 20,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE 
Lumina (orele »; 11.15; 
18.30: 20.45).

EFECTUL RAZELOR

VINERI :
13.30; 18;

___________ GAMMA
ASUPRA CRĂIȚELOR : Luceafă
rul (orele 9: 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Capitol (orele 9.30 
14: 16.15: 18,30: 20,45).

DEPARTE DE TIPPERARY • 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30: 16;
18.15; 20,30).

PISICA JUNGLEI : Doina (orele 
11,15; 13,15; 15,45; 18: 20).

SINGUR : Unirea (orele 16; 18; 
20).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : Timpuri Noi (orele 10—19 
în continuare).

COPERNIC :
16: 19).

BĂRBAȚII î
20).

FANTOMA
GRA : Moșilor
20,15).
20,15).

O AFACERE PE CINSTE : Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13.30; 16; J8.15, 
20,30), Aurora (orele 9; 11,1a, 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

PARAȘUTIȘTII : Ferentari (o- 
rele 15,15; 17,45; 20,15).

CU TOATE ACESTEA ' înfră
țirea (orele 15,30; 18; 20,15).

LOVE STORY: Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,15).

DREPTUL DE A IUBI : Drumul 
Sării (orele 15.30; 18; 20.15).

ȘAPTE ZILE : Floreasca (orele 
15,30: 18: 20.15), Arta (orele 15,30; 
18; 20,15).

JANDARMUL
Crîngași (orele

PERECHILE :
15,30; 18; 20,15).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR î 
Cosmos (orele 15,30; 19).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM S 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,15).

CONSPIRAȚIA : Flacăra (orele 
15,30; 17,45; 20).

11.45:

Cotroceni (orele

Lira (orele 16; 18;

LUI BARBA NEA-
_ ____ _ (orele 15,30;
Munca (orele 15.30;

18; 
18;

Arta (orele 15,30;

LA PLIMBARE : 
15,30; 18; 20,15). 
Bucegi (orele

..Referitor la scrisoarea 
devei G (—) D dm co
muna Mogoșoaus trimisă 
de dc. nouă, că comuni
cam :

Toc. Dumitru Cursaru 
activist al Comitetului

«tr—-

ROMANIA FILM-PREZINTA

MacLaine, Edmon Ryan,

producție a studiourilor italiene. 1973
Regia : Luigi Zampa : Scenariul : Dino Maiuri și Massimo 

De Rita ; Imaginea : Giuseppe Ruzzoiini ; Muzica : Riz 
Ortolani. „

Cu : Gabriele Ferzetti, Enrico Maria Salerno. Senta Berger, 
Luciano Sake, Claudio Gora, Tina Lattanzi, Claudio Nicastro, 
Enzo Garinei, Gino Pernice.

Scenariul : Isobel Lennart, după 
Regia : Robert Wise ; Imaginea : 
Andre Previn

Cu : Robert Mitchum, Shirley 
Elisabeth Fraser, Eddie Firestone, Billy Gray

producție a studiourilor americane, 1962
piesa lui William Gibson 
Ted McCord ; Muzica :

ALBĂ CA ZĂPADA SI CEI 
ȘAPTE PITICI : Miorița (orele 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18: 20,15), Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20.30).

AFECȚIUNE : Vitan (orele 16; 
18: 20).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

DRUMUL SPRE SATUL NA
TAL : Rahova (orele 16; 18; 20).

AVENTURA LUI POSEIDON î 
Pacea (orele 15.30; 17,45; 20).

VALTER AFARA SARAJEVO *.  
Progresul (orele 15,30; 19).

POLIȚISTUL : Popular (orele 
15,30; 18; 20,15).

SIMBĂTA, 20 OCTOMBRIE 1973

PROGRAMUL III
9,00 Știri ; 9,05 „Incognito" — 

program de varietăți muzicale ; 
9,55 Melodia zilei : „Parfumul
străzilor" de Radu Șerban ; 10,00 
Turist-club ; 11.00 Știință și tehni
că ; 11,10 Profil pe portativ : Ci- 
prian Porumbescu ; 11,30 Opereta 
„Ana Lugoiana" de Filaret Barbu 
(selecțiuni) ; 12,00 Transmisiuni
directe din tară ; 12,10 Invitație în

fonotecă ; 13,00 închiderea emi
siunii de dimineață ; 17,00 Știrile 
după-amiezii ; 17,05 Alo, Radio ! 
— muzică ușoară' la cererea ascul
tătorilor ; 18,00 Șapte zile, șapte 
arte. Muzica ; 18,10 Ascultătorii ne 
propun ; 19,00 Radiovacanța trans
mite — emisiune muzical-distrac- 
tivă ; 21,00 Radio-super-top — 
topul revistei Flacăra ; 21,30 Rit
murile dansului ; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Melodia zilei ; 22,35 Ve
dete ale muzicii ușoare ; 23,15 Poe
tica. Tară de dor ; 23,20 De la arie 
la sextet — muzică din bpere ; 
23,55—24,00 Ultimele știri.

SÎMBĂTĂ, 20 OCTOMBRIE 1973

Teatrul de Operetă : SPUNE, 
INIMIOARĂ, SPUNE — ora 19,30; 
Teatrul National „I. L. Cacagiale" 
(Sala Comedia) : CUI I-E FRICA 
DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
Jandra" (Sala Studio) : PUTEREA 
și ADEVĂRUL — ora 20; Teatrul 
,.C I. Nottara" (Sala Magheru) : 
CEI ȘASE — ora 19,30: (Sala Stu
dio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE 
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
BUFFALO BILL ȘI INDIENII —

TIȚI CE ESTE UN
...Așadar, nu știți ce este 

un James Grieve ! Dar, dacă 
nu știți ce este un James 
Grieve, poate ați auzit de 
Kalterer Bohmer ori de Wag
ner sau. cine știe, de Kida's 
Orange Red ? Vă înțeleg per
fect, altfel ce rost ar mai 
acea însemnările de față ? Eu 
însumi, mărturisesc, m-am a- 
flat în situația dc., cu cîteva 
zile înainte, cînd, cu prilejul 
unei întâlniri întâmplătoare, 
inginerul Gheorghe Bădescu 
mi-a adresat aceeași întreba
re : Știți ce este un James 
Grieve ? — odată cu incita
ția la a face cunoștință.

Am dat curs invitației. A- 
cum pot spune — și susține 
— că atât James Grieve, cit 
și ceilalți .^roi" amintiți mai 
rus tint prieteni nedespârțiți 
as nșmerului Bădescu p nu 
de azi. de teri — de perie 20 
de aaă. Ecideat, fapird de- 
cttse pe dephm mȘeies prin 
dezcăhărea tuturor datelor 
legate de identitate : Cheor- 
ghe Bădescu este mgmend 
șef ol Stațiunii experimentale 
pomtcole Bdcești — Ar
geș. iar James Griece et. 
comp, rint valoroase soiuri 
de mere care și-au crilat ..ca
să bună" pe culmile premon- 
tane ale Muscelului. Nu din- 
tr-o dată, desigur. Ra'ă pre
tențioasă. ,.transplantul" a- 
cestei panoplii pomicole a 
reușit după ani de eforturi, 
cercetări ți iar eforturi. Este, 
de fapt, ceea ce ținea să-mi 
demonstreze cu tot dinadinsul 
inginerul Bădescu.

Pentru că, intr-un fel, sta
țiunea experimentală de la 
Bilcești este „stația pilot" a 
pomiculturii românești. Cîte
va atribute cin în sprijinul 
acestei afirmații. Consemnez, 
mai întâi, dovada că este 
singura unitate de profil din 
țară aflată la o asemenea al
titudine — 840 m. față de 
medul mării. în consecință, 
și cea dintâi preocupare : sta-

bilirea soiurilor capabile să 
se aclimatizeze la astfel de 
înălțimi, care aici se 
întind de-a lungul a 350 de 
hectare. Apoi: rezolvarea u- 
nor probleme legate de va
lorificarea terenurilor în pan
tă, slab productive, erodate. 
Împărțită în două ramuri ca
te solicită în egală măsură 
pasiunea — cercetare și 
producție — activitatea ce
lor 34 de lucrători musceleni 
cunoaște, de 24 de ani, curba

ascendeniă a efortv
Intre aceș- 

fața locului, 
sau plantațu. 

in primul 
inginerul șef.

ha fi izbinziL 
tio, întâlniți la 
în laboratoare 
l-aș evidenția 
rind. pe însuși 
prezent la Bile ești, cu slujba 
și casa, din 1950. O viață dă
ruită acestei nobile meserii : 
începută prin răspunderea 
de tehnician și continuată as
tăzi în calitatea de cercetă
tor doctorand. Se cuvin a- 
mintiți, apoi, dr. ing. Con
stantin Popescu, cercetătoa
rea Lidia Bădescu, tinerii 
tehnicieni Ion Cirstea, Geor- 
geta Dulea, Verona Cîrstea, 
Eugenia Enache. Dar aș fi 
nedrept dacă n-aș sublinia 
aici și numele mecanizato
rului Gheorghe Alexandru, 
ale muncitorilor de reală ca
lificare Dumitru Tămășes- 
cu, Mihai Rucăreanu, Con
stantin Nicolae. Prin străda
nia tuturor 
pînă acum 
peste 200 de soiuri de meri,

s-a reușit ca 
să fie studiate

iar dacă n-au fost recoman
date producției decit 4—5 din 
ele, aceasta înseamnă ca sint 
cele mai bune, întrunind e- 
xigențele de calitate, produc
tivitate, rezistență la boli, du
rată de păstrare. Terenuri e- 
rodate, rîpe și pante se scu
tură în această toamnă de 
roade a căi or sămînță vine 
din truda specialiștilor de 
la Bilcești. Merii aclimati
zați în Muscel pot fi re- 
cunoscuți în Buciumul Ia
șilor, în Podișul Transilva
niei, pe dealurile Gorjului yi 
ale Vîlcei, în Bistrița Năsău- 
dului.

In aceste zile, la Bilcești 
a început culesul. Intre pri
mele soiuri coapte se numă
ră ri James Grieve. Sînt ga
rantate circa 300 de tone de 
fructe, ceea ce înseamnă d- 
teva vagoane peste plan. Dar 
Șl 30 tone de coacăze și 6 
tone petale de trandafir. Pen
tru că uitasem să vă 
daci mărul constituie preo
cuparea pasionantă 
oamenii locului mai au și alte 
pasiuni. Au aclimatizat, ast
fel, coacăzul negru, plătit cu 
bani grei la export. Un hec
tar mai prăpăstios a fost 
invadat de trandafiri: 
doabă — podoabă, dar 
principala sursă a siropului și 
delicioasei dulceți. Ultima 
noutate : afinul — adică 
transformarea lui din stadiul 
de sălbăticie în recoltă su
pusă voinței omului.

...Așadar, acum știți ce 
este un James Grieve. James 
Grieve nu este, însă, numai 
un măr. In aroma și culoarea 
lui s-au decantat visul și 
răbdarea, și veghea și îm
plinirea unor oameni pe care 
cu un cuvînt îi numim po- 
micultori, dar al căror nume 
merită consemnat cu ma
juscule.
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SÎMBATA, » OCTOMBRIE 1973

PROGRAMUL I

9.00 Lumea copiilor: Meșter 
Faur, miini de aur (II) ; Frumoa
sele de la Zoo : Aventurile neîn
fricatului Mighty Mightor. 9,30 O 
viață pentru o idee : Dimitrie 
Fompeiu. 10.00 Telex. 10,05 Selec
țiuni din emisiunea „Cintare pa
triei". 10,30 Prim plan : învățătoa
rea din Deltă. 10.55 Publicitate. 
11,00 Muzică populară cu Maria 
Cornescu. Benone Sinulescu și 
Nehi Bălășoiu. 11,20 Biblioteca 
pentru toți : Al. • Davila. 12.00 
Telejurnal. 15.00 Fotbal : Universi
tatea Craiova—Dinamo București 
(divizia A). Transmisiune directă 
de la Craiova. Ih pauză : Publi
citate. 16,45 Emisiune în limba 
germană. 18,30 Caleidoscop cultu
ral-artistic. Emisiune de informa
ție și actualitate literară, teatrală, 
cinematografică și plastică. 18,40 
Teleglob : Bujumbura — capitala 
statului Burundi. Reportaj de Ion 
Lavric și Emil Hențiu. 19,00 Omul 
de lingă tine. 19,20 1001 de seri : 
„Creionul și guma“. 19.30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter

men. 1973 — an hotăritor. 20.00 
Cîntecul săptămînii : „Nicăieri". 
Interpretează Doina Badea. 20.05 
52 de inițiative în 52 de săptămîni. 
20.15 Tele-enciclopedia. 20,55 Pu
blicitate. 21,00 Film serial : 
Mannix. 21,50 Teledivertisment. 
„El este... Octavian Cotescu". In
vitați : Anda Călugăreanu, Miha- 
ela Mihai, Dida Drăgan, Corina 
Chiriac, Ion Dichiseanu, Cornel 
Constantiniu și Irina Loghin. Sce
nariul : Octav Pancu-Iași. 22,45 
Telejurnal ; Sport. 23,05 Romanțe 
și cîntece de petrecere cu : 
Gliceria Gaciu, Gabi Luncă, Ica 
Blidaru. George Hazgan, Ion Stan 
(acordeon) și Constantin Mirea 
(vioară).

PROGRAMUL II

16,00 Avanpremieră. 16,05 Film 
serial : „Marea iubire a lui 
Balzac". Episodul VI — Acrobații# 
17,00 întrebări și răspunsuri : 
Partidul — forța vitală a societă
ții noastre ; Contribuția României 
la realizarea securității europene ; 
Filozofie și ateism. 17,30 Telex. 
17,35 Cîntece și jocuri populare 
interpretate de ansamblul „Ciprian 
Porumbescu" din Suceava. Solistă 
Sofia Vicoveanca. 17,50 Istoria fil
mului sonor : Cinematografia sue
deză.

DUMINICA, 21 OCTOMBRIE 1973

PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața. 8,30 Crava
tele roșii. 9.25 Film serial : DAK- 
TARI. 9,50 Viața satului. 11.00 Emi
siune in limba maghiară. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Album dumi
nical. 16,15 Publicitate. 16,20 Film 
serial : „ÎN ULTIMUL MINUT" 
Primul episod : „Alarmă la bord1. 
17,00 Magazin sportiv : Polo ; 
Box ; Hipism. 18.20 Drumuri în 
istorie : Dimitrie Cantemir. Domn 
și cărturar. Film documentar. 
13,50 Vetre folcloric^ : Lung e 
drumul Gorjului... 19,15 Publici
tate. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Săptămîna politică internă 
și internațională în imagini. 20,10 
Reportajul săptămînii. Apele line 
sînt adinei. 20,30 Publicitate. 20,35 
Film artistic : „LINIȘTEA ORA
ȘULUI ABILENE". 22,00 Tele
jurnal. Sport. 22,25 Parada vedete
lor.

PROGRAMUL II

11,00—13,00 Concertul Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „George 
Enescu". 20,10 Eroi îndrăgiți de 
copii. Prîslea cel voinic. 20,40 
Panoramic științific. 21,05 Teatrul 
liric românesc : „OVIDIU" C. 
Nottara. 22,10 Film serial : 
MANNIX.

ora 20; Teatrul Mic : DUPĂ CĂ
DERE — ora 19.30: Teatrul Giu
lești (la Teatrul Național — Sala 
Studio) : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 1S.30; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : DOCTOR FĂRĂ 
VOIE — ora 19,30: (la Sala Palatu
lui) : REFLECTORUL REVISTEI
— ora 20; Teatrul ,.C. Tănase" 
(Sala Savoy) : LA SAVOY, BO
EMA — ora 19,30: (Sala Victoria) : 
TRĂSNITUL MEU DRAG — ora 
ÎS,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
NOTA ZERO LA PURTARE — ora 
16: Circul Globus : AL TREILEA 
GONG LA... CIRC — ora 19,30.
DUMINICA, 21 OCTOMBRIE 1973

Teatrul de Operetă : SUZANA
— ora 10,30; ȚARA SURÎSULUI —

ora 19.30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : TREI 
FRAȚI GEMENI VENEȚIENI — 
ora 10,30; JOCUL DE-A VACANȚA 
— ora 19,30; DONA DIANA — ora 
20: Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
C^SA DE MODE — ora 10: A 
XII-A NOAPTE — ora 15; ANUN
ȚUL LA MICA PUBLICITATE 

ora 20: (Sala Studio) :
PUTEREA ȘI ADEVĂRUL — 
ora 20: Teatrul ,,C. I. Notta- 
ra“ (Sala Magheru) : AICI
A DORMIT GEORGE WASHING
TON — ora 19,30; (Sala Studio) : 
GAIȚELE — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie : NICNIC — ora 20; Tea
trul Mic : PHILADELPHIA, EȘTI

A MEA ! — ora 10,30; A OPTA 
MINUNE — ora 19.30: Teatrul 
Giulești (la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" — Sala Studio) : CO
MEDIE CU OLTENI — ora 10; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : SICI
LIANA — ora 10; DOCTOR FĂRĂ 
VOIE — ora 19,30; (la Sala Pala
tului) : REFLECTORUL REVIS
TEI — orele 16 și 20; Teatrul 
„C. Tăr,ase“ (Sala Savoy) : LA 
SAVOY, BOEMA — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : TRĂSNITUL MEU
DRAG — ora 19,30: Teatrul „Ion 
Creangă" : NOTA ZERO LA PUR
TARE — ora 10 ; IANCU JIANU 
— ora 16 ; Circul Glogus : AL 
TREILEA GONG LA... CIRC — 
orele 19 ; 16 și 19,30.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, au primit din partea to
varășilor ERICH HONECKER. prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit din Germania. WILLI 
STOPH, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democra
te Germane și HORST SINDERMANN, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate Germane, următoarea tele
gramă :

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 

din Germania, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri 
și al poporului Republicii Democrate Germane, vă mulțumim 
călduros pentru felicitările cele mai cordiale și salutările fră
țești transmise cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a întemeie
rii Republicii Democrate Germane.

La fel ca și dv., sintem convinși că relațiile dintre Republica 
Democrată Germană' și Republica Socialistă România se vor 
adinei in continuare permanent pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist. Alianța frățească solidă cu Uniu
nea Sovietică și coeziunea tot mai strînsă a comunității statelor 
socialiste constituie garanția pentru aceasta.

Vă urăm dv., dragi tovarăși, și poporului român noi succese 
în construirea societății socialiste dezvoltate in Republica So
cialistă România.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea 
președintelui Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germa
ne. WILLI STOPH, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Ceaușescu.
Mulțumesc călduros Consiliului de Stat al Republicii Socialis

te România și dumneavoastră personal pentru felicitările cor
diale transmise cu ocazia alegerii mele in funcția de președinte 
al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.

Sinț de părere că relațiile dintre Republica Democrată Germa
nă $i Republica Socialistă România se vor dezvolta permanent, 
în interesul celor două popoare și al întăririi în continuare a 
comunității statelor socialiste, pe baza alianței strînse, indestruc
tibile, a țărilor noastre cu Uniunea Sovietică.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit din partea 
președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, HORST SINDERMANN, următoarea telegramă ;

Stimate tovarășe Maurer.
Mulțumesc călduros Consiliului de Miniștri al Republicii So

cialiste România și dumneavoastră personal pentru felicitările 
cordiale transmise cu ocazia alegerii mele în funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane.

Permiteți-mi ca la rindul meu să vă urez, de asemenea, mul
tă sănătate, succes și forță de muncă in activitatea dv. de inaltă 
răspundere.

Ambasadorul Republicii Ar
gentina la București. Juan Car
los Marcelino Beltramino, a 
oferit vineri un dejun in onoa
rea delegației Republicii Socia
liste România, condusă de Emil 
Bodnaraș. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care a par
ticipat la ceremonia instalării 
noului președinte al Republicii 
Argentina. general-locotenent 
Juan Domingo Peron.

Vineri după-amiază, tovarășul 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a primit delegația 
Confederației Industriilor Brita
nice, condusă de Ralph Bate
man, vicepreședinte al acestui 
organism.

Cu acest prilej, tovarășul Ma

Solemnitatea decorării 
unor sportivi

La Palatul Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a avut loc vineri so
lemnitatea conferirii de ordine 
și medalii ale • Republicii Socia
liste România, unor sportivi, 
antrenori și medici sportivi pen
tru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea activității sporti
ve și pentru rezultatele valo
roase obținute în mari competi
ții sportive internaționale, cam
pionate mondiale și europene, 
precum și la cea de-a XX-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Munchen-1972.

La solemnitate au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș. vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Consiliului național 
pentru educație, fizică și sport, 
general-locotenent Marin Drag- 
nea, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.

Au fost distinși cu „Ordinul 
Muncii" clasa I : Gheorghe Ber- 
cea nu, Ion Cornianu Drăgan, 
antrenor federal. Nicolae Mar- 
tinescu și Ivan Patzaichin ; 
cu ordinul „Meritul Spor
tiv" clasa a II-a : Ion Alexe, 
Valeria Bufanu, Serghei Cova- 
liov, Dan Iuga, Argentina Me-

Sesiune
Timp de două zile s-au des

fășurat în Capitală lucrările se
siunii științifice „Apărarea pa
triei — cauză și operă^ a între
gului popor* 1 II.', organizată de Aca
demia de științe sociale și po- 
liticp și Ministerul Apărării Na
ționale — prin Centrul de studii 
și cercetări cip, istorie și teorie 
militară

• La invitația Uniunii cineaș
tilor sovietici o delegație de 
cineaști români, formată din re
gizorul Bob Călinescu, sceno
grafii Ileana Oroveanu și Horia 
Popescu 
A uri an 

•Uniunea 
vor fi 
măști și
'și decoruri. • Promoția 1973 de 
operatori de film și televiziune 

■ a intrat- în producție. Reparti
zați în studiourile de la Buftea,

FOTBAL. Etapa a X-a a cam
pionatului diviziei se va desfă
șura după următorul program : 
azi, la Craiova. Universitatea 
va întilni in meci derbi echipa 
campioană ‘ Dinamo (partida va 
fi televizată în direct), iar mîine 
în Capitală : Rapid—A.S.A. Tg. 
Mureș (stadionul Giuleștî)

Sportul studențesc—C.F.R.
(stadionul Republicii). 

Iar în țară : F.C. Constan
ța — U.T.A. ; Politehnica Ti
mișoara — Steaua ; C.S.M. Re
șița — Steagul roșu ; „U“
Cluj — S.C. Bacău : F.C. Argeș 
— F.C. Petrolul și Jiul — Poli
tehnica Iași. Toate partidele în
cep la ora 15.

VOLEI. în cadrul jocurilor din 
campionatul național, azi în Ca
pitală : sala Dinamo, ora 17,
I. T.B. — Constructorul (f). iar 
de Ia ora 18^ Dinamo — Progre
sul (f). în țară : masculin, „U“ 
Cluj — Rapid, Explorări Baia 
Marc — Univ. Craiova. C.S.M. 
Galați — I.E.F.S.. Viitorul Ba
cău — Politehnica Timișoara ; 
feminin. Univ. Timișoara — 
Medicina. Penicilina Iași — 
C.S.M,. Sibiu, Univ. Craiova — 
Dinamo. „U“ Cluj — I.E.F.S.

HANDBAL. în „Cupa de 
toamnă" au loc următoarele 
jocuri : azi. de la ora 16, pe te
ren Dinâmo : Confecția — Ra
pid (f). iar mîine. teren Dinamo, 
ora 11,30 : Dinamo — S.C. Ba
cău (m) : teren Tineretului, ora
II. 30 : I.E.F.S. — Textila Bu- 
huși (f).

RUGBI. Miine in Capitală, pe 
stadionul din cadrul Complexu
lui sportiv „Ghencea" au loc 
următoarele partidede' la ora

★
nevolnic încearcă 
loc, apelînd la o 

solidă. Incompetența se 
camuflează în spatele unui bla
zon care nu-i aparține. Abuzul 
se încolăcește pe imprevizibile 
asocieri........genealogice". Pentru
un timp care și-a scris in frun
tea crezurilor sale ECHITATEA, 
asemenea tentative sint sortite, 
fără excepție, eșecului. Ceea ce 
nu înseamnă că dispariția lor 
se petrece de la sine. în liniș
tita și încrezătoarea noastră pa
sivitate. Abținerea de la a lua 
atitudine față de ele. în spiritul 
deplinei intransigențe comuniste, 
prelungește ..sine die" agonia 
lor intr-un climat care le refu
ză prin însăși esența sa.

La sesiune au participat cadre 
de partid și de stat, generali și 
ofițeri superiori din forțele ar
mate și gărzile patriotice, per
sonalități ale vieții științifice 
din țara noastră.

în deschiderea lucrărilor, gene
ralul de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, a 
subliniat că actuala sesiune se 
înscrie în preocupările perma
nente ale conducerii de partid 
și de stat de a extinde și adinei 
activitatea de investigare a pro
blematicii apărării naționale a 
României socialiste.

în cursul zilelor de joi și vi
neri au prezentat comunicări 
general-colonel Ion Coman, ge
neral-colonel Ion Gheorghe. Ion 
Traian Ștefănescu, Maria Groza, 
general-maior Constantin Opri
tă, general-colonel Marin Nico- 
lescu, prof. Mircea Malița. ge
neral-locotenent, Vasile Milea, 
Nicolae Ecobescu și dr. docent 
Edwin Glaser, prof. dr. ing. Val
ter Roman, general-maior Vasi
le Anescu, general-maior Ion 
Șuța. colonelul Iulian Cernat, 
colonelul Traian Grozea și co
lonelul Gheorghe Stănciulescu, 
care au abordat laturi esențiale 
ale organizării apărării naționa
le, în lumina concepției genera
le stabilite de conducerea noas
tră de partid și de stat.

Pe marginea comunicărilor au 
luat cuvintul numeroși partici- 
panți.

în Încheiere, tovarășul Mihnea 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și politi
ce, a arătat că sesiunea a con- 

nea Mănescu a prezentat unele 
aspecte cu privire la potenția
lul economic in continuă dez
voltare al României, la relațiile 
de colaborare și cooperare eco
nomică. industrială, tehnică și 
științifică pe care le întreține 
România, posibilitățile țării noas
tre in dezvoltarea colaborării 
economice internaționale re
ciproc avantajoase.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul 
educației și invățămîntului, a 
primit, vineri dimineața, la Mi
nisterul Educației și învățămin- 
tului, delegația condusă de Ta
mara Lașcarașvili. ministrul in
vățămîntului de cultură gene
rală al R.S.S. Gruzine, aflată 
intr-o vizită documentară in 
România.

nis. Nicolae Navasart. antrenor, 
Atanase Sciotnic. Vartolom^u 
Roman, Mihai Zafiu.

Prin același decret au fost, 
de asemenea, conferite ordine 
și. medalii ale Republicii Socia
liste România altor 50 de spor
tivi fruntași.

înminînd înaltele distincții, 
tovarășul Emil Bodnaraș, în nu
mele Consiliului de Stat, al to
varășului Nicolae Ceaușescu. al 
Consiliului de Miniștri, a feli
citat pe cei decorați pentru me
ritele dobindite în confruntările 
sportive internaționale. Subli
niind că partidul și guvernul au 
creat condițiile cele mai cores
punzătoare dezvoltării sportului, 
în special a celui de masă, vice
președintele Consiliului de Stat 
a urat sportivilor noi succese.

în numele celor decorați au 
luat cuvintul sportivii Argentina 
Menis și Gheorghe Berceanu 
care și-au exprimat gratitudinea 
față de conducerea de partid și 
de stat pentru marea cinste ce 
li s-a făcut, expresie a grijii per
manente ce o poartă întregului 
popor, activității de educație fi
zică și sport, sportivilor frun
tași. Ei s-au angajat să nu pre
cupețească nici un efort pentru 
a ridica tot mai sus prestigiul 
patriei noastre pe tărimul spor
tului.

tribuit la extinderea cooperării 
între specialiștii din armată și 
cei ai științelor sociale în in
vestigarea multidisciplinară a 
prdblematicii întăririi capacită
ții de apărare a patriei socia
liste.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm a fost adresată o tele
gramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU.

(Urmare din pag. 1)

ceasta mentalitate de „copist de 
drepturi" prin tribulațiile inso
lente ale unui adolescent, nime
rit a fi, prin naștere, nepotul 
uneia din personalitățile mar
cante ale orașului. „încerc într-o 
zi — îmi istorisea interlocutorul 
— să obțin bilet la cinematograf 
la un matineu. Spre stupoarea 
mea, toate locurile inclusiv cele 
îndeobște rezervate pentru pro
tocol erau ocupate !“ Știți — 
îmi explică funcționara de la 
casă — vine nepotul tovarășu
lui... cu colegii la film. „Cum 
asta, păi au ore dimineața ! mă 
împotrivesc eu“. „Da, clar chiu
lesc și ei..." Adică blochezi lo
calul unui cinematograf pentru 
o ceată de chiulangii, numai 
pentru că unul din ei e ..nepo
tul... „Și nu doar atit : nu vă spun 
ce au trebuit să îndure profe
sorii de pe urma acestei relații 
de familie !“ Nu știu dacă „un-t 
chiul" a cunoscut vreodată spe
cula de îngăduință care se o- 
pera in numele lui, abaterile de 
la orice normă de comportament 
școlar și moral pe care nepotul 
Ie săvîrșea sub paravanul ru
deniei. Să presupunem că per
soana în numele căreia se ope
rau abuzurile, n-a știut nimic.

Cel mai adesea, de altfel, așa se

CRONICA 
U.T.C.

în țara noastră se află in 
vizită, la invitația U.A.S.C.R.. 
o delegație a Uniunii Națio
nale a Studenților din Marea 
Britanie (N.U.S.U.K.), con
dusă de Steve Parry, secre
tar național al uniunii. De
legația a avut convorbiri 
la Comitetul Executiv al 
U.A.S.C.R., in cadrul cărora 
S-a efectuat o informare re
ciprocă asupra activității și 
preocupărilor actuale ale ce
lor două organizații. Vizita 
delegației N.U.S.U.K. conti
nuă în Centrul universitar 
Brașov.

*
La Roztez, în apropiere 

de Praga, a avut loc întîl- 
nirea redactorilor șefi și ai 
șefilor secțiilor externe ale 
ziarelor de tineret din R. P. 
Bulgaria. R. S. Cehoslovacă, 
Republica Cuba. R. D. Ger
mană. R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă. România, R. P. Un
gară și U.R.S.S. Din țara 
noastră au participat tovară
șii Eugen Florescu, membru 
al Biroului C. C. al U.T.C., 
redactorul șef al ziarului 
„Scinteia tineretului", și Eu- 
geniu Obrea, șeful secției 
externe.

In cadrul întîlnirii s-au 
discutat probleme privind 
colaborarea dintre ziarele de 
tineret din țările participan
te. Cu acest prilej, cei pre- 
zenți și-au exprimat solida
ritatea activă eu tinerii zia
riști progresiști din Chile.

Județul Neamț a realizat 

planul de export pe primii 

trei ani ai cincinalului
Colectivele de muncitori, ingi

neri și tehnicieni din unitățile 
economice din județul Neamț, 
au realizat cu 120 de zile îna
inte de termen planul de export 
pe primii trei ani ai cincinalu
lui. Devansul înregistrat se con
cretizează într-un volum de 
mărfuri exportate în valoare de 
130 000 000 lei valută.

Rezultatele de pină acum, se 
arată într-o telegramă adresată 
cu acest prilej Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. de Comitetul ju
dețean Neamț, al P.C.R.. sînt ro
dul activității neobosite desfă
șurate de colectivele de muncă, 
de organizațiile de partid din 
întreprinderi, atenției ce se a- 
cordă în județul nostru acestui 
important indicator economic, 
răspunderii pentru realizarea 
unor produse de calitate, com
petitive, pentru livi 
rilor la termenele s

cili.__ _ __
'rprea mărfu- 
șgabilite.

(Urmare din pag. 1)

prea repede : o asemenea 
performanță pentru sfirșitul 
de săptămina nu-i chiar la 
indemîna oricui.

Ce se întîmplase, sau mai 
bine zis ce cred eu că se pe
trecuse în acea zi ?

Nu-i o noutate că tiparele 
educației sint treptat amelio
rate, căutîndu-se forme și 
mijloace prin care tinăra ge
nerație să poată cunoaște cit 
mai miilt posibil in timp cit 
mai scurt, fără ca efortul in
telectual să dăuneze dezvol
tării. în locul unei asimilări 
mecanice, elevul e pus in si
tuația de a observa direct și 
a cerceta singur fenomenul 
expus sec și lapidar în pagi
nile manualului. Așa au apă
rut lecțiile ținute în muzee, 
loturi experimentale și labo
ratoare. prelegerile la T.V., 
expunerile în cadrul unor fa
brici, uzine, institute de cer
cetări. Pereții claselor au de
venit, în multe privințe, prea 
strîmți, iar litera cărții un 
simplu punct de plecare în 
înțelegerea ideilor și faptelor 
descrise. Așa a ajuns ex
cursia școlară obiect de stu
diu pentru pedagogi : nu 
călătorie oricum și oriunde, 
nu numai în vacanță și la 
munte. Călătoria-lecție, așa 
o vom numi, e operă de spe
ranță, oră prea plină, miez al 
fascinantelor descoperiri la 
care poate participa toată 
suflarea de 10—18 ani. deoa
rece disciplinele se Iasă sur
prinse în intimitatea lor, fă
cînd prozeliți, provocînd pa
siuni. oferind satisfacții 
viață.

Mult s-o fi frămîntat 
director pină-n sîmbăta
i-a adus înapoi pe copii, du
pă ieșirea din șablonul peda
gogic. A făcut bine, a făcut 
rău. a făcut foarte bine ? 
Aștepta răspunsul de la e- 
levi, de la notele pe care 
le-au luat săptămina urmă
toare : mulțimea de 9 și 1(1 a 
fost răspunsul. îmbogățiți de

acel 
cind

petrec lucrurile : de „undeva", 
de la „cineva" — identitatea 
„vagului" ar putea fi depistată 
ușor, dacă am apela la juridicul 
„cui prodest ?“, cui folosește, 
deci — pornește o șoaptă insi- 
nuant-confidențială : „Știți, lui 
Cutărică nu-j putem face nimic, 
e rudă cu..." în locul punctelor 
de suspensie figurează un om 
cu merite reale, cu o funcție pe 
potriva abestora. iar la remorca 

NEPOTUL UNCHIULUI MEU
lui... un lest ghemuit anume 
pentru a fi îngăduit să treacă, 
mai mult chiar, pentru a fi 
transportat ca „anexă" supli
mentară de ,,vehiculul" propriu- 
zis. La Focșani. în fruntea în
treprinderii de gospodărire oră
șenească a stat mult timp un a- 
semenea om. Incompetență do
vedită, dar... orice decizie fer
mă îngheța sub genericul : 
,,E cumnat cu..."

Nu ne îndoim că. atit „un
chiul" din Cluj, cit și,.cumnatul" 
celui din Focșani ar fi cerut ei 
inșiși. pentru aseninea rude, un 
tratament drept și o severitate

actualitatea
E S

Un ajutor de un milion

suprafețe 
însămînțarea 
efectuarea

în județul Mureș bătălia re
coltei continuă. Zi de zi la 
bilanțul realizărilor se alătură 
aite cifre. Prezența uteciștilor în 
acest mare front este motivată 
de zeci și sute de tone de fruc
te, legume, cartofi și porumb 
recoltate și depozitate, in 
portante 
pentru 
pentru ________
adinei. Valoarea muncii prestare 
de tineri pe cele 10 șantiere ale 
lor, de la începutul campaniei 
de recoltare, depășește cifra de 
un milion. Acoperirea ei o dau 
247 tone struguri care au luat 
drumul vinificației, 3 035 tone 
de fructe. 2 720 tone sfeclă 
furajeră. 1 314 tone sfeclă de 
zahăr, 1 536 tone gulii furajere, 
peste 1 000 tone legume, peste 
1 000 tone porumb, pregătirea 
pentru iarnă a 10 000 pomi 
fructiferi și alte cantități de 
cartofi, furaje. (MIRCEA 
BORD A).

im- 
eliberate 

griului, 
arăturilor

POȘTAȘUL 
INDISCRET

<■■ ..............III.I ii

pe adresa redacției 
sosit o scrisoare care 
situație mai puțin 
Semnatara. Hurmuza- 

din București, ne

Recent 
noastre a 
relata o 
obișnuită, 
cbe Simona 
solicita sprijinul să obțină apro
barea de a urma cursurile se
rale ale liceului fără a fi înca
drată în- cîmpul muncii. Argu
mentele care-i susțineau cererea 
ni s-au părut deosebit de con
vingătoare. „în anul 1970 am 
terminat clasa a X-a. Starea să
nătății ivftele înrăutățindu-se. la 
recomandarea medicilor, am fost 
nevoită să-mi întrerup studiile 
pentru o perioadă mai mare de 
timp. în tot acest interval am 
fost internată pentru tratament 
în diferite spitale. Am ajuns 
astfel la virsta de 20 de ani. Do
rința de a învăța, de a deveni 
un om util societății, nu m-a 
părăsit. Acum aș vrea să-mi 
termin școala. Știu că există un 
regulament care precizează că 
elevii care urmează cursurile 
serale ale unui liceu sint obli
gați să fie încadrați în cîmpul

pe urma acestor voiaje sînt și 
cei tineri și dascălii lor. a- 
ceștia din urmă trebuind să 

' înțeleagă primii valoarea e- 
ducației în marele amfiteatru 
al naturii.

Se vor găsi mulțî să spună 
fie că împrejurimile orășelu
lui cu pricina sînt foarte bo
gate în obiective de interes 
didactic, fie că se poate co
linda numai la și pentru a- 
numite obiecte din programa 
școlară. Accept orice dialog
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pe această temă, dar pină 
atunci voi argumenta cu o 
recentă apariție editorială, 
care vine, ca o mănușă in 
lansarea ideii de formare și 
informație dincolo de litera 
din ghiozdan. Titlul spune 
tot ..Turism cu manualul de 
istorie", iar autorii sint cu- 
noscuții împlinitori de manu
ale școlare Dumitru Almaș și 
loan Scurtu. • Știind foarte 
bine ee și cît cuprind cărțile, 
cită informație există in fie
care lecție. D. Almaș și I. 
Scurtu oferă o sintetică și 
amplă totodată panoramă a 
posibilităților de vizualizare a 
întregului material pe care 
sînt obligați să-1 asimileze 
elevii. Dar iar „manual", a- 
dică din nou lecții ? Chiar 
autorii neliniștesc : „Nu vă

așișderea ! Pentru că nici un 
om, ridicat Ia un prestigiu so
cial prin munca și meritele sale 
nu poate îngădui impostura ca
re se agață pentru a fi tolerată 
de o emblemă dobindită cu trudă 
de altul.

De fapt, aici, veritabila vino
văție aparține..........complicilor"
prin inconștiență. Celor care, 
din respect pentru numele utili
zat ea paravan, renunță să apli-

tratamentul pece „umbrei" lui
care il merită. ...Dacă ați ști cite 
au trebuit să îndure profeso
rii... 1“ exclama interlocutorul 
clujean. De ce „au trebuit" ? La 
ce pericole se expune un peda
gog onest, saneționînd abaterile 
reale ale unui elev ? Nu cumva 
munca educativă este primej
duită tocmai de această pseudo- 
explicabilă părtinire ? O concesie 
atrage după sine altele, un pe
dagog concedant o dată va tre 
bui să mai fie sau să suporte 
nedumerita reacție a colectivu
lui, atunci cind pentru abateri 
identice a hotărit reacții dife-

făcînd parte dintr-un co- 
m-aș simți încurajată, 

de care am mare nevoie 
atitea renunțări. in-

alt 
în
că 

so- 
re-

muncii. Eu. deocamdată, nu am 
nici o calificare, și dincolo de 
interdicțiile medicilor, simt că 
un efort dublu nu pot face. 
Dacă mi s-ar da posibilitatea să 
urmez la seral cursurile liceu
lui. aș putea beneficia de ex
plicațiile profesorilor și de un 
sistem de lucru adecvat posibi
lităților mele actuale. în același 
timp, 
lectiv 
lucru 
după 
treruperi și necazuri".

Am înaintat scrisoarea Inspec
toratului școlar al municipiului 
București cu certitudinea că 
răspunsul pe care-1 vom primi 
ne va bucura pe toți deopotri
vă. Răspunsul a sosit, dar bucu
ria de care vorbeam s-a spulbe
rat. La lecturarea lui, un 
sentiment, deloc plăcut, se 
sinua. „Vă facem cunoscut 
memoriul dv. ... nu poate fi 
lutionat favorabil deoarece 
gulamentul liceelor de cultură 
generală. aprobat cu ordinul 
Ministerului Educației și învăță- 
mîntului nr. 73/1970. prevede la 
art. 187 și 194. obligativitatea 
tuturor elevilor înscriși la secția 
serală a liceului să fie încadrați 
în cîmpul muncii". Dacă semna
tarii răspunsului ar fi citit cu 
mai multă atenție memoriul, ar 
fi aflat că atit noi. cit și au
toarea lui știam, ce-i drept nu 
cu atita exactitate, că există a- 
ceastă obligativitate. Nu ceream 
așadar să ni se răspundă con
form cărui număr de articol și 
ordin tînăra solicitantă nu are 
dreptul să-și continue studiile, 
ci rugam ca. tocmai pentru că 
situația cititoarei noastre este 
cu totul deosebită, să ni se co
munice daca nu este posibilă 
vreo derogare în asemenea si
tuații. Apelul pe care îl făceam 
noi era adresat unei capacități 
de înțelegere pe care, se vede 
treaba, am supraestimat-o.

Ținînd seama de toate cele de 
mai sus. ne adresăm de data a- 
ceasta Ministerului Educației 'și 
învățământului cu speranța că 
situația corespondentei noastre 
va fi analizată cu tot spiritul 
umanitar pe care-I reclamă, 
astfel îneît tinerei H.S. să i se 
ofere posibilitatea de a-și netezi 
drumul în viață. (N. STERE A).

Un univers într-o carte
în cel de-al III-lea volum al 

lucrării „Un univers într-o car-

speriați de cuvintul manual. 
Nu vă pune nimeni notă 
pentru cele învățate aici. Ni
meni, afară de voi înșivă. 
Pentru, că, ajunși într-o loca
litate oarecare și deschizând 
acest ghid, veți constata că 
vi-i de mare folos ; că vă ia 
de mină și vă îndrumă spre 
urmele, venerabilele și dra
gi le urme, ale trecutului ; că 
vă șoptește la ureche cite 
ceva despre aceste mărturii 
din vremi apuse ; că vă îm
bie să le cuno-așteți mai adine 
și mai deplin ; că vă însufle
țesc. vă înaripează in munca 
și în cariera voastră".

40 de capitole (39 de ju
dețe plus Bucureștiul) vor
besc despre eîte valori de 
istorie concretă are acest pă- 
mînt românesc. în oricare loc 
ai fi puțind să te găsești în 
fața relicvelor trecutului, nu
mai să știi să le cauți și să 
le vezi : monumente și spa
țiile bătăliilor sociale și pen
tru păstrarea ființei națio
nale, muzee și lăcașuri în 
care au trăit cei mai mari fiii 
ai neamului. Locurile invită 
la meditație, la aprofundarea 
celor aflate la școală. Este 
invitat la drum nu numai în
drăgostitul de istorie, ci și, 
căutînd urmele lăsate de ma
rii noștri scriitori, oameni de 
cultură și știință, precum și 
iubitorul naturii în mijlocul 
căreia s-au format aceștia. 
Peregrinarea se face într-un 
complex educațional, avind 
un explicit caracter interdis- 
ciplinar. Teme pentru mii de 
posibile excursii. Există o lu
me în care copiii pot vedea 
ideile cuprinse in manuale, 
există 6 bibliografie vorbită 
a naturii, trăită în prezent, 
există mijlocul de a face ob
servații și comparații directe 
asupra fenomenelor învățate : 
cîte păduri sint — atitea do
ruri. cite castele și cetăți — 
atîția viteji, cite riuri — ati
tea legende, cîte stele — atiți 
Feți Frumoși și Cosînzene, 
cită Românie — atita ome
nie...

rite. Nu cumva e la mijloc o 
prejudecată, la fel de incrimi- 
nabilă moral ca cea pe care în
cercăm să o subliniem în aces
te rinduri ?

Uneori, concesia de la echita
bilele reguli ale muncii e for
țată de înșiși cei care au ajuns 
— prin meritele lor reale — să 
o coordoneze. „Nicăieri nu se 
vede mai bine ..familiuța" ca pe 
șantier — imi spunea Gheorghe

mecanic la U.P.M.P. 
pentru că acoLo unde

Cucu, 
Poate 
toată lumea muncește se obser
vă imediat persoanele care stau 
și iau bani degeaba. Șeful nos
tru de lot, pe cind construiam 
Fabrica de produse lemnoase de 
la Arad. își adusese pe șantier 
și soția. Nimic deosebit, noi a- 
veam o mulțime de fete acolo, 
care munceau cot la cot cu băr
bații. ba ne și întreceau uneori. 
Soția șefului însă nu făcea ni
mic altceva decit că ne aducea 
citeodată apă sau ne cumpăra 
de mincare. Iar pentru asta pri
mea vreo 2 000 de lei, că intot-

Ianoși, 
Doîgu,

ideolo- 
și cultural, meditația în ju- 
marilor probleme ale omu- 
și contemporaneității. Din- 
acestea. afirmarea Partidu- 
Comunist Român ca factor

te", apărut sub egida redacției 
pentru tineret din cadrul Editu
rii politice și destinat să spri
jine studiul tinerilor care parti
cipă la învățămîntul politico- 
ideologic U.T.C. — cei care ne 
invită la dialog sînt publiciștii 
Ștefan Andrei. Nicolae Dragoș, 
Ion Florea. Edwin Glaser, Ale
xandru Tănase. Ion 
Paul Everac. Gabriela 
Georgeta Rută și Ion Bucheru. 
Concentrîndu-se mai mult decit 
în volumele anterioare asupra 
unor întrebări fundamentale, 
noua realizare a Editurii poli-, 
tice — apărută sub îngrijirea 
lui Carol Roman — evidențiază 
dorința realizatorilor de a se’ 
implica în tensiunea unei dez
bateri de idei contemporane.

Specificul volumului îl consti
tuie abordarea unei problema
tici de stringentă actualitate, din 
domeniul social-politic, 
gic 
rul 
lui 
tre 
lui 
activ în mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, 
responsabili ta tea omului socie
tății socialiste față de evoluția 
vieții sociale, raportul dintre 
democrație și conștiința socia
listă. proprietatea socialistă ca 
bază a propășirii sociale, ca și 
analiza argumentelor realizării 
securității europene și raportu
rilor de bună vecinătate între 
țările continentului nostru con
stituie teme generoase de re
flecție. permițînd autorilor rea
lizarea unor pagini deosebit de 
interesante pentru cititorul de 
orice vîrstă și în special pentru 
cel tînăr. Volumul cuprinde de 
asemenea cîteva eseuri despre 
cultură și filosofic, 

' ofere răspunsuri la 
larg interes.

încercînd să 
întrebări de

CRISTIAN IONESCU

Cocor... vă recomandă
Deși zilele toamnei 1973 sînt 

încă frumoase, nu putem uita 
că., vine iarna. Prin magazine, 
pardesiile și paltoanele averti
zează : vine frigul cu ploaie sau 
zăpadă și el trebuie înfruntat 
cu... eleganță. Magazinul ..Cocor" 
are aceeași părere, mai mult, 
prin directorul etajului Confec
ții femei, tovarășul Dumitru 
Funieru. ne recomandă pentru 
săptămina aceasta două modele 
de sezon, tinerești și originale, 
pe care tinerele fete le preferă 
pentru sfîrsitul toamnei și în
ceputul iernii. Primul, un parde- 
siu-mantou. trei sferturi din lihă 
pură, produs al. Fabricii „Mon
diala" din Satu Mare, benefi- - 
ciind de o tăietură elegantă, in-

• SPORT • SPORT • SPORT
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• în ziua a doua a turneului 
internațional feminin de baschet 
de la Praga, echipa Politehnica 
București a intilnit formația lo
cală Sparta.

La capătul unui joc echilibrat, 
baschetbalistele cehoslovace au 
terminat învingătoare cu scorul 
73—71 (31—28).

• Olandezul Tom Okker, chi
lianul Jaime Filiol și englezul 
Chris Mottram s-au calificat in 
semifinalele probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Ma
drid. concurs contind pentru 
„Marele premiu — F.I.L.T."

în cadrul turneului interna
țional de tenis de la Madrid, 
jucătorul român Ilie Năstase 
l-a învins , pe iugoslavul Nikola 
Pilici 6—2. 6—3 și s-a calificat 
pentru semifinale, urmînd 
intilnească pe olandezul 
Okker

în optimile de finală ale 
bei de dublu masculin 
desfășurat două partide, 
cheia te cu următoarele . rezul
tate : Ion Tiriac (România), 
Bjorn Borg (Suedia) — .Ganza- 
bal (Argentina). Phjllips Mo-pre 
(Australia), 6—3. 6—3 : Layer 
(Australia). Bat trick (Anglia) — 
Kukal, Zednik (Cehoslovacia) 
6—4. 7—6.

• Selecționata secundă de fot
bal a R.P. Chineze, 
turneu in Albania, a susținut o 
întilnire prietenească in compa
nia echipei orașului Kortcea. 
Partida s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 in favoarea fotbaliștilor 
albanezi.

pro- 
s-au 

în-

aflată in

deauna era pontată fictiv de to
varășul de viață. O asemenea 
nedreptate nu putea trece nebă
gată in seamă, vă închipuiți !“ 

îmi închipuiam, ba chiar mai 
mult, eram gata să prevăd ce re
acție au avut oamenii, comuniș
tii de pe șantier. Replica inter
locutorului meu, însă, m-a inter
zis : 
nimic 
fără in 

.Nimeni n-a putut să spună 
El era șef... te dădea a- 
doi timpi ! Pe urmă s-a

lergi să-ți cauți dreptatea ?"
La fel raționau și țăranii din- 

tr-o cooperativă de producție din 
Bărăgan, al căror președinte țin- 
tuise toate scaunele din jurul 
funcției sale cu neamuri. împin- 
zise foile de pontaj cu zile-mun- 
că nemuncite de membrii fami
liei dumisale : „Dacă el era pre
ședinte. noi ce să facem ?“ Cu 
alte cuvinte, dacă în numele u- 
nei poziții dobindite la un mo
ment dat se comit abuzuri, ob
ștea tace și așteaptă 1 Așteaptă 
ca in cele din urmă neregulile 
să fie pedepsite ! Și așa se :n- 
timplă, de fapt, dar, de ce a- 

termediară între pelerină și 
mantou, cu amploarea dată de 
un cloș romantic, mai accentuat 
în spate, cu cordonul parțial 
ascuns, în trei variante coloris- 
tice : gris; orange, beige ; poate 
fi purtat atit cu pantaloni cit și 
cu fustă. Cel de al doilea model 
este un impermeabil Tercotandre 
produs la Timișoara, maxi, cu 
cloș foarte ușor, guler Necker- 
mgn, cu glugă, amintind prin 
linia sa de stilul marinăresc ; 
sportiv și elegant, este produs in 
patru culori : albastru, roșu, 
beige, negru. Nasturii de artiza
nat adaugă o notă fantezistă. 
Șefa de raion,. Maria Ponici, ne-a 
asigurat ,de preferințele fetelor1 
pentru cele două modele ; nu ne 
rămîne decit să vă invităm și 
pe dv. (MIHAELA ANGELES- 
CU).

| semnalăm""]
Este imposibil să pătrunzi în- 

tr-una din piețele Capitalei fără 
să fii întîmpinat cu eterna for
mulă. în care doar prețul suferă 
pe alocuri mici variații : „Un 
leu una, ia punguța neamule". 
Cine sînt aceste ..rude". Ați 
ghicit desigur, vînzătorii ambu
lanți de ambalaje din plastic, 
cei care, contra sumei strigate, 
îți oferă pungi de diferite di
mensiuni. de la cele simple 
pină la cele imprimate cu re
clama diferitelor magazine. 
Știm foarte bine că asemenea 
produse nu se vînd nicăieri la 
kilogram, fiind destinate in ex
clusivitate întreprinderilor in
dustriale, pentru ambalarea 
produselor lor. Atunci, cum. 
apar în piață ? Iată o întrebare 
pe care nimeni nu o pune (și 
avem în vedere atit administra
ția piețelor, cît mai ales orga
nele de ordine) celor ee-și ofe
ră marfa nemuncită. dar pe 
care o vînd în văzul tuturor 
sfidind orice lege. Căci, nu în
cape îndoială, proveniența aces
tor pungi nu poate fi decit du
bioasă. ele constituind obiectul 
unor repetate sustrageri din 
unitățile care le produc. (E. 
MUNTE ANU).

si directorul de film 
Sideriu. au plecat in 
Sovietică, prilej cu care 
deschise expoziții de 
de schițe de costume

ceasta netulburată expectativă ? 
De unde concesia necomunistâ, 
rabatul la echitate ? „Pină la 
urmă ne-am găsit dreptatea, mă 
încredințează unul din cei care 
a pornit primul s-o caute. Dar, 
poate că am fi izbutit mai repe
de. dacă oamenii nu s-ar fi in
ch îs în tăcere".

E sigur că ar fi izbutit mal 
repede. Pentru că scurta viață 
a abuzului, a concesiei care se 
abate de la drumul corect, o a- 
lirnentăm tot noi, cei care o oxi
genăm o vFeme cu „delicată" 
indiferență.

Un trup 
să-și facă 
„cîrjă‘

Sahia — film și Animafilm. ei 
vor întregi frontul de cineaști.' ■ • 
Tată și numele lor : V. Drăgan, , „ , 
H. Bolboceanu, C. Dumitru, A. 
Groza, A. Reiner, L. Antones-. . 
cu, G. Cobasnian. D. Niculescu/ ; 
D-tru Truică, S. Zereș și P. ' ' 
Postelnicia. • Regizorul ‘ Cezar ' 
Grigoriu așteaptă premiera nou- ' 
lui său film dedicat lui Ilie-.^ 
Năstase. Este pină acum singu- . 
rul film în care eroul principal 
este marele nostru campion 
• Au început filmările la Trei 
scrisori secrete după un scena
riu de Platon Pardău (debut ' 
scenaristic) și în regia lui Vir~r 
gil Calotescu. în distribuție : 
Cornel Coman, Ion Besoiu, Nucu ; 
Păunescu, Toma Caragiu, Viole- - 1
tă Andrei. Marcel Anghelescu, ' 
Irina Gărdescu și Emanoil Pe- ' ' 
truț • Se află în montaj noul 
film al lui Iulian Mihu, Castele 
de nisip, după un scenariu de ’ 
Paul Everac. „Este o imagine •<*>  
satirică a unei lumi mici, lătu- ,.. 
ralnice, izolate în margine de 
lege și de omenie" — declară 
scenaristul. O distribuție aleasă, 
cu Toma Caragiu. Gh. Dinică, '■ 
Flavia Buref, Jean Constantin, 
Gina Patrichi. Angela Chiuaru, ■ 
Aristide Teică în rolurile prin*  
cipale. (P. ION).

ele Insumlnd
Astfel, vor fi - 
altele, cursele »
— Vale® Mă. :
— Valea Mă- ' ■

Rîrrt-

Cu începere de la 20 octom- 1 
brie. Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor a disptx 
înființarea a opt noi traaee auto ’ 
pentru călători, 
450 de kilometri, 
introduse, printre 
directe București 
crișului, Urziceni 
crișului, Cluj, — Gîrbou, 
nicu Sărat — Brașov și Bucu
rești — Giurgiu. '

Paralel cu această acțiune, , 
tot în vederea îmbunătățirii 
transportului interurban de că- . ■ 
lători, unitățile din țară au fost 
dotate, de la începutul anului 
cu peste 150 de autobuse, livrata 
de uzinele noastre oonstrwe*  
toare de mașini. Consemnăm*  
de asemenea, că în localitățile 
Făgăraș, Alba Iulia, 
Mediaș, Tîrgoviște, 
Drobeta-Tr. Severin 
struit noi autogări, 
cu un număr corespunzător de,, 
servicii de exploatare tehnică,;, 
și comercială, precum ii de de
servire a cetățenilor.

Hunedoara. 'n 
Ploiești și/ 

s-au con- 
amenajate _

Rubrici realizați de

DOMNIȚA VĂDUV A

deș
ii ni-

loc

9.30 Lotul republican întîlneșt® • 
într-o partidă de verificare,-- 
campioana țării, Steaua, iar de 
la ora 11, in cadrul „Cupei fe
derației" : Vulcan — Dinamo, w 

BOX. Astă seară, in sala spor-?. /-, 
turilor din Cluj are loc gala 
finală a campionatului național, 
care’ va desemna la categoriile.'/ 
respective campionii țării. Miine ț 
are loc de la ora 10, în sala ..Se-’ ^ 
mănătoarea". o reuniune pugj^_
listică dotată cu „Cupa Voința".

POLO. Astăzi și mîine. la ba
zinul Dinamo (in caz de tirnp_^u 
nefavorabil la bazinul F.loreaș-^g 
ca) au loc ultimele partide .aie»j ,< 
campionatului național. Din 
drul acestor întîlniri se deta- 
șează meciul dintre Dinamo șt?? 
Rapid, pretendentele la titlu dim s-" 
acest an.

I
 DUMINICA la ora 10 la z'

Baza sportivă universitară-'» <*  • 
Tei are loc festivitatea 
chiderii anului sportiv 
versitar 1973—1974.

JUDO. Azi și miine au _____
meciurile etapei a IlI-a a cam
pionatului republican. în Capi.-/;, 
tală. azi de la ora 9.15. în sala 
Ciulești, se întilnesc echipele’' • • 
Rapid. A.S.A. Tg. Mureș, 
Cluj. Dinamo Brașov, iar mîi’neJ^V.. 
de la ora 9.30. în sala DinamG,/’^ 
se vor intilni echipele Dinamo^ / 
Univ. Craiova, Șc. sportivă lași 
și Politehnica București. -

CĂLĂRIE. La Lugoj au loqJ ■«' 
azi și miine ultimele întreceri;' 
ale actualului sezon competiție-' // 
nai. „Cupa României" la obsta-/ 
cole și etapa finală a campiona-re.j 
tului de consurs complet la care i. 
participă sportivi din întreaga'■?- 
țară. ’./f"

OINĂ. Azi și mîine. echipeief „. 
de oină din Capitală se vor in-./?, 
tilni. in-cadrul ..Cupei de toam-:,c/ 
nă" la Comnlexul sportiv al/ 
Universității (Lacul Tei). . . ./

ACȚIUNI DE MASA. în pă- ' 
durea Pustnicul, miine are loc . 
un concurs de orientare turistic Zi
că la. care vor lua parte peste /- 
100 de echipe din școli, generale. •/ 
Alte numeroase concursuri sînt 
programate pe terenurile de - 
snort ale asociațiilor sportive din ,.L 
Capitală și din țară.

GABRIEL FLOREA

ANUNȚ
ÎNTREPRINDEREA 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII 
CĂLĂRAȘI 

angajează 5 șefi mecanici. 
1 căpitan, 1 șef echipai și 
1 marinar pe vasele între
prinderii. Se asigură cazare 

corespunzătoare.
Relații suplimentare se 

pot lua de la biroul 
personal-învățămint-salari- 
zare, telefon 17 15. 1221 sau 
17 21 I.M.C: Călărași.



de peste hotare
Pentru intărirea încrederii 

și creșterea stabilității 
pe continent

Infervenfii românești în cadrul unor subcomi
sii ale Conferinței pentru securitate și coope
rare în Europa.

Subcomisia pentrii aspectele 
militare ale securității a Confe
rinței pentru securitate și coope
rare în Europa, care își desfă
șoară lucrările la Geneva, și-a 
încheiat o primă rundă de dez
bateri privind problema întări
rii încrederii și creșterii stabili
tății pe continent. In centrul a- 
tenției au stat documentele de 
lucru prezentate de România. 
U.R.S.S., Anglia, Norvegia și 
Spania, care — aproape in to
talitate — situează pe prim plan, 
așa cum se specifică și în man
datul acestei subcomisii, sarcina 
elaborării de măsuri concrete 
privind notificarea marilor ma
nevre militare, invitarea de ob
servatori la asemenea manevre 
și notificarea marilor mișcări 
militare.

Delegatul român, Romulus 
Neagu, a evidențiat că România 
acordă o mare importanță. în
făptuirii de măsuri efective in 
această direcție, pornind de la 
premisa că realizarea obiective
lor conferinței este strins legată 
de întărirea încrederii și creș
terea stabilității pe continent. 
Suspiciunea, neîncrederea și in
stabilitatea, care s-au acumulat 
în Europa ca rezultat al politi
cii de forță si a concentrării ce
lor mai mari mijloace de dis
trugere din lume. — a subli
niat vorbitorul — nu pot fi eli
minate dintr-o dată : pentru 
realizarea unei stabilități reale 
și a unei încrederi depline este 
necesară parcurgerea unui în
treg proces, care să ducă in 
final la eliminarea acumulări
lor de arme de distrugere in 
masă. Acest proces poate viza 
la început, desigur, unele acți
uni parțiale, cum șint notifica
rea marilor manevre și miș
cări militare, precum și schim
bul de observatori la manevre. 
Dar chiar in această fază, a 
relevat reprezentantul român, 
măsurile inițiale pot și trebuie 
să fie completate cu alte acți
uni care vizează domeniul cel 
mai periculos al cursei înarmă
rilor, neîncrederii și instabili
tății — cel. al înarmărilor nu
cleare. în acest sens, el a sub
liniat necesitatea asumării^ de
către statele participante la
conferință a obligației de a se 
abține de la amplasarea de
arme nucleare pe teritoriul al
tor state. Reprezentanții Olan
dei și Canadei au evidențiat u- 
nele aspecte din propunerea 
românească.

Prezentat în cadrul aceleiași 
subcomisii, documentul de lucru 
al U.R.S.S., considerînd util că 
măsurile de îmbunătățire ‘ a • si
tuației politice în Europa și mă
surile in domeniul destinderii 
militare să se completeze reci
proc, prevede ca statele 1 parti
cipante, acționînd în interesul 
întăririi stabilității și încrederii 
în Europa, să-și notifice marile 
manevre militare in regiuni de
terminate și să facă schimb de 
observatori pe bază de invitație 
la asemenea manevre.

• NICOLAE M. NICOLAE, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior 
ni R. S. România, a fost primit 
Ia 19 octombrie de Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, președin
tele părții bulgare in Comisia 
mixtă interguvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare 
economică și telinico-științifică.

în cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, au fost examinate 
probleme privind dezvoltarea in 
continuare a relațiilor economi
ce româno-bulgare.

• LA CEA DE-A 9-A EDIȚIE 
a concursului internațional de 
programe educative „Premiul

De asemenea, delegați^ iugo
slaviei a propus ca măsurile de 
încredere menționate mai sus 
să fie completate cu măsuri 
destinate să prevină marile ma
nevre militare, care ar putea să 
creeze îngrijorări în alte țări și 
să ducă la sporirea tensiunii în

Manifestări în cinstea 
Zilei Armatei

Cu prilejul Zilei Armatei 
Republicii Socialiste Româ
nia, atașatul militar, aero și 
naval pe lingă ambasada ță
rii noastre la Sofia, locote- 
nent-colonel Gheorghe Io- 
nescu, a oferit la 19 octom
brie o gală de filme româ
nești, la sediul ambasadei.

Cu ocazia Zilei Armatei 
Republicii Socialiste Româ
nia, atașatul militar și aero*  al 
Aomâniei în Austria, locote- 
nent-colonel Gheorghe Siea. 
a organizat o gală de filme. 
Au participat atașați militari, 
generali și ofițeri austrieci, 
precum și membri ai corpu
lui diplomatic acredij^ți; la 
Viena. . .

Cu prilejul Zilei Armatei 
Republicii Socialiste Româ
nia, atașatul militar aero și 
naval al țării noastre la An
kara, locotenent-colonel Ppm- 
piliu Manea, a oferit iji sa
loanele Ambasadei române 
o gală de filme. 
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relațiile internaționale, precum 
și cu alte măsuri, cum ar fi e- 
vitarea manevrelor militare, 
chiar și a celor de anvergură 
mai mică, în zonele de fronti
eră ; abținerea de la stabilirea 
de noi baze militare sau lărgi
rea bazelor existente ; abține
rea de la trimiterea de noi 
forțe armate în orice regiune a 
Europei și altele. In mod deo
sebit, reprezentantul iugoslav a 
accentuat asupra diferențierii 
între manevrele militare națio
nale și cele multinaționale, sub
liniind că manevrele multina
ționale, indiferent de numărul 
de oameni și mijloacele pe care 
le angajează, sînt de natură să 
suscite neîncrederea într-o mă
sură mai directă.

în subcomisia pentru princi
piile relațiilor dintre state au 
continuat discuțiile asupra prin
cipiului nefolosirii forței și ame
nințării cu forța. Luînd cuvîn- 
tul, delegatul român a subliniat 
importanța acestui principiu a 
cărui respectare strictă consti
tuie garanția primordială a păcii 
și securității în Europa și în în
treaga lume. Relevînd necesita
tea enunțării cu claritate a ele
mentelor esențiale ale acestui 
principiu și a angajamentului 
statelor de a-1 respecta in con
formitate cu scopurile și princi
piile Cartei Națiunilor Unite, 
vorbitorul a arătat că este nece
sar să se prevadă obligația sta
telor participante de a se ab
ține de la orice constrîngere de 
ordin militar, politic, economic 
sau de orice altă natură împo
triva unui stat participant, pre
cum și de la orice alte acte ce 
implică sau favorizează folosirea 
forței. El s-a pronunțat pentru 
calificarea oricărui act de folo
sire a forței sau de amenințare 
cu forța, ca o încălcare a drep
tului internațional, a scopurilor 
și principiilor Cartei O.N.U., 
ca o crimă împotriva păcii.

în cadrul ședinței, delegația 
Franței a prezentat un proiect 
de declarație cu privire la prin
cipiile care guvernează relațiile 
dintre statele participante la 
Conferință.

CHILE. - Aspect de pe stadionul „Național" din Santiago de Chile transformat în închisoare.

• Poporul somalez sărbătorește la 21 
octombrie Ziua sa națională — aniversarea 
preluării puterii de către Consiliul Revolu
ționar Suprem, eveniment ce a încheiat o 
etapă de numeroase frămîntări interne și 
in urma căruia a fost proclamată Republica 
Democratică Somalia.

• Supranumită „Cornul Africii", din 
cauza poziției sale pe continentul negru. 
Somalia are o suprafață de 637 631 kmp. și 
o populație de aproximativ trei milioane 
locuitori. Capitala țării este Mogadiscio (cu 
peste 250 000 de locuitori), oraș înființat în 
secolul al X-lea de arabi și persani, situai 
la numai 120 km. de Ecuator. Apropierea 
de Oceanul Indian face insă, ca briza ră
coroasă a musonilor să îndulcească clima
tul capitalei aproape tot timpul anului. Cea 
mai mare parte a suprafeței țării este a- 
coperită de o savană presărată din ioc în 
loc cu tufișuri și arbori pitici. Doar în par
tea de nord a Somaliei se află un ținut 
siîncos. unele vîrfuri depășind 2 000 de 
metri înălțime.

• Economia acestui stat este bazată în 
principal pe agricultură. Peste 85 la sută 
din locuitori se ocupă cu creșterea ani
malelor. Subsolul țării conține considera-

SOMALIA
bile bogății naturale. A fost atestată exis
tența unor mari zăcăminte de fier (eva
luate la 400 milioane de tone), de uraniu și 
de mangan.

• Consiliul Revoluționar Suprem a luat 
o serie de măsuri in vederea întăririi uni
tății naționale, pentru asigurarea progresu
lui țării și a satisfacerii necesităților popu
lației. Pe această linie. în ultimii ani. au 
fost naționalizate filialele băncilor străine, 
precum și companiile petroliere, s-a înce
put construcția unor obiective economice. 
Este în curs de desfășurare înfăptuirea u- 
nui plan economic de dezvoltare pe patru 
ani (1971—1974) al cărui principal obiectiv 
este dezvoltarea agriculturii, un accent im
portant fiind pus pe valorificarea terenu
rilor nefolosite încă și pe combaterea se
cetei. Planul de dezvoltare prevede de a- 
semenea construirea a aproximativ 2 500

kilometri de șosele și drumuri noi. Liniile 
aeriene interne leagă capitala cu regiunile 
din nordul țării, prin aeroporturile Harge- 
isa și Mijustinia, două localități care se 
dezvoltă ca centre ale industriei peștelui și 
zahărului. O atenție aparte se acordă dez
voltării porturilor Mogadiscio, Kismayu și 
Berbera.

Dezvoltarea învățămîntului și pregătirii 
unor cadre naționale sînt- preocupări per
manente ale guvernului. De cîteva luni a 
fost elaborat un alfabet somalez și au fost 
editate manuale in limba țării.

• în luna iulie a acestui an Consiliul 
Revoluționar Suprem și guvernul somalez 
au dat publicității o declarație comună 
prin care cheamă populația rurală să se 
unească în cooperative agricole. O chemare 
asemănătoare de a lucra in sistemul coo
peratist — a fost adresată și muncitorilor, 
meseriașilor, pescarilor și micilor corner- 
cianți. Tot în ultimul timp in Somalia a 
intrat în vigoare o nouă legislație a mun
cii, ce are drept scop ridicarea productivi
tății muncii în întreprinderile de stat, la 
dezvoltarea economiei naționale.

R. Ț.

Japonia", emisiunea Radiotelevi- 
ziunii române „Funcțiile cunos
cute și necunoscute ale creieru
lui" a primit premiul guverna
torului orașului Tokio.

La 18 octombrie s-a des
chis la Stockholm „Tîrgul 
internațional tehnic", la care 
participă firme din peste 30 
de țări.

România este reprezentată 
de întreprinderile Romenergo, 
Autotractor-Brașov, Mecano- 
export și de Consiliul Na
țional pentru Știință și Teh
nologie.

Exponatele- românești, între 
care tractoare, excavatoare, 
aparatură de mașini și con
trol etc., se bucură de apre
ciere în rîndul specialiștilor.

PNOM PENH 

Guvernul 
lonnolist 

in dificultate
După cum relatează agen

ția khmeră de informații, 
fapte tot mai concludente 
vin să confirme dificultățile 
crescînde cărora trebuie să 
le facă față regimul lonnolist 
de la Pnom Penh.

Astfel, pe lingă înfrîngerile 
numeroase pe plan militar, 
autoritățile lonnoliste sînt 
confruntate cu nemulțumirea 
crescîndă a populației din 
teritoriul pe care îl mai con
trolează față de condițiile 
tot mai grele de trai, precum 
și cu opoziția țot mai mani
festă a locuitorilor față de 
războiul purtat de regimul 
lonnolist împotriva forțelor 
de eliberare. Recent, chiar in 
capitala țării au fost semna
late numeroase cazuri în, care 
locuitorii, exasperați de creș
terea prețului orezului și al
tor alimente și de traficarea 
acestora la bursa neagră de 
către funcționari corupți, au 
atacat depozite de alimente, 
la aceste acțiuni asociindu-se, 
uneori, chiar și soldați înfo
metați ai armatei lonnoliste.

Pe de altă parte, pentru a 
înlocui pierderile suferite pe 
cimpul de luptă și în urma 
frecventelor dezertări, auto
ritățile lonnoliste recurg la 
cele mai arbitrare procedee 
de recrutare, invocînd preve
derile unei legi speciale de
cretate în iulie de așa-numi- 
tul ..înalt consiliu politic". 
Pentru a-i forța pe tineri să 
se înroleze, echipe speciale 
ale regimului organizează a- 
devărate razii, efectuate une
ori noaptea, în cursul cărora 
cartiere întregi ale capitalei 
sînt încercuite. Pentru fiecare 
„recrut" astfel capturat mili
tarii regimului primesc o 
„primă" de 5 000 rieli, iar 
cel ce reușește „performanța" 
de a recruta 300 de persoane, 
obține o funcție de comandă 
în armata lonnolistă. Aceste 
acțiuni au întâmpinat insă o 
împotrivire hotărită din par
tea populației, și numeroși 
locuitori uniți, deseori spon
tan, în grupuri de rezis
tență reacționează cu tărie, 
punînd pe fugă echipele de 
recrutare și incendiind auto
vehiculele acestora, in timp 
ce alții se refugiază în zo
nele controlate de forțele pa
triotice khmere.

Republica 
Guineea-Bissau 

a fost recunoscută de 60 
de state

• LUIND CUVINTUL in ea- 
drul Sesiunii Comitetului pen
tru Eliberare al Organizației U- 
nității Africane, ale cărei lu
crări se desfășoară la Mogadis
cio, comisarul de stat al aface
rilor externe al Republicii Gui
neea-Bissau, Vitor Saude Maria, 
a făcut cunoscut că, pină acum, 
această țară, care și-a procla
mat recent independența, a fost
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Evoluția situației 
din Orientul Apropiat

CAIRO. — Armata egipteană 
și-a consolidat pozițiile pe am
bele maluri ale Canalului de 
Suez, respingind contraofensiva 
lansată joi de forțele israeliene, 
anunță un comunicat militar 
egiptean, dat publicității de 
postul de radio Cairo. în pre
zent, arată comunicatul, luptele 
devin din ce în ce mai intense 
în Sinai, desfășurindu-se pe 
toată lungimea frontului. Forțe
le egiptene luptă împotriva ce
lor israeliene, care au primit în
tăriri, iar aviația continuă să 
atace concentrările de blindate 
israeliene.

Forțele egiptene, arată comu
nicatul, au reușit să distrugă o 
mare parte a trupelor israelie
ne care s-au infiltrat în cursul 
nopții, traversînd Lacurile A- 
mare.

Trupele terestre egiptene au 
realizat cu succes obiectivele 
lor de luptă, cu ajutorul forțe; 
lor aeriene, provocind armatei 
israeliene pierderi grele, in oa
meni și echipament militar.

Comunicatul arată, totodată, 
că unitățile de apărare anti
aeriană au respins avioanele is
raeliene care încercau să atace 
un număr de aeroporturi avan
sate pe front și că au distrus 15 
aparate israeliene, printre care 
trei elicoptere.

DAMASC. — Lupte puternice 
se desfășoară, din zorii zilei de 
vineri, in sectorul central al 
înălțimilor Golan anunță un co
municat militar sirian dat publi
cității la Damasc. Se precizea
ză că unități de tancuri și arti
lerie au declanșat ofensiva îm
potriva trupelor israeliene.

TEL AVIV. — Un comunicat 
militar dat publicității la Tel 
Aviv informează că forțele is-

APELUL P.C. DIN CHILE
Ziarul „L’HUMANITE", organ 

al Partidului Comunist Francez, 
publică textul apelului P. C. din 
Chile, adresat poporului chilian 
și difuzat clandestin în țară. 
După ce arată că ..lovitura mi
litară de la 11 septembrie a a- 
runcat țara într-o atmosferă de 
teroare și de "brutalitate fără 
precedent în istorie", documen
tul subliniază că orice acțiune 
a juntei militare reprezintă ne
garea totală a ceea ce afirma că 
apără opoziția față de guvernul 
popular.

Manifestînd convingerea că 
momentele grele pe care le tră
iește Chile vor trece, iar figura 
lui Salvador Allende, a preșe- 

recunoscută de 60 de state. El 
a mai arătat că autoritatea gu
vernului tânărului stat african 
se exercită pe trei pătrimi din 
teritoriul Guineei-Bissau, in 
timp ce în restul țării continuă 
ofensiva forțelor patriotice îm
potriva pozițiilor deținute de 
colonialiștii portughezi.

® VINERI au luat sfîrșit la 
Strasbourg lucrările sesiunii de 
o săptămină a Parlamentului 
European, organ consultativ al 
Pieței comune.

Parlamentul European a adop
tat o serie de modificări în 
sistemul de reprezentare a 
diferitelor grupări politice în a- 
cest organism. în virtutea a- 
c£stor modificări, la sesiune a 
participat, pentru prima dată 
într-o formă constituită, grupul 
parlamentarilor comuniști. 

raeliene de infanterie și blinda
te, sprijinite intens de aviație, 
și-au reluat vineri ofensiva de
clanșată în regiunea centrală a 
Canalului de Suez, continuind 
să avanseze pe ambele maluri 
ale acestuia.

Comunicatul arată că se con
solidează capul de pod creat de 
forțele israeliene pe malul oc
cidental al Canalului. Forța 
operațională infiltrată în aceas
tă zonă a fost întărită cu tancuri 
și artilerie, înaintînd spre nord, 
în spatele liniilor egiptene. In 
legătură cu aceasta, un purtător 
de cuvînt militar israelian a pre
cizat că scopul esențial al creă
rii capului de pod este distrus 
gerea tuturor bateriilor de ra
chete egiptene, într-o anumită 
zonă a frontului. El a menționat 
că unitatea specială respectivă 
și-a îndeplinit misiunea.

în cursul luptelor care au avut 
loc în Sinai au fost distruse 20 
de tancuri egiptene, precum și o 
serie de baterii de rachetă.

în ceea ce privește frontul din 
zona înălțimilor Golan purtăto
rul de cuvînt a anunțat că forțe 
israeliene au intrat în acțiune în 
cursul nopții de joi spre vineri 
pentru a respinge un atac com
binat lansat de trupe siriene, 
irakiene și iordaniene, în zona 
centrală. Un comunicat dat pu
blicității la Tel Aviv arată că 
forțele terestre israeliene, spri
jinite de aviație, au contracarat 
acțiunea părții adverse.

• ALEXEI KOSÎGHIN. pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., s-a aflat, între 16 
și 19 octombrie, la Cairo, unde 
a avut întîlniri cu președintele 
Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, — transmite agenția 
T.A.S.S.

dintelui care a redat țării cu
prul său, care a înfruntat impe
rialismul și oligarhia, care a 
fost loial pină la moarte, va 
rămîne fixată în istoria țării și 
a Americii Latine, documentul 
subliniază : „Imperialismul și 
oligarhia nu au iertat președin
telui Allende și Unității Popu
lare tot ceea ce a-fost fă
cut în domeniul naționalizării 
industriei extractive, aprofun
dării reformei agrare, etatizării 
băncilor, constituirii sectorului 
proprietății sociale în domeniul 
economic. Iată de ce ei au vrut 
să doboare guvernul prin orice 
mijloc".

„în cei aproape trei ani de 
guvernare populară — se spune, 
în continuare, în document — au 
fost realizate lucruri mari, dar 
au fost comise și erori grave. 
Prejudicii foarte serioase au fost 
provocate de pozițiile și activi
tatea extremelor stingi, ca și de 
tendințele reformiste care, în
tr-un moment sau altul, s-au 
manifestat în însăși acțiunea 
guvernului popular. Partidul 
Comunist din Chile este absolut 
convins că poziția sa de apărare 
fără rezerve a guvernului popu
lar, angajamentul său îndreptat 
spre găsirea înțelegerii cu alte 
sectoare democratice, eforturile 
sale tinzînd să confere securi
tatea păturilor mijlocii ale popu
lației. acțiunea sa îndreptată 
spre concentrarea focului îm
potriva dușmanilor principali — 
constituie o politică generală în 
întregime justă. Cu toate aces
tea, Partidul Comunist din Chile 
nu exclude ca în acțiunea sa să 
fi existat lipsuri și greșeli.

în noile condiții — arată do
cumentul — Partidul Comunist 
din Chile și Tineretul Comunist 

* vor ști să-și facă datoria. O dată 
în plus partidul nofetru se va 
căli în noile și asprele condiții 
în care va acționa în viitorul a- 
propriat. Din ele va ieși mai 
mare și mai prestigios.

Naționalizări în Peru
• PREȘEDINTELE REPU

BLICII PERU, Juan Velasco 
Alvarado, a declarat, in cadrul 
unei conferințe de presă, că so
cietatea nord-americană „Cerro 
de Pasco Co" va deveni, in 
curînd, proprietatea statului pe
ruan, preluarea bunurilor deți
nute de aceasta in Peru fiind 
„ o problemă de zile". El a pre
cizat, totodată, reluarea tratati
velor angajate cu firma nord- 
americană, după întreruperea 
lor la 24 septembrie a.c.

După cum s-a mai anuntat, 
compania „Cerro de Pasco Co" 
deține in Peru șase mine și di
ferite instalații de rafinare a 
cuprului, plumbului, oțelului, 
bismutului și zincului.

i- tinenetuf .

Interlocutorii noștri- 
participanți la întîlnirea organizațiilor 
de tineret din unele țări socialiste 

pe probleme ale tineretului muncitoresc
Kim long Nam 

vicepreședinte al 
Comitetului Central 

al Uniunii Tineretului 
Muncitor Socialist 

din R.P.D. Coreeană

— Vâ rugam sâ ne vorbiți 
despre participarea tineretu
lui din R.P.D. Coreeană la 
îndeplinirea hotăririlor celui 
de-al V-lea Congres al Parti
dului Muncii din Coreea și a 
sarcinilor ultimului congres al 
organizației dv. de tineret.

Purtător al unor glorioase tra
diții revoluționare, tineretul 
nostru a îmbrățișat cu elan sar
cinile trasate de tovarășul Kirn 
Ir Sen la cel de-al V-lea Con
gres al partidului nostru și ho- 
târîrile ultimului congres al 
Uniunii Tineretului Muncitor So
cialist și desfășoară o luptă sus
ținută pentru îndeplinirea înainte 
de termen a planului șesenal de 
dezvoltare a economiei naționa
le și pentru reunificarea pașnică 
și independentă a patriei.

— Sub conducerea eminentă a 
tovarășului Kim Ir Sen, marele 
și stimatul nostru conducător, ti
neretul nostru a aplicat cu fer
mitate în toate domeniile de 
activitate ideologia marxist-leni- 
nistă Ciuce, adueîndu-și în acest 
fel contribuția la transformarea 
în timp scurt a țării noastre în
tr-un stat industrial socialist 
dezvoltat.

Tinerii din țara noastră des
fășoară o activitate susținută în 
toate domeniile economiei națio
nale, jucînd un rol de frunte în 
dezvoltarea producției materiale 
și a tehnicii. In toate obiective
le mari și moderne care se ridi
că pe întreg cuprinsul țării, în 
unitățile miniere și metalurgice, 
în căile ferate electrificate și 
sistemele de irigații, în toate a- 
ceste mari creații ale economiei 
noastre sînt încorporate lupta și 
eforturile eroice ale tineretului 
țării noastre — dovadă a înaltu
lui său spirit revoluționar, a de
votamentului său fără margini 
față de partid. în prezent, pen
tru îndeplinirea înainte de ter
men a planului șesenal, sute de 
mii de tineri desfășoară o mun
că susținută pentru crearea de 
noi obiective energetice, chimi
ce, agricole etc. Tinerii se află 
în primele rînduri ale luptei pen
tru transpunerea în practică a 
celor trei sarcini - ideologică, 
tehnică și culturală.

O sarcină foarte importantă 
este lupta pentru reunificarea 
patriei. După cum se știe, po
porul nostru se află în situația 
tragică de a trăi într-o țară dez
membrată. Sîntem convinși că, 
unindu-și forțele și bucurîndu-se 
de sprijinul tuturor forțelor pro
gresiste din întreaga lume, po
porul nostru își va realiza nă
zuința supremă de reunificare 
pașnică și independentă a pa
triei.

- Cum apreciați întîlnirea 
la care ați participat și utili
tatea ei ?

— întîlnirea a oferit un ca
dru propice pentru un larg 
schimb de experiență desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
sprijin reciproc, constituind o 
contribuție de preț la întărirea 
relațiilor dintre organizațiile par
ticipante. Delegația noastră a- 
dresează călduroase mulțumiri 
pentru invitația de a participa la 
această reuniune, pentru pri
mirea cordială și atentă cu care 
am fost înconjurați. Tineretul 
nostru dă o înaltă apreciere re
lațiilor de prietenie și colabo
rare cu tineretul român de care 
ne unește lupta comună pentru 
victoria marii cauze a socialis
mului, Am reținut cu interes 
succesele poporului și tineretului 
român în realizarea programului 
stabilit de Congresul al X-lea al 
P.C.R. Doresc să folosesc și a- 
cest priej pentru a exprima re
cunoștința noastră pentru pri
mirea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a delegațiilor parti
cipante la întîlnire.

Enrique Ribet 
Herrera 

secretar al Comitetului 
Național al Uniunii 
Tinerilor Comuniști 
(U.J.C.) din Cuba

- Cei prezenți la întîlnire 
au ascultat cu foarte multa 
atenție expunerea dumnea
voastră privind preocuparea 
tineretului revoluționar din 
Cuba socialistă pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de 
Partidul Comunist. V-am ruga 
să punctați și pentru cititorii 
ziarului nostru cele mai im
portante dintre aceste pre
ocupări. in etapa actuală.

- Principala preocupare a ti
neretului muncitoresc din Cuba 
revoluționară decurge din deviza 
noastră : „învățătură, muncă, a- 
parare". învățătură, pentru că 
aceasta este o activitate speci
fică tineretului nostru revoluțio
nar și fără de care el nu-și poa
te aduce întreaga contribuție la 
dezvoltarea țării, la construirea 
socialismului. Muncă, pentru că 
este necesitatea generației noa
stre, necesitatea construirii unei 
economii noi, a unei țări prospe
re. Apărare, pentru că Cuba se 
găsește, după cum știți, la 90 
mile de Statele Unite ale Ame
ricii, locul de unde au pornit 
numeroase acte de agresiune 
împotriva țării noastre. Cum 
mai spuneam, așadar, de la a- 
ceste premise pornește organi
zația noastră în întreaga sa ac
tivitate de educare a tineretului. 
O activitate fundamentală a ti
neretului nostru din industrie, 
deci a tineretului muncitoresc, 
este îndreptată spre perfecționa
rea tehnică, dezvoltarea mișcării 
de invenții și inovații prin inter
mediul brigăzilor tehnice care 
grupează pe lîngă tinerii mun
citori, 90 la sută din tinerii teh
nicieni. Prin intermediul unor 
cursuri de perfecționare tehnică, 
legînd studiul cu munca, ca o 
metodă bine definită în țara 
noastră încă din primii ani ai 
revoluției, tineretul muncitoresc, 
putem spune, contribuie masiv 
îa toate succesele colectivelor 
din industrie. Cursurile universi
tare serale pentru cadrele cu 
pregătire superioară, cursurile de 
reciclare pentru tehnicieni și 
muncitori, sînt forme ale activi
tății de instruire și pregătire 
profesională pe care organizația 
noastră le prețuiește în. mod 
deosebit, avînd grijă ca fiecare 
tînăr să participe cu cele mai 
bune rezultate la aceste forme.

Acum ne apropiem de sfîrși- 
tul anului și conducerea parti
dului și statului, tovarășul co
mandant Fidel Castro, apreciază 
că sarcinile prevăzute penfcru 
1973 se realizează exemplar. în 
obținerea acestor succese un 
loc important îl ocupă preocu
parea organizației noastre pen
tru generalizarea experienței po
zitive. în toate întreprinderile 
organizăm periodic întîlniri între 
tineri și conducătorii unităților 
economice, deseori chiar cu mi
niștri din diferite compartimen
te cu care prilej tinerilor li se 
explică sarcinile principale pe o 
anumită perioadă, iar ei își îm
părtășesc unii altora diverse me
tode și experiențe de mare ran
dament.

- Cu ce impresii despre 
România și întîlnirea la care 
ați participat plecați spre 
patria dv. ?

- Impresia mea este domina
tă de întîlnirea cu secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această întîlnire a 
constituit un puternic stimulent 
pentru delegația noastră. Bucu- 
reștiul, celelalte orașe vizitate 
ne-au impresionat prin puternica 
amprentă a revoluției socialiste, 
a dezvoltării multilaterale. Intîl- 
nirea a fost pentru noi plină de 
învățăminte și vom prelua mul
te din experiențele auzite aici.

Peter Plewinski 
șef de secție la 

Consiliul Central al 
Tineretului Liber 
German (F.D.J.) 

din R. D. Germană

- V-am ruga sâ ne vorbiți 
despre formele și metodele 
utilizate de organizația dv. 

; pentru a spori contribuția ti
neretului din R.D.G., îndeo
sebi a celui muncitoresc, la 
îndeplinirea sarcinilor trasa
te de ultimul Congres al 
P.S.U.G.

r
— Avem două direcții fun

damentale de acțiune : cea eco
nomică — participarea concretă 
a tineretului la îndeplinirea ho- 
tărîrilor celui de-al Vlll-lea Con
gres al partidului nostru, și cea 
politică — vizînd educarea tine
retului în spiritul tradițiilor cla
sei muncitoare. Aceste direcții 
se îmbină și se completează re
ciproc. în domeniul economic, 
eforturile noastre sînt orientate 
spre creșterea productivității 
muncii prin toate căile și mij
loacele care ne stau la îndemî- 
nâ. în acest sens, am găsit for
me și metode specifice, concre
te de atragere a tineretului la 
progresul tehnic. Una din acțiuni 
privește tînăra intelectualitate 
tehnică și se desfășoară sub de- 

Jviza „Fiecare inginer - un rațio- 
nalizator și inovator". Aș aminti, 
în același context, larga mișcare 
„MMM" („expoziția maiștrilor de 
mîine") menită să stimuleze in
teresul pentru tehnic^ și cerce
tare, pentru raționalizarea pro
cesului de producție. O altă ac
țiune de amploare este inițiativa 
privind construcțiile de locuințe, 
prin care am realizat o creștere 
importanță a producției de ma
teriale de construcție și a numă
rului de apartamente noi sau 
modernizate puse la dispoziția 
populației. După cum probabil 
știți, această inițiativă s-a situat 
la loc de frunte și în Programul 
F.D.J. pentru cel de-al X-lea 
Festival Mondial. Rezultatul ei : 
cîteva mii de apartamente în 
plus.

în ce privește metodele, cea 
mai importantă este întrecerea 
socialistă. De asemenea, numă
rul șantierelor și obiectivelor ti
neretului se află în creștere și 
cuprinde toate ramurile impor
tanțe ale economiei noastre — 
energetica, chimia, construcțiile, 
agricultura etc.

— Cum apreciați întîlnirea 
la care participați ca membru 
al delegației F.D.J.

— Consiliul Central al F.D.J. a 
salutat inițiativa U.T.C. de a or
ganiza această întîlnire dedicată 
problemelor tineretului muncito
resc, care se înscrie ca o conti
nuare a dezbaterilor care au a- 
vut loc pe această temă atît la 
întîlnirea mondială a tineretului 
muncitoresc de la Moscova cît și 
la Festivalul de la Berlin. întâlni
rea a constituit un bun prilej 
de discuții și schimb de experi
ență și un moment important în 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre organizațiile de tineret din 
țările socialiste. Există multe 
experiențe interesante pe care 
le vom analiza și folosi fiecare 
în îndeplinirea sarcinilor noastre, 
în al doilea rînd, întîlnirea ne-a 
oferit ocazia de a vizita Româ
nia, de a cunoaște marile efor
turi care se depun pentru reali
zarea sarcinilor trasate de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.
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