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Programul partidului de educare comunistă a 
maselor—programul nostru de muncă și viață 

în numărul de astăzi, „Scînteia tineretului4* publică o ediție specială dedicată 
împlinirii a doi ani de la Plenara C. C. al P. C. R. din 3-5 noiembrie 1971 

------------------------------------------------------------------------------------------------ —------------------------- J
Proletari din toate țările, uniți-vă !

Constructorul societății

socialiste și comuniste

OMUL 
MULTILATERAL 
DEZVOLTAT
S

e împlinesc doi ani de la Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971. care a 
adoptat Programul pentru îmbunătăți
rea activității ideologice, ridicarea ni
velului general al cunoașterii și educația 
socialistă a maselor, pentru așezarea rela

țiilor din societatea noastră pe baza princi
piilor eticii și echității socialiste. Prin apli
carea acestui important program de acțiune, 
la elaborarea căruia și-a adus o prețioasă 
contribuție secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in perioada 
care a trecut de la adoptarea lui s-au inten
sificat perfecționarea relațiilor de producție 
și adîncirea democrației socialiste, s-au pro
dus îmbunătățiri pe tărimul dezvoltării con
științei socialiste, s-a consolidat, în toate 
domeniile de activitate, un climat favorabil 
promovării spiritului novator, de gîndire ori
ginală și cutezătoare, de realism, de perma
nentă confruntare a teoriei cu viața.

Dînd o înaltă apreciere contribuției tovară
șului Nicolae Ceaușescu la îmbunătățirea 
muncii ideologice și de educație socialistă și 
aprobind Programul P.C.R. de educare co
munistă a maselor, Conferința Națională și 
l-a însușit în întregime, considerindu-1 drept 
propriul său program, parte integrantă a 
programului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră.

în istoria contemporană a 
României. Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971 rămine înscrisă ca un 
eveniment major, care a pri
lejuit o profundă analiză a 
activității politico-ideclogice 
și educative și a stabilit mă
surile necesare în vederea 
îmbunătățirii întregii munci 
in acest important domeniu. 
Programul partidului de edu
care comunistă a maselor — 
un program elaborai pentru 
o lungă perioadă de timp și 
care se cere a fi înțeles și 
înfăptuit integral — prevede 
în acest sens intensificarea 
activității ideologice, politice 
și cultural-educative, spori
rea eforturilor pentru ridica
rea conștiinței socialiste a 
tuturor oamenilor muncii.

1
^ n cei doi ani care au trecut de la adop

tarea Programului partidului de edu
care comunistă a maselor, activi
tatea politico-educativă s-a perfec

ționat continuu ; toți factorii care au 
responsabilități in domeniul educației — 
organizațiile de partid, organizațiile obștești, 
școala. instituțiile din domeniile științelor 
sociale, culturii și artei — și-au concentrat 
eforturile in vederea formării și dezvoltării 
conștiinței socialiste. Acțiunea conștientă a 
oamenilor, nivelul conștiinței lor revoluțio
nare devin tot mai mult forțe motrice ale 
progresului patriei, factori care stimulează 
importante succese in făurirea vieții noi a 
poporului.

Pentru tinăra generație a patriei, pentru 
fiecare tînăr muncitor, țăran, intelectual, elev 
sau student, programul de educare comu
nistă este un permanent cadru de referință, 
un prețios îndrumar in activitatea de fiecare 
zi. De fapt, întreaga activitate politico-edu
cativă a organizațiilor U.T.C. este structurată 
in a$a fel incit să răspundă pe deplin cerin
țelor și exigențelor acestui program : educa
rea tinerilor in spiritul principiilor de mun
că și de viață ale comuniștilor, formarea și 
dezvoltarea la fiecare tinăr a unui mod de 
a gindi și de a acționa consecvent revoluțio- 
nar.Este relevant, in acest sens, că princi
pala preocupare a organizațiilor U.l.C. se 
exprimă in efortul consecvent de a mobiliza 
tineretul la înfăptuirea politicii P.C.R., de a 
face — pentru fiecare tinăr — cit mai clar 
înțeles și cît mai temeinic însușite rațiunile 
fundamentale care stau la baza fiecărui act 
politic al partidului, modul in care este nece
sar să se acționeze pentru înfăptuirea obiec
tivelor stabilite.

Programul de educare comunistă este ela
borat pentru o lungă perioadă de timp ; iată 
de ce și activitatea politico-educativă a or
ganizației revoluționare a tineretului trebuie 
să fie astfel concepută și organizată in
cit să răspundă atit sarcinilor imediate 
cît și cerințelor de perspectivă cuprinse in 
acest program. Toate acțiunile politico-edu- 
câtive inițiate de organizațiile U.T.C. tre
buie să tindă către dezvoltarea unui astfel 
de nivel al conștiinței tinerilor incit fiecare 
dintre ei să înțeleagă că este dator să-și a- 
ducă o contribuție efectivă la realizarea ho- 
tăririlor și sarcinilor stabilite de partid. Este 
o datorie fundamentala a organizațiilor 
U.T.C. de a acționa cu fermitate și cu con
secvență revoluționară pentru ridicarea fie
cărui tînăr pe treapta unei stăpîniri depline 
a profesiei, dobîndirii unei conștiințe poli
tice înaintate, însușirii cunoștințelor științi
fice și tehnice care ii sînt necesare, formării 
unui larg orizont cultural, consolidării senti
mentului înaltei responsabilități sociale. Tot
odată, este nevoie de o și mai intensă acti
vitate pentru educarea tineretului în spiritul 
principiilor și normelor muncii și vieții co
muniștilor, ale eticii și echității socialiste.

U
na dintre prețioasele idei subliniate în 
dezbaterile Plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971 este aceea că ră- 
minerea în urmă a conștiinței sociale 
față de existența socială nu trebuie înțe

leasă ca o fatalitate și că se impun acțiuni 
ferme pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor. Pentru fiecare dintre noi im
portant este să acționăm cu fermitate pen
tru a realiza în practică un consens deplin 
între dezvoltarea conștiinței și revoluția din 
domeniul forțelor și relațiilor de producție.

I
DOI ANI DE LA

„ ■ " ; ' -
PLENARA

C.C. AL P.C.R.
■
DIN 3-5

NOIEMBRIE 1971■ .&• - .»■ - ■*

In esență, de a face totul pentru deplina în
făptuire a programului partidului de educare 
comunistă a maselor, program care prevede 
ample măsuri menite să contribuie la fău
rirea omului nou. multilateral dezvoltau

Și dac», avem in vedere câ ceea ce carac
terizează în mod esențial multilateralitatea 
este participarea cu inaltâ competență, pe 
baza unei temeinice pregătiri multilaterale 
la viața economică, social-politică și cultu
rală a țării, că individul nici nu poate deveni 
o personalitate multilateral dezvoltată dacă 
nu participă conștient, cu maximum de in
tensitate. la viața societății, înțelegem in ce 
strinsă corelație se găsesc eforturile pentru 
formarea omului multilateral dezvoltat cu 
ampla acțiune de dezvoltare a conștiinței 
socialiste a maselor. Ținind seamă de aceas
tă realitate, partidul nostru, in aplicarea 
consecventă a programului de educare comu
nistă a întregului popor, face eforturi deose
bite pentru crearea unui climat in care de
mocrația se conjugă cu răspunderea, dreptu
rile cu îndatoririle sociale, deschizind drum 
larg activizării inițiativelor, dezvoltării. capa
cității creatoare a oamenilor, împlinirii per
sonalității fiecărui cetățean, afirmării mul
tilaterale a omului concomitent cu perfecțio
narea muncii sale. Iată, așadar, un domeniu 
deosebit de generos pentru activitatea orga
nizațiilor U.T.C. — care se adresează cu pre
cădere unor oameni in formare, unor oameni 
care vor munci și vor trăi in societatea so

cialistă multilateral, dezvol
tată și, prin urmare, vor tre
bui să înlăture definitiv ur
mele vechilor mentalități, ve
chilor deprinderi rămase moș
tenire din vechea orinduire, 
să dobîndească, fiecare, tră
săturile omului nou, înain
tat prin modul său de gîn- 
dire și de acțiune, prin pro
filul său politic și moral.

deosebită importanță 
în aplicarea progra
mului de educare co
munistă o are activi

tatea ideologică. Este eloc
vent faptul că ideologia 
partidului nostru se dezvol
tă ca urmare a unei labo
rioase activități teoretice 
desfășurate pe multiple pla
nuri. o contribuție prețioasă 

avînd în acest sens secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. tot
odată, ideologia exprimă rezultatul experien
ței, al activității politice a clasei muncitoare, 
a țărănimii, a intelectualității, al dezvoltării 
sociale, prin aplicarea tezelor generale ale 
marxism-leninismului la condițiile concrete 
din România. In această privință partidul 
acționează cu hotărire pentru o valorificare 
superioară a tuturor resurselor oferite de 
epoca in care trăim și societatea pe care o 
făurim. . - ~Aducindu-și, îndeosebi după Congresul 
al IX-lea, importante contribuții la îmbogă
țirea patrimoniului gindirii marxist-leniniste 
cu concepte și aprecieri noi referitoare la 
etapele de dezvoltare a societății, la modali
tățile prospective privind evoluția vieții so
ciale etc., partidul nostru are meritul de_ a 
fi făcut și in domeniul ideologic clarificări 
importante. In concepția sa depășirea intr-un 
timp scurt a stadiului de țară in curs de 
dezvoltare necesită măsuri nu doar in planul 
creșterii economice, ci privind ansamblul 
condițiilor de viață ale societății noastre. 
Partidul nostru concepe procesul de făurire 
a noii orînduiri intr-o viziune dialectică 
dovedind, in egală măsură, o înaltă preocu
pare atit pentru creșterea economică cit și 
pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor, pentru progresul vieții spirituale in 
patria noastră.

Pornind de la realitatea că in orice dome
niu de activitate individul participă la acte 
politice, programul de educare comunistă a 
maselor subliniază necesitatea creșterii preo
cupării pentru formarea și dezvoltarea con
științei politice a fiecărui cetățean, a fiecărui 
tinăr. in vederea unei contribuții active și 
competente la conducerea societății. In acest 
sens toate eforturile trebuie să fie direcțio- 
nate in raport de exigențele vieții, de prac
tica socială, de experiența istorică, de par
ticularitățile actualei etape pe care o par
curgem, de prospectarea viitorului. In spiri
tul acestei cerințe toți cei care au responsa
bilități de ordin educativ, indeosebi in școală 
și in organizațiile de tineret, sint datori să 
promoveze principiile nobile ale socialismului 
și comunismului, să facă totul pentru gene
ralizarea lor in viața socială, in relațiile din
tre oameni.

n toate domeniile de activitate ale so- 
I cietății, clasa muncitoare, țărănimea, 
I intelectualitatea traduc in viață pro

gramul partidului de educare comu
nistă a maselor, făc.'nd dovada unui profund 
patriotism, a unui inalt devotament comu
nist. Răspunsul întregului nostru popor la 
chemarea partidului, a secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a în
deplini cincinalul înainte de termen, răspuns 
concretizat in multe schimbări pozitive pri
vind organizarea muncii și a producției, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al întregii 
activități economice, dovedește că oamenii 
muncii din întreaga țară, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, acționează 
în temeiul unei inalte conștiințe socialiste. 
Aceleași temeiuri însuflețesc munca genera
ției tinere a natriei, ale cărei idealuri sint 
legate indisolubil de făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate in România. Prin 
abnegație, prin eforturi înzecite, prin stimu
larea gindirii cutezătoare, a spiritului nova
tor. prin lupta împotriva a tot ceea ce este 
vechi și perimat, prin promovarea noului în 
toate domeniile de activitate, tineretul con
tribuie la progresul material și spiritual al 
patriei.
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„TINERETUL-factor activ în îndeplinirea cincinalului. înainte de termen!“
l

ȘANTIERUL 1
PE LOCUL INTÎI

Din aproape orice punct al 
orașului ai prici, blocurile turn 
reperează existența noului cartier 
,.Ostrov eni", in perspectivă, unul 
din cele mai mari și mai ele
gante ale Rimnicului Vîlcea.

Zilele trecute, cind am venit 
aici, tocmai se făcea recepția 

. ^primelor. trei blocuri (A6, B10, 
-Bll). Am acut prilejul să con
semnăm nu. numai calitatea 
bună a execuției, dur și faptul 
că aceste obiective se află în 
devans față de grafice. Vizităm, 
însoțiți de tînărul arhitect Mihai 
Șerban, șeful șantierului nr. 1 
din cadrul I.J.C.M. Vîlcea, și 
celelalte blocuri.

Cercul pe materii

„oră suplimentară" ?
I’ăstrind același ton, soneria anunță sfirșitul orelor de curs. 

Dar. nu toți elevii par grăbiți să părăsească sălile și coridoarele 
școlii. Printre cei ce rămin se numără și membrii unui cerc a 
cărui activitate va incepe fără apelul catalogului, și fără note.apelul catalogului, și fără note.

unui grup
de avocați

români pentru
apararea

luis Corvalan
relatarea ședinței ex
traordinare a Consi
liului Colegiului de 
avocați din munici
piul București, în 

pag. a Vll-a

ALTE JUDEȚE

N-am fost induși în eroa
re : aici se desfășoară una 
din ședințele cercului de chimie 
chiar dacă membrii săi nu urmă
resc reacțiile substanțelor, chiar 
dacă sala nu este un laborator 
modern utilat ci o simplă clasă 
cu bănci, tablă și catedră. Trep
tat ne lămurim. Este intr-adevăr 
o oră de cerc insă de fapt in 
cadrul ei sint rezolvate un nu
măr din restanțele orei de chi
mie, cu întreaga clasă, catalog 
și manuale. Bine, și in cazul a- 
cesta cum rămine cu pasiunea ?

Dar atunci cind rămin doar 
membrii cercului, ce se intim- 
plâ ? Iată opinia unuia din
tre ei :

„în cadrul ședințelor de cerc 
facem nenumărate experiențe 
însă toate sint cuprinse în pagi
nile manualului. Nu contest uti
litatea lor pentru că în felul 
acesta lecțiile de chimie devin 
mult mai explicite, capătă plas
ticitatea concretului, dar aș dori 
sâ asist și la alte experiențe 
mai puțin didactice pentru câ 
știu cu certitudine că domeniul 
față de care nutresc de mai 
mulți ani un interes deosebit 
are incă multe aspecte ce nu-mi 
sint familiare și tocmai de aceea 
am sperat ca odată înscris 
cercul de chimie să-mi fie 
tisfăeută cel puțin în parte 
ceasta curiozitate (I. D., an 
S, Liceul „Octavian Goga“).

Față in față cu prevederile 
programei de învățămint spe-

la 
sa- 
a- 
IV

ranțele de acest tip nu au ciș- 
tig de cauză. Poate după ce vor 
fi rezolvate, chiar și in timpul 
cercului, îndatoririle școlare însă 
și atunci este mult mai comod 
sâ refaci experimente deja știute 
sau să te menții in orice caz în 
limitele manualului. Și in spri
jinul afirmațiilor de mai sus 
stau răspunsurile pe care le-au 
dat cei 246 de elevi întrebați, 
toți de la Liceul „Gheorghe 
zăr" ii „Octavian Goga" 
Sibiu.

Ce lucrări ați executat 
cerc ?

• lucrări din manual (reface
rea unor experiențe deja cu
noscute) 179

• lucrări noi, deosebite 54
• nu răspund 13
Orientind astfel activitatea

cercurilor pe materii, imprimîn- 
du-le preocupări ce nu depășesc 
sfera cunoștințelor școlare se 
scontează in fond, din cite ne-am 
putut da seama, pe un randa
ment sporit al clasei.

„Ce vă oferă cercul ?"
• oferă mai mult 

nualul (o pregătire 
pentru examen)

• aduce noutăți 
informare)

• nu răspund
In această accepțiune cercul 

devine o oră sau două în plus in 
pregătirea unei discipline și to
tul pare cu atît mai justificat 
(în cazul elevilor din anul IV)
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Pâmîntul — o avuție ce trebuie mai rațio
nai gospodărită : LA CE COTĂ PRODUC 
SUPRAFEȚELE AMENAJATE PENTRU IRI
GAȚII?

Viata de organizație: ACTIVISTUL U.T.C. 
LA ADUNAREA DE ALEGERI

• SERIALUL „SCTNTEII TINERETULUI"

cu cit există un final numit exa
men.

Ce se intimplă cind trebuie să 
dai peste citeva luni examen la 
matematică sau fizică de exem
plu și tu faci parte din cercul 
de foto sau din cel dramatic ? 
Știi, de asemenea, că in această 
perioadă la cercurile de mate
matică și fizică sint pregătite 
teme suplimentare, recapitulări 
ale întregii materii în vederea 
apropiatelor examene. Soluția, 
singura posibilă, este să 
nunți la 
exemplu 
nează 20 
sau să le
cipa la cercurile unde se fac ore 
de pregătire suplimentară.

re- 
preferințe, să uiți de 
că în școală funcțio- 
de cercuri pe materii 
ignori pentru a parti-

— La A6 — îmi indică un 
„turn” cu 11 nivele cu întreaga 
structură terminată — am avut 
plan de stat cota zero. C9 — 
arată spre altul trebuia să fie la 
fundație... Sîntem concentrați pe 
punerile în funcțiune a aparta
mentelor prevăzute în planul de 
stat pe anul acesta. Va trebui, 
pînă la sfirșit, să predăm 168 
apartamente numai 
,.Ostroveni” și altele 
„51 ord".

Trecem și pe 
obiective. In general, toate lu
crările din șantier sint executate 
prin tehnologii cu grad sporit de 
industrializare, metodele tradi
ționale (cu cărămidă) fiind com
plet eliminate. Se folosesc cofra
țele glisante, cele metalice pla
ne, universale și panouri prefa
bricate. Conducerea șantierului 
— și aici este momentul să re
țineți că ea este formată din 
cadre tinere — a găsit și a apli
cat soluții eficiente și economi
ce. La blocul B6, de pildă, se 
lucrează cu cofraje plane adap
tate, recuperate din... fierul 
vechi al coronamentului baraju
lui de la Porțile de Fier. Acest 
,.noroc", cum îl numește șeful 
șantierului, a însemnat însă o 
economie de un milion de lei. 
Tot pentru reducerea economi
ilor la prețul de cost au fost 
executate în șantier planșeele 
prefabricate, operație care a avut 
un efect economic pozitiv în re
ducerea prețului lor de procu
rare — betonul armat de șantier 
fiind de două ori mai ieftin de- 
cît cel industrial; nu mai sînt 
necesare cheltuielile de transport 
de la poligoanele fabricilor spe
cializate, se evită spargerea lor, 
se cîștigă timp etc.

RECOLTĂRILE

în cartierul
120 in zona

la celelalte

VASILE RAVESCU

(Continuare în pag. a Vil-a)

(Continuare in pag. a VII -a)

ELENA RUBELI

mare
de VALENTIN

HOSSU-LONGIN

(Continuare in pag. a Il-a,

Citesc in ziarul mehedin- 
țean „Viitorul" despre des
fășurarea unui amplu simpo
zion cu tema „Noul oraș Or
șova și perspectivele dezvol
tării turismului în zona Por
ților de Fier". Aproape 
nu-mi vine să cred că nu am 
participat la o asemenea dez
batere, atît de mult mă simt 
legat de chestiunile in discu
ție ; n-aș fi ținut vreo co-

Cit 
lupta 
trebai

. Lucrătorii din agricultura 
județului Dîmbovița au ter
minat recoltarea porumbului, 
a legumelor și fructelor.

Intr-o telegramă adresată 
cu acest prilej Comitetului 
Central al Partidului Comu 
nist Român. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de 
către Comitetul județean 
Dîmbovița al P.C.R. se arată 
între altele :

Hotărîți să ridicăm conti
nuu agricultura județului 
nostru, să îndeplinim dezi
deratul major pus în fața 
agriculturii de dumneavoas
tră ca anul 1974 să fie un an 
record — printr-o mobili
zare totală a forțelor de care 
dispunem vom depune o 
susținută activitate în pe
rioada de toamnă-iarnă pen
tru continuarea lucrărilor 
de ridicare a potențialului 
productiv al solului și asigu
rarea bazei tehnico-mate- 
riale necesare desfășurării 
la un inalt nivel calitativ a 
tuturor lucrărilor. în vede
rea creșterii continue a pro
ducției agricole.

Au încheiat recoltatul po
rumbului de pe întreaga su
prafață și oaimenii muncii 
din agricultura județului 
Suceava.

In telegrama adresată cu 
această ocazie Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de 
către Comitetul județean de 
partid, se scrie între altele : 
In prezent, preocupările ne 
sint concentrate spre livra
rea la fondul central al sta
tului a cantităților de po
rumb contractate, a altor 
produse agricole, spre elibe
rarea urgentă a terenului, in 
vederea realizării arăturilor 
adinei de toamnă pe întrea
ga suprafață ce va fi însă- 
mînțată în primăvară, con-f I 
știenți fiind că astfel se pun I 
bazele obținerii unei recolte I 
bogate in anul 1974. j

NIVELE
de ACULIN CAZACU

: și cum se poate dezvălui nivelul pregătirii cuiva, sub 
i judecății de valoare ? Mi-am pus adesea această in- 
ire și am căutat să-mi răspund cît mai convingător, știind 

că și-o pun și alții, că interesul în jurul ei este mai larg decit 
preocuparea subiectivă a unuia sau altuia. Mi-am reactuali
zat întrebarea de curînd, reținîndu-mi atenția un fragment 
din excelentul text al cuvîntării secretarului general al par
tidului la întîlnirea cu activul organizației județene Prahova 
o P.C.R : „Nimeni nu trebuie sâ considere câ daca a absol
vit o facultate, dacâ a terminat o școală de partid, dacâ 
este activist intr-un organ de partid sau in conducerea unei
întreprinderi este absolvit de datoria de a învâța11.

Nivelul pregătirii nu este, așadar, o cotă-limită, un punct 
terminus al unei rute școlare sau profesionale, oricît de bo
gata ar fi ea. El este, pentru tinăr și pentru virstnic, deopo
trivă, un permanent nivel-aspirație, o permanentă depășire 
a stadiilor, o sfidare creativă a jaloanelor plafonării și au- 
tomulțumirii. Orice pregătire admite, deci, un etaj superior 
sieși, nu se poate opri undeva anume, cu nonșalanța su
verana și apostila intimă a închistării. Mă înfioară și mă en
tuziasmează gînaul că așa se pune problema, că trebuie să 
facem totul pentru a nărui fantoma lui „Știe-Tot", care ne 
dă adesea tircoale. O fantomă care nu o dată se încarnează 
in juru-ne și încearcă a ne încurca perspectivele, cu un aer 
de decidabilitate invariată, nicidecum atacabilă.

Este neîndoielnic că, dacă vrem să ne evaluăm riguros 
pregătirea, trebuie să ne uităm nu numai în urmă, admi- 
rîndu-ne cu orgoliu nemărturisit diplomele sau atestatele de 
tot felul. Este neîndoielnic că trebuie să ne uităm și înaintea

(Continuare în pag. a Il-a)
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PĂMÎNTUL

0 AVUȚIE 
CE TREBUIE

MAI RAȚIONAL 
GOSPODĂRITĂ

LA CE COTĂ PRODUC 
SUPRAFEȚELE AMENAJATE 

PENTRU IRIGAȚII ?

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

ACTIVISTUL U.T.C. 
LA ADUNAREA 

DE ALEGERI
Sistemul de irigații Gălățui— 

Călărași cuprinde în perimetrul 
său 83 660 de hectare din cea 
mai mănoasă cîmpie a țării. La 
construcția acestui important o- 
biectiv economic al agriculturii, 
timp de trei ani a funcționa» 
unul din primele șantiere națio
nale ale tineretului. O mie trei 
sute de brigadieri, destoinici 
meseriași, au făcut ca Dunărea 
să dea naștere, în Bărăgan, unui 
rîu... fertilizator, cu debit aproa
pe dublu Ialomiței și Buzăului 
luate la un loc. De doi ani sis
temul a intrat în. exploatare la 
capacitatea prevăzută. Firească, 
deci, întrebarea cu care ne-am 
adresat : la ce cotă produc su
prafețele amenajate pentru iri
gații ?

La Direcția județeană a agri
culturii, industriei alimentare $i 
apelor, tovarășul IOSIF BOIERU 
sintetizează „eforturile și neca
zurile" acestui an in expresia : 
„unde s-a putut iriga și s-a iri
gat — producțiile au fost foarte 
bune : unde s-a putut iriga și 
nu s-a irigat — recoltele au 
fost aproape ca înainte de ame
najare ; unde nu s-a putut iri
ga, pagubele au fost foarte 
mari, pentru că în acest caz a 
fost vorba in primul rind. de 
băltiri pricinuite de o incorectă 
execuție a unora dintre canale, 
de ușurința cu care s-au ales 
soluțiile constructive (jgheaburi, 
canale necăptușite etc.), in ca
zul unei mari părți din rețeaua 
distribuitoare**. Iar tovarășul 
VIRGIL DUMITRESCU, directo
rul I.E.L.I.F. Călărași, afirmă că 
„nici cincizeci la sută din po
tențialul productiv al sistemului 
n-a fost pus în valoare...". A- 
preeierile la general, foarte u- 
șor pot. dobîndi concretețe : 
aproape douăsprezece mii de 
hectare au fost afectate de ex
cesul de umiditate, o bună par
te dintre acestea fiind toată 
vara imense iazuri ; 33 000 de 
hectare n-au fost nici măcar 
odată udate — ploaia artificială 
fiind după carte distribuită doar 
pe circa 24 560 de hectare. Din 
această cauză, cea mai mare 
parte a unităților agricole nu 
și-au îndeplinit prevederile pla
nului de producție pe acest an, 
nerealizările fiind preliminate 
la circa trei mii cinci sute va
goane de porumb, citeva sute de 
vagoane floarea-soarelui, două 
mii două sute opt zeci tone soia, 
precum și întreaga producție la 
culturile duble de pe mai bine 
de șapte mii de hectare. Cauze
le sint multiple ; dar oricum ar 
fi apreciate de către beneficiar 
— „ca obiective" sau „ca su
biective" — ele au determinat 
o nerealizare a planului de 
stat, fapt ce trebuie să atragă 
după sine o analiză complexă, 
sancționarea exemplară in baza 
legislației in vigoare, a celor vi- 
novați. Valuri de pămint insu
ficient compactate și dalele a- 
șezate pe talazuri denivelare, 
fățuite prin sprijinirea lor pe 
cite un bulgăraș de pămint. au 
făcut din citeva canale :

apa «e întinde ea • pecingine, 
acoperi nd complet suprafețe în
tinse de teren — la I.A.S. Ivă- 
nești peste două sute de hecta
re. la ferma legumicolă taier - 
cooperatistă Ivănești. șapte hec
tare. la cooperativele agricole 
Vilceie, Dragoș Vodă. Vlad Țe- 
pe? și alte zece unități, de la 
citeva hectare pină la o sută- 
douâ... Au apărut, astfel, in 
Bărăgan. păpuriful și lacurile 
de pește ! Apoi, faprul că «me
najarea pentru irigai ii * acestei 
zone i-a făcut .ta principal pe 
baza unor studii pedologie* 
efectuate cu citeva decenii in 
urmă- — ( ! ?) — s-a ajuns ca 
încă din prim i an: de exploa
tare. in sistemul Gălătu.—Călă
rași sâ se constate ridicarea cu 
tre-patru metri a nivelului apei 
freatice, pe mii de hectare <Ln 
Cimpia Dilg:: să apară perico
lul de sărăturare. S-au cheltuit 
bani muiț: — ban: <Ln purga 
statulta și a cooperativelor agr - 
cole — tatii r_ a mamML 
«poi pentru a repera greaeiJe 
de proiectare și de exectr.e.

S . in tmp ce Inzr-o parte apa 
distruge, ta alte rene ale ra*e- 
mulx apa nu ajunge. Canalul 
C 5— X de JT-dâ. as fi M-
los:t_ pentru că a fost amplasat 
invers, — conform le^jor natu

r-1-
ca ivite

*

Iar

C A -2, C D -4 -o. C D -4 -C, 
C D —5 în zona Ivănești etc. — 
adevărate izvoare a căror apă a 
inundat, de-a lungui a o Dur.â 
parte din traseu, suprafețe 
foarte mari de teren. De 
o parte și de alta, pen
tru a limita pe cit posibil 
degradarea mănoasei cîmpii a 
Bărăganului oamenii au săpa: 
alte canale (scoțind de la pro
ducție alte zeci de hectare), iar 
sute de motopompe funcționea
ză continuu, (o zi funcționare - 
60 1 motorină consumată). r.u 
pentru a iriga culturile, ci 
pentru a readuce apa din 
infiltrații în magistralele • 
căror construcție a fost ur
mărită tehnic de inginerul 
Mihai Ionescu și tehnicianul 
Rădulescu. Au fost aduse aici 
și citeva zeci de agregate pen
tru a realiza așa-zisele banche
te de pămint de-a lungul ca
nalelor „ingropind" curba de in
filtrație. Iar acolo unde mo-to- 
pompele, screperele și basculan
tele nu fac față, cu fiecare zi

ri’. ana neputtad curge 5* la 
vale Ia deal ! — caz repeat r 
ta alxe citeva cazuri- Matrd? 
..S-a greșit- ! Dan rit de *-

-
Numai remed.e- e r-v^ne-ri 
citeva zer de oar.e de je:. 
p'.us că mi: de hectare de pd- 
mini tatîrzie sâ producă ia co
tele determina» pr - -
Firesc ar fi. ca acetar oarnezt 
care in perioada exectr.:e: șan
tierului rapori.au eror-em.: r 
rltmur. de lucru care se dove
desc acum a fi foa: dăunătoare 
eautății execuție. că fjpor» 
consecințeie-

Dar fi rxeJe suneafete oorecț 
amenajate se tascr.u in b.X~.tul 
acestei •oamne cu reeol*» no- 
d = ir. '?•-:»-?••» '- >-< 
Etătue. La cooperativele azrto- 
le d n Ștefan Tocă M na. Vi
teazul. Floraaiee. Canea, r. șa 
numai la acestea, procuctnle 
medii planificate ar răntas doar 
un deziderat— A:ri nu s-a iri
ga: conform cer-.nțeSor : și nu 
de neluat in seamă ' supra- 
fețele care n-au primit n:ri *nă- 
ear un strop de apă—Nj ne-am 
putu: descurca in ce pr.vește 
asigurarea mo^onocnptsrilor. ne 
apunea președintele coopera-:vet 
agricole din Ștefim Vodă Două
zeci și cinci de motopocr.ne n-au 
funcționat, iar ream! de 5? au 
mers doar rua. oamen.. nu ac
ceptă să lucreze la norme—- 
Aceeași motivație înregistrăm fi

rua aer* 
oră artd

>uă :
rtare

realizate ta cadru. vreu- 
pentr- mecar. zare 

a agr.mlmrr. ? Cu ma: mult in
teres d~-_ partea organelor agri
cole judeteee. al unitâț-lor de 
producte- not credem că da. Se

pierd, o dovedește cimpoi, tacă 
mult prea mari, suprafețe de te
ren prin .asigurarea tone: de 
protecție- a canalelor, prin nu
mărul prea mare al dnmraritor 
cro.» de o parte $: de alia a 
escalelor, noma: pentru că „ci
neva s-a scumpi: și nu a accep
tat eonsnuirea unei rețele co
respunzătoare de poduri fi po
dețe-. Insufiriente s-au dovedi: 
a fi test și canc-^ț^e de ingră- 
fănt_n'a puse la depoziția uni- 
âțxjor agricole, iar so. urile fi 
hJmxu n-au fost peste to: cei 
ii: indicați.

F rește. na am num.: deci: o 
infimă parte din acei factor, ce 
aoot din producție însemna.e 
suprafețe amenajate pen mu iri
gat-. sau care reduc considera
bil coca de fertil:»» a acestor

•upeafefe cuprinse ta perime
trul sistemului Gălățui—Călă
rași. Sintem convinși că o ana
liză mult mai aprofundată, ta 
detaliu, și pentru fiecare parce
lă de teren o vor face Departa
mentul de îmbunătățiri funcia
re din cadrul M.A.I.A.A. Direc
ția județeană a agriculturii, 
UJ.C-A.P. și celeilalte organis
me create ta vederea unei con
tinue și competente îndrumări 
ten.-..ce și organizatorice. Este 
inadmisibil ca aceste terenuri, 
cu a căror amenajare pentru 
irigații s-au cheltuit sume 
.merse, să fie lăsate să produ
că aproape la același nivel cu 
perioada precedentă perioadei 
execuției investiției.

GH. FECIORI’ 
Foto: V. TAXASOFF

:t de altele 
aresta - teva 
r—h afara 
elie prtn a-

NIVELE
fU- o

comu-
NU ori- 

item drep-

‘ocsriâ sc sece-’ ce mei esce ce iocvt cumpânmdu-ee m- 
KnTte p ''•0--''* voințe ee c ^«oțc mereu, >*p*os-
poc^d egetu- crom* cc'e c rie s-or ecoper: cu putbe- 
-ee ri-epe ©ce-w -R* fotei despre cere vorbea, cu citevu 
decerin ia urom. un cunoscut peceneg român : fuhnâ, ru- 

raăna.
NMe este mai țxX’n procHu naturii -teme deet a 

șocat cu O-s-»; chehuîc a ce cunocste'e ș< a tace eco- 
•■or-je -3 etartu- ce a :*«cta. Dor nu snt acre destui care 
ta: ocecsce csre se pun in a tara propriei ior naturi, cere 
tș< estucâ voit s^pcoee putinței de a ști mereu mai muK. 
iroditad cec ta jur compotc-nente e sarontCcuiui 
“cscet și teribâ ce fud«d și de sensibil end este 
st -riu- e lui cc'e“tic e ?

Ne-om ootșnutt, tronsronoindu-ne cu ccnsecventâ 
- sta preoric nocstta Sume, sc spunea un categoric 
câre« ta—« de stagnare- De ce atunci sâ nu edi 
tu! ce c spune acest minunat NU și celor care se așează 
molcom, ca pisoii la căldură, după cuptor, pe perna moale 
o unui sumum ae cunoștințe finite ?

Cred acum că >trecerea pe care
cu cere
gir.ditâ.

Pentru
buie sâ — --------
zirtă o premisa c perfecționării, un stadiu-pitan al creșterii 
serocse in știre și priceperii viguroase in fccere. Pentru că 
ceea ce trebuie, de fapt, să apreciem este efortul succesual 
de outodeoâșire, de care trebuie să se dovedească a fi în 
stare fiecare, de jos pină sus și invers, de Ia prima tine- 
rșțe. trednd prin toate celelalte, pină la încheierea ciclului 
biologic ci fiecăruia. In foța cimputai deschis al cunoașterii 
și acțiunii singura stare maximală pe care o recunosc este 
bucuria mereu împlinită de a învăța.

om început aceste rinduri
mi-am pus-o deseori și 
trebuie ea însăși re-

câ nu un nivel anume de 
fie aareciat in bine, ci măsura

pregătire poate și tre- 
in care el repre-

Fie că se află la prezidiu sau 
în primele rinduri din sală, ac
tivistul U.T.C., de la comitetul 
municipal sau de La cel jude
țean, prezent la adunarea în 
care tinerii își fac bilanțul ac
tivității și aleg un nou organ 
exercită o influență lesne de 
evidențiat, contribuie intr-un 
fel sau altui la buna desfășu
rare a lucrărilor. Cu experiența 
sa. cu o cunoaștere mai nuan
țată a sarcinilor, a formelor și 
modalităților de realizare a e- 
ducației comuniste, cu detașa
rea necesară dar și cu impli
carea firească a propriei per
soane. el intervine ori de cite 
ori consideră că este nevoie, a- 
nalizează și apreciază activita
tea depusă, recomandă noi căi 
de îmbunătățire a muncii. Exa
minarea mai îndeaproape a 
contribuției activistului ne pri
lejuiește însă unele concluzii 
care sint. credem, demne de 
interes. Dar mai • întii să pre
zentăm două cazuri, să poves- 
::m. .

Ne aflăm la Complexul de 
prelucrare a lemnului din Bră
ila, sectorul PAL, la adunarea 
organizației U.T.C. Se citește 
darea de seamă, apoi proiectul 
programului de activitate. Evi
dent, organizația fiind alcătu
ită dintr-un număr mic de ti
neri, nu ne așteptam la releva
rea unor acțiuni de o deose
bită complexitate, dar nici la 
evidențierea critică a eforturi
lor depuse de fiecare tinăr în 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
pe linia palitico-ideologică sau 
cultural-educativă. Darea de 
seamă reușește insă acest fapt, 
chiar dacă trece cam ușor pes
te unele implicații sau legături 
cauzale. Tinerii se înscriu la 
cuvint, aduc completări, sesi
zează și alte aspecte, alte feno
mene. Așteptam însă cuvintul 
activistului comitetului muni- 
c:pal U.T.C. Și iată că Petre 
Bădără se ridică de lingă mine, 
din sală, și cere îngăduința de 
a se pronunța asupra dării de 
searr.â. asupra activității orga
nizației și a biroului ei. Aduce 
în sprijinul spuselor sale argu
mente convingătoare, anali
zează desfășurarea întrecerii 
uteeiste (asupra căreia da
rea de seamă a intîrziat 
foarte puțin), evidențiază unele 
posibilități ne fruct; fi ca te. ara
tă ccen se procedează ta si- 
ruaț_i asemânâioare ta alte or- 
gxmzau: (tn mumxptu. le pre
puse umerilor să mediteze la 
citeva acțiuni care ar avea da
rul să sporească eficiența acti- 
r.tățu lor. Observauile sale a- 
supra proiectul-Jt programului 
-- A '«re .-ut . -
oase, sugestiile ftnrte potrivite. 
Ciad se trece la a’.?£erea noului 
organ, cel care conduce de la 
prezidiu se încurcă d? la pri
mul pas. Petre Bă dâră inter- 
vine cu calm, cu tact, dar ferm. 
Se mai fac cițiva nași înainte 
și tinărui care conduce se în
curcă din nou. Petre Bădără 
intervine iarăși cu același tact 
desăvirșit. asigurind însă res
pectarea întocmai a instrucți
unilor. a democrației de orga- 
ntzație. Cind se sfirșește adu
narea. Petre Bădără ii mai re
ține o clipă pe tineri și în fața 
lor, îl felicită în numele Comi
tetului municipal Brăila al 
U.T.C. pe cel care Ie-a fost se
cretar U.T.C. și care acum, la 
recomandarea organizației de 
partid, se află în fruntea altui 
organ ales. E un gest emoțio
nant, dar și unui care rotun
jește contribuția remarcabilă a 
activistului Petre Bădără la 
buna desfășurare a acestei adu
nări generale.

Să asemănăm acum șî un alt 
mod de a înțelege participarea 
activistului la asemenea mo
mente importante din viața or
ganizațiilor U.T.C. Ne aflăm de

această dată la I.I.S. „11 Iunîe“ 
din Galați, unde biroul unei 
organizații își prezintă darea 
de seamă. Cele două documente 
prezentate, deși au slăbiciuni 
și de fond și de formă', stîrnesc 
totuși interesul cuvenit însă, 
așa cum se mai întîmplă une
ori, în sală nu este o liniște 
perfectă. Dacă, în asemenea ca
zuri, activistul comitetului mu
nicipal se socoate îndreptățit 
să intervină, trebuie să-și a- 
leagă cu grijă cuvintele, altfel 
rezultatul nu este o îmbună
tățire a atmosferei de lucru, ci 
reversul ei. Iată însă că M. TU- 
dor începe cu apostrofările : 
„Nu vă e rușine?! Unde vă 
treziți ?!“ Să trecem însă peste 
alte asemenea scene penibile 
și să ne oprim asupra cuvîn- 
tului activistului M. Tudor 
din încheierea primului punct 
de pe ordinea de zi. Din 
două motive : mai tatii fiind
că aici trebuie căutată a- 
devărata contribuție a activis
tului la buna desfășurare a a- 
dunării, la descoperirea căilor 
pentru o mai rodnică activitate 
a organizației în viitor ; în al 
doilea rînd fiindcă în analiza e- 
fectuată de activist, tinerii văd 
un model de investigație și sin
teză, de discernămint.

Din păcate, fiecare frază a 
îui M. Tudor conține cite o ne
gație. Sau cîte o afirmație to
tal hazardată. De pildă, adre- 
sindu-se -tinerilor, M. Tudor, 
spune : „Nici nu înțelegeți Sen
sul organizației U.T.C.Sau, 
excesiv de nervos, remarcă : 
„N-am mai întîlnit asemenea 
neobrăzare". Și le face o morală 
in toată regula. Dumnealui, 
deși răspunde de mai multă 
vreme de această organizație 
din partea comitetului munici
pal, cind e vorba de deficiențe

nu se consideră cu nimic im
plicat. în locul unei analize a 

•activității organizației,, a stilu
lui de muncă, a birouluh a re
liefării rezultatelor bune (căci 
sint destule și apestea)., a for
melor și metodelor ce trebuie 
folosite pe viitor, a drumurilor 
ce trebuie continuate, activistul 
M. Tudor? spre totala noastră 
surprindere, se situează pe o 
poziție total negativistă și face 
morală măruntă, confundînd-o 
cu critica principială. Nu găsește 
in vocabularul său mici un cu
vint de încurajare pentru a- 
cești tineri care dețin majorita
tea într-Un sector ce se pre
zintă azi cu sarcinile de pro
ducție mult depășite, pentru a- 
cești tineri a căror organizație 
este fruntașă în activitatea de 
muncă voluntar-patriotică.

Cele două situații vorbesc a- 
proape de la sine. Rolul și con
tribuția activistului U.T.C. în 
desfășurarea adunărilor de dare 
de seamă și alegeri nu mai au 
nevoie de argumente care să 
le sublinieze importanța. Ele 
devin insă realități concrete 
numai cu condiția ca activistul 
să-și îndeplinească în între
gime funcția de îndrumător po
litic ai muncii organizațiilor 
U.T.C., să fie în toate împre
jurările sprijinul la care tine
rii apelează cu încredere. Pre
zența activistului la adunarea 
de alegeri trebuie S3 fie de a- 
ceea o continuare fiteâscă a u- 
nei prezențe ,de mai înainte, în 
procesul activității educative, 
și s-o anunțe convingător pe 
cea din perioada următoare, 
cind, alături de tineri și îm
preună cu ei, are datoria să 
ajute la transpunerea în prac
tică a hotărîrilor adoptate.

ION CHIRIC

A DOUA MARE

• SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI" •SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI"•

(III)
Localul era foarte mare, dar felul cum fusese el construit pe 

diviziuni unitare, fiecare decorate în alt gen, cu două ringuri 
de dans, în stingă și în dreapta orchestrei, crea impresia că a 
doua parte a restaurantului este o reflectare intr-o oglindă a 
primei, spațiul nu părea vast ei doar aerat, chiar foarte intim 
în cadrul respectivului grup de mase.

l-am comandat chelnerului mai puțin de jumătate din cît ar 
fi fost să mi neam, rugindu-1, cu argumentele cunoscute, să ni le 
aducă pe toate încă in anul curent și m-am ridicat de la masă 
să văd dacă nu cumva era căpitanul Pascu pe aici.

Nici urmă de căpitan, în schimb străinul cu care se întîlnise 
el la cafăe-baruj nautic stătea la o masă în societatea unei pere
chi mai in vîrstă și a încă doi domni.

Să fi fost pur și simplu o intîmplare întîlnirea aceea ? I-am 
aprins imaginația, și Ioana... Să zicem. întîlnirea a fost întîmplă- 
toare. dar ce caută Pascu aici ? ! Ce caută căpitanul Matinca 
transformat in paznic de parking și încă la parkingul hotelului 
in care locuiește străinul lui Pascu ? ! Apare el căpitanul, n-am 
nici o grijă ’

Soții Ornitz sosiră ia masă eînd ne aprindeam tocmai țigările.
— O să avem inline o zi foarte frumoasă ; nici un nor nu se 

vede pe cer, ne informă el așezîndu-se.

Un timp sm discutat banalități legate de vreme, și cum ei 
vauiset* aici >ă oarjeze. am crezu-, de cuviință să tac eu pasul 
iu acest sens. Domnul Ornitz a invitat-o, la rindul lui, pe Ioana, 
dar odată primul dans terminat, i-am condus soția la masă. 
obîigindu-1 astfel să procedeze la fel. Am așteptat apoi să se 
naice el primul pentru a-și duce soția pe ring.

cu Ioana și, deodată, am zărit-o pe Aura, Dansa cu 
P Am' condus-o pe Ioana plnă aproape de Pascu și Aura, 
n-virile noas’re se intUniră pe rind, dar așteptările mele In
tr-un semn cit de mic fură zadarnice ; amindoi ma priviră ca 
si cum le-a’i ti fost totalmente străin. Erau angajați, așadar, 
intr-o chestiune atit de serioasă incit nu-și permiteau nimic din 
ceea ce nu făcea parte din misiunea pentru care fuseseră co-

M-am îndepărtat in așa fel incit s-o orientez tot timpul pe 
Ia^na. ram precedasem șl pină atunci, cu spatele spre ce; doi.

— Conspirație totală ! spuse ea deodată, ajungind in partea 
cealaltă a ringului.

— L-am remarcat pe căpitan prin oglindă. Te-ai străduit să 
nu dau cu ochii de el, dar, vezi, nu ți-a mers.

Cu alte cuvinte mă ținuse cu spatele la oglindă...
— Mi-era teamă să nu te trădezi intr-un fel. Căpitanului nu-i 

scapă nimic. Un automatism, un gest involuntar, o tresărire 
abia perceptibilă a buzelor, chiar o schimbare pentru o frac
țiune de secundă a intensității privirii, el le sesizează perfect, 
punindu-le in relație cu situația dată.

— Nu m-aș fi trădat. Știu să mă cenzurez, n-avea tu grijă !
— Ai impresia că știi...
— Să nu fie cu vecinii noștri ceva !...
— Ei. asta-i bună ! Nici chiar așa !... Ornitz e un om simpa

tic, plăcut... . ,— Și dacă o să-ți spun că el se cunoaște cu străinul pe care 
l-a tntîlnit căpitanul Pascu la catee-barul nautic ?

— De unde știi ?
— Tipul este aici ți in timp ce dansam cu Ornitz s-au salutat 

amindoi.
— Normal, stau la același etaj...

*
A doua zi eînd am coborit pe plajă, soții Ornitz erau intr-o 

societate gălăgioasă și veselă care se strînsese sub două umbrele 
do soare, jucînd cărți direct pe nisip. I-am salutat continuîn- 
du-ne drumul, pentru a r.e instala ceva mai aproape de apă.

— Domnul Adrian •* rrt-a strigat Ornitz și ridieîndu-se ne in-

vită In grupul lor. Dz-abia așteptam să veniți pentru a vă lua 
banii ! rise el cu poftă. Noii noștri vecini, ne prezentă el.

Ne-am înclinat și Ornitz adăugă adresîndu-se unei doamne 
trecută de cincizeci de ani, cu fața ascuțită și prelungă, destul 
de bine conservată.

— Dacă soții Adrian o să dorească să facă cunoștință cu for
țele ncastre, după-amiază, să zicem, pe la cinci, o să putem 
face la mine un poker.

— Excelent ’ exclamă doamna Breker.
— De acord ? ne întreabă Ornitz.
M-am uitat la Ioana așa cum cereau regulile bunei cuviințe.
— Perfect, răspunse ea.
Vroiam tocmai să ne scuzăm pentru a intra în mare, soarele 

mă batea drept în cap, cind veni din apă străinul lui Pascu.
Ornitz se grăbi să facă prezentările :
— Doamna și domnul Adrian, domnuj Paul Esden.
Era un bărbat care nu arăta să aibă mai mult de treizeci și 

cinci de ani. cu o față deschisă pe care se desena un nas puter
nic, buze mari, senzuale, ce schițară un zîmbet convențional și 
rece cind își înclină capul în direcția noastră.

— Așa. ați jucat „Asul cîștigă" ! exclamă el văzînd cărțile de 
joc împrăștiate pe nisip ca pentru „copeică". Și ? Domnule Frol, 
le-ați luat iar banii ! izbucni Esden în rîs.

— Exact I chițăi un bărbat intre două vîrste, care se întinsese 
cu fa (a la soare.

Remarcasem figura lui de ascet, cu capul chel ca un genunchi, 
ridicindu-se într-un cot, umerii săi mi se părură anormal de 
înguști.

— Au profitat de venirea noilor noștri vecini, arată Frol spre 
noi, și au abandonat repede jocul.

— Ba n-am abandonat de loc ! protestă vecinul lui Frol. Sel- 
ton ținea banca, să dea cărțile, eii sînt gata de joc.

— De ce s-o mai țin eu din moment ce facem un joc nou ? ! 
sări în picioare un bâTbat cu părul grizonat.

în șezlongul de alături se întreținea cu doamna Ornitz, o bru
netă minionă. foarte plăcută vederii, probabil soția lui Selton.

— Bine, țin eu banca, interveni Frol. Iar la canasta tot eu o 
să vă fac praf !

— A, Esden, i se adresă acestuia domnul Bi*eker, n-o să mai 
avem chibiți. Cu noii vecini s-a tefăcut careul de poker.

Vorbeau cu toții franceza, cel mai bine o stăpînea Frol, însă 
și la el se simțea accentul străin. Se pregătiră cu toții de joc, 
Ornitz. cu care ne întreținusem între timp, ne invită să luăm și 
noi parte, am preferat o baie în mare.

(Va urma)

(Urma't dm oag. I) 

mraieare științific* de profil, 
dar puteam să schimb (mă
rar ia pauze) niște idei, 
sa-mi lămuresc citeva nedu
meriri. să aflu de la sursă ce 
intenții stat cu privire la va- 
lorinearea unui imens peten- 
țial de odihnă și recreare lă
sat pină mai ieri in plata 
domnului.

Cert este că ne aflăm in 
fața unei premiere. Preocu- 
pap de Litoral ani in șir, a- 
poi avind in vedere stațiunile 
de munte și cele balneare, 
responsabilii vacanțelor și 
călătoriilor noastre au pier
dut din vedere că în munți 
se conturează, fără voia lor, 
o bază turistică de valoare 
inestimabilă. După ce au ter
minat Bicazul și Argeșul, 
constructorii de lumina — 
deveniți lotreni — au vrut să 
încheie capitolul improviza
țiilor și romantismului frust 
de șantier. în mapele cărate 
cu tractoarele șenilate se a- 
flau nu numai studiile și 
proiectele giganticei hidro
centrale, ci și schițele unor 
locuințe ce nu mai aveau ni
mic comun cu barăcile arhi
cunoscute. Așa se face că si
multan cu străpungerile sub- 
adincurilor și ridicarea bara
jului, au început să prindă 
viață vile, blocuri cu mai 
multe etaje, edificii de cul
tură, sănătate, comerciale : 
la Voineasa, unde-i creierul 
coordonator al vastului șan
tier, și la Vidra, pe malul la
cului de acumulare. Apoi, in 
orele lor calme, niște tineri 
entuziaști și doritori de des
tindere, au inițiat concursuri 
de schi pe pîrtii neomologate; 
locuri pentru sporturile de 
iarnă în Munții Lotrului sînt 
cu nemiluita, numai interes 
și bunăvoință să existe. E- 
vrika 1 s-a zis, astea-s ca și 
gata stațiuni montane, ta 
care se vor putea organiza 
chiar și olimpiade albe ! Am 
și scris despre atarele pro
iect, numai că la ultima vi
zită pe Lotrul meu, confeso
rii s-au arătat nedumeriți de 
ce la anumite nivele ministe- 
rial-turistice a scăzut focul 
interesului pentru amenajă
rile complexe la care-și pot 
spune cuvintul în primul 
rînd constructorii : ei sînt 
încă acolo, cu utilaje, măies
trie și competențe dovedite, 
cu drumuri de șantier, cu 
dorința de a lăsa în urma 
lor, pe lîngă o cetate fier
binte, și o lucrare unică in 
materie de vilegiatură. Ei 
pot acum să ridice in virful 
muntelui și excavatoare dar 
și vapoarele ce vor trebui să 
plutească pe marea Vidrei... 
Să nu-i lăsăm să plece pînă 
tiu vor preda la cheie hote
lurile, debarcaderul, telefe
ricele, eliporturile, pirtiiie de 
Schi și bob — toate cite 
le-au adus cu ei în mapele 
voluminoase. Pentru a nu fi 
acuzat de pledoarie pro 
domo (!), revin ia Porți.

Spun : Dunărea se naște 
într-un rai împădurit și-și a- 
flă stingerea într-unul la
custru — fapte cunoscute ! 
Se mai știa că între cele 
două paradisuri există și un 
infern, numit Porțile de Fier. 
Fierbea apa între cei doi co
loși de știncă, Carpatul și 
Balcanul, incit celei mai în
guste strangulări din zonă i 
s-a spus Cazanele. Deci, apă 
clocotindă, pe o plită rece, 
vis-urii al navigatorilor, care

nu aveau timp și nici suflet 
sâ admire măreția munților 
înconjurători ; ai ascultat 
numai tumultul ad incuri lor 
de unde oricind putea tiș*ni 
colțul pietrei ee ar fi tăiat in 
doua ambarcațiunea. Spai
mele f-au însoțit de secole pe 
toți cej ce au intrat sau ieșit 
prin porțile bâtrinului flu
viu ; descrierile unor atari 
aventuri, dincolo de inedit, 
cuprind multe cuvinte tra
duse prin teamă, frică, 
groază.

întreb r unde-i fierberea, 
unde-ș spaimele ? De nu l-aș 
avea la cîrmă pe moș Tom.ă>j 
pilot prin Cazane de-o viață, 
m-ar bate gindul că totul e 
exagerare. Dau sâ-mi aprind 
o țigară, fac din palme căuș, 
plec capul și țigara se aprin
de. Zimbește bătrînul, și-mi 
zice : „N-am reușit să fumez, 
pe vas fiind, pină în ’71. Chi
britul se stingea imediat ce-1 
scăpărai ; pină și dusul la 
gură era o problemă. Juca 
ambarcațiunea sub tine de 
parcă o cuprinseseră frigu
rile". Pluteam pe lacul de a- 
cumulare și soarele se pre
lingea castaniu pe luciul a- 
pei, oglindă spartă numai de 
funia înspumată ce o lăsa in 
urmă barca noastră cu mo
tor. In jur, stincă peste stîn- 
că — dintotdeauna; in afund, 
nevăzutele și nebăgatele ta 
seamă — acum — fierăstraie 
de piatră, ce ne-ar fi putut 
tăia în două — pină în 1871. 
cind in circa barajului de la 
Gura Văii s-a strins atila 
Dunăre incit te crezi havi- 
gînd în apropierea țărmuri
lor unei mări pline de fior
duri. Fluviul s-a ridicat, in- 
cet-incet, pe stînci, a pătruns 
in grote și pe văile piraielor, 
a acoperit o insulă, a inundat 
un oraș ? Unde-i fierberea, 
unde-s spaimele ?

Concomitent cu constructo
rii și mai ales după plecarea 
lor, aici a început un întreg 
complex de cercetări, por
nind cu cele de strict ordin 
științific (arheologie, ecolo
gie, demografie) și terminînd 
cu preocupările sistematizării 
turistice a unuț vast spațiu 
ce cuprinde cursul Dunării 
între Baziaș și Calafat, mun
ții Semenicului și Muntele 
Mic, Băile Herculane și Va
lea Cerriei, zona submontană 
Baia de Aramă — Valea Mo- 
trului și vestul cimpiei Olte
niei. Așa cum e gîndit și cura 
se preconizează să fie ame
najat — adică imaginat ca 
structură unitară — acestui 
tezaur bogat în natură de 
excepție, în istorie milenară, 
în neasemuite valori etnogra
fice și de folclor, în ape tămă
duitoare, eu îi spun „Țara 
turistică a Porților de Fier". 
Pentru că ele vor fi puse in 
valoare datorită noii mări, 
răsărită lin și neauzit in 
Cazane, pe oglinda căreia vă 
puteți aprinde țigara mai 
simplu decît pe puntea unui 
transatlantic.

Asta-i „Țara Porților", rai 
coborit în cea mai puternică 
ștrangulare de piatră, a celui 
raai mare fluviu din mijlocul 
continentului. La discutarea 
acestei premiere aș fi vrut 
să iau parte. Nu de alta, dar 
învățăturile Orșovei trebuie 
citite și la centrii și pe So
meș, Lotru, Crișuri și pc cite 
alte inimi de apă vor bate în 
inimile munților. Să nu ui
tăm că toate la un Ioc for
mează a doua noastră mare.

rapori.au


PROGRAMUL PARTIDULUI
de educare comunistă a maselor -
programul nostru de muncă și viață

TÎNARUL 
COMUNIST
C

adru de referință pentru acti
vitatea fiecârula dintre noi, 
programul de educație comu
nistă elaborat de Mrtld ui 
zeazâ, In profunzimea moti
vației «ale, >1 virsta linârâ, 

si profilul moral-polltlc al tinârulul de azi. 
Se remarcâ prin aceasta însuți înaltul 
scop al construcției, profiguraroa a ceea 
ce viitorul va avea ca locuitor >1 spirit al 
sau, Inconfundabil, omul — rezultat al unui 
formidabil ți multilateral proces educațio
nal. Dar intllnlroa aceasta cu viitorul se 
petrece zilnic, >1 nu numai de azi, nu nu
mai do ieri. Semnele accolerdrii el sint 
insâ cu precâdore vizibile >1 aravltoazâ cu 
mai maro putere de atracție in spoțiul nu
mit conștiință, In special In acești ultimi 
doi ani, râstimp in care personalitatea fie
căruia a putut avea un permanent rea* 
zem de idei, norme fi precepte In însuți 
documontul program adoptat la plenara 
partidului din 3-5 noiombrio 19/1.

Tinârul comunist o, Intr-un fel, pragul, 
capul do pod al marii treceri spre ceea 
ce numim comunist tinâr, o anticipația fl 
mediul marilor sale rovolații, laboratorul 
maturlzâril fl exercltârii convingerilor fl 
calitâțllor sale de viațâ, a concepțiilor 
înaintate pe caro le promovează fi Io dâ 
teren larg do afirmare însuți partidul.

Ce trebuie sâ facâ atunci tinârul comu- 
nist ? Sâ ațtopto ca lucrurile sâ se Intim- 
pic de la sino, sâ contemple doar propria 
sa devenire ? In mod fatal nu el |i ar cu* 
ceri destinul, ci ar fi cucerit de acosta. Sâ 
troacâ permanent la acțiune, situlndu se 
in perimetrul mereu treaz al confrunlârli cu 
sine însuți, aplecat asupra crefterii fl ma- 
turizârii sale, intr-un viu dioloq de conțti* 
ințâ, cu sine fl cu ceilalți, coleql fl prle* 
teni și tovarâfl ai sâi de tnuncâ fi viațâ, 
de gindire fi crez. Locul firesc fi necesar 
în care se petrece zi do zi această trece
re la acțiune, perimotrul in caro dialogul 
iți gâsețto cole mai frumoase împliniri nu 
este fi nu poate fl altul decit organizația 
sa revoluționară, colectivul de utecifti in 
mijlocul câruia iți desâvirțețte neîntrerupt 
pregătirea pentru muncâ ți viațâ. Aici, 
alâturi de prieteni, de tovarâfii care îl 
înconjoarâ cu umerii lor de nâdejde, ti
nârul este chemat sâ-fl facâ pe deplin 
datoria, sâ râspundâ chemârilor partidu
lui, ale propriei sale conștiințe, punin- 
du-și întreaga putere de muncâ, tot ce 
are mal bun în gîndurile și în faptele 
sale, în slujba idealurilor colectivului sau, 
ale patriei însăți.

Expresie a generației sale, tinârul îți 
onorează locul și rindul in care inirna-l 
bate cu strălucirea întreaga a ideii de a fi 
comunist. In toate împrejurările ți in toata 
ființa sa ți de-a lungul întregului sâu drum, 
pe marele traiect istoric al acestor zile, al 
acestui timp.

întotdeauna că

elibera omul de asuprireistorică a socialismului este nu numai de a

ți exploatare, de a asigura bunăstarea lui de a făuri

o civilizație spirituală superioară, care nu se poate realiza decit prin

materială, ci

,,Noi considerăm ți am considerat

NICOLAE CEAUSESCU

menirea

formarea unui om nou, cu o inaltă conștiință și pregătire culturală 

fi profesională, cu un profil moral-politic inaintat".
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Țara meșterilor mari
PARTID

Orice zidesc cu timpla și împlinesc cu dorul 
întemeind in lucruri un anotimp ales 
Numai prin tine-și află deplinul înțeles ; 
Destinul tău luminii e-a toate roditorul.

I

Orice înalț cu fruntea și inima ades 
Sărbătoresc aripa care încheagă zborul 
Numai prin tine-și află, îmbelșugat, izvorul 
Și anotimpul tinăr de rod și de cules.

Numai prin tine virsta-i fecundă împlinire 
Cind sevele in cintec statornic se deschid 
Și corul din fintină e-o osie subțire 
A veacului, trecută prin ochiul tău lucid, 
Și mă cunosc in 
Numai fiind prin

cea mai puternică iubire 
tine și inrodind, Partid.

PAUL BALAHUR, 
Liceul „C. Negrului* 

lași

de cutezanța

Pâmintul iși spune 
veșnica poveste 
nesfirșită ca visele noastre. 
Pădurile poartă bucurie stelara, 
Zările fierb pline și verzi 
și sub clopot 
do soare 
revărsat cald 
și fremătind a baladă 
aud 
cintecul albastru do muncă și horă 
numindu-se simplu :

Partid,
Cintecul de zbucium și 
numindu-se simplu : 

Ceaușescu.
ANA

TE ASCULT, 
IZVORULE...

Te ascult, izvorule nemuritor, 
Tu, copleșit de fericirea de a fi frumos 
in țarc mesierilor mari...
Inimile pâmintului virgine 
continuu dau in pirg 
domnind in suave și aspre ginduri 
cu timpul care desâvirșește 
lumina in geană fierbinte 
O roată a olarului se invirtește 
vuind intre tîmplele mele, 
și nume de pe pietre funerare 
se fac mereu oșteni încordați. 
Te ascult, izvorule nemuritor, 
tu, copleșit de fericirea de a fi frumos 
in țara meșterilor mari...

GHEORGHE LUCA, 
Liceul „A. T. Laurian* 

Botoșani
FENOGHEN 
Tulită

SFATUL TĂRII, SFATUL COMUNISM
Cocoșii cintâresc in pleoape 
un soare plin de dimineață 
și de flori.
S-au scurs orele de taină 
de pe umerii țării : 
cerbi aleargă înfiorați de liniște 
spre fintinile in care se scaldă 
zine despletite...

Prin bucium curge singe : 
nou singe de uzină și pămint, 
prelung chemat in cele patru timpuri

Se-adună Sfatul țării...
Ca un cocor, pâmintul de vis dezbracă ochii 
mingiind copacii care troc 
către vară - 
pe un umăr trecutul, 
pe celălalt pădurea,
Așa se string semințele spre frunte, 
apele zidind strălimpezi cristale

Se-adunâ Sfatul țârii...
Se-adună țara la soroc de nuntă, 
țârina se apleacă sub iarbă 
simțind palme de plugari 
pogorind de pe coasă pe fluier.

Se-adunâ Sfatul țârii... 
Uneltele strînse in pumn 
sclipesc la marginea verii 
ca marea foșnind.

Și nesfirșită o încrederea acum, 
căci nesfirșită ne o sărbătoarea.

Sudoarea imbată semințe de zbor 
sădite la picioarele soarelui in copii.
Cintă păsări aprinse 
balada acestui timp de renaștere.

In leagân pruncii cintă din nai de trandafir 
despre piatră și inimă și dor.
Se abate cerul din curgerea soarelui 
și puternic zimbesc amintiri : 
Sfatul țârii se-adunâ 
Libertate se cheamă iubirea 
și iubirea e-n alb veșmint la țărmul așteptat 
și veșnic regăsit.

O, cit de simple sint vorbele lor 
toată lumina strinsă in perle sub frunte 
toți fiii — bâtrini și drepți, 
și puternici și tineri 
cu strigatul adunat sub veșminte 
în cel mai sincer drapel : 
inima.

Partid e soarele ce fierbe 
sub palmă 
cind palma se pleacă 
pe frunți sau pe piept...

DINU ADAM,
Liceul „Gh. Șincai", București

Avem nevoie
Vine timpul să inventăm lucruri adevărate, 
Treziți-vâ,
Trebuie să inventăm o minune 
Sau ceva asemânător, 
Să invontăm alte miini : 
Acestea ni s-au învechit 
Și sint grele...
Să inventăm alți arbori 
Mai plini de fructo 
Să inventam alte riuri 
Și alte pietre 
Și chiar munți...
Să inventăm cu încredere 
Orice.
E neapărată nevoie
Să inventam alte străzi
Mai drepte și mai largi,
Să inventăm ploaia cu spicul
De-argint,
Și autostrăzi inimilor noastre, 
Să inventăm noaptea și ziua, 
Și cai de lumină 
Și becuri in cimpuri 
Și conducte și metale.
Nu vedeți că este neapăratâ nevoie
De lacrimi și aer,
De suflet, do cit mai mult suflet T

VIVI ANGHEL, 
Găiești

Oră de dor
Orâ de pace și vise 
Oră a patriei mele 
Peste gindurile noastre

Curge rășina incandescentă 
Contopindu-ne bucuria împlinirilor, 
In ulcioarele smălțuite cu soare 
In bobul limpede al cimpiei 

înmuiat de sevele infinit modelate 
Din ierburi, din stele, din eroi 
Prin singele tău, simbol de istorie 
Urcă in acorduri inăltâtoare, 
Orga infinita a PARTIDULUI !

TEODOR RAPAN,
Liceul nr. 2, Roșiori de Vede

INIMILE PĂMÎNTULU!
Venim de departe, din pădurile istoriei 
cu miinile împletite, deasupra schelelor înflorite sub cer 
cu gindul luminat in fiecare dimineață 
de ferestrele luminii cu irișii albaștri de-nțelesuri 
cu pași uriași dâltuim smalțul pâmintului 
și batem la porțile vremii înmiresmați de soare.

de departe, din miezul soarelui 
grădinii sintem

Venim 
florile 
știm sâ cintâm visurile oamenilor arcuiți peste stele 
știm sâ cintâm frunțile lor sidefate 
dar mai presus de toate
știm sâ facem din pietre drumurile ochiurilor, 
știm sâ facem din griu aripile
„meșterilor mari calfe și zidari*.

t

EL
El, omul din straie 1
se strigă pe el, omul din ginduri, 
și se întreabă cite fluvii hrănește, 
cite cimpii hrănește, ciți munți hrănește

și-și râspunde omul din ginduri : 
fluviile sint taina mea 
cimpiife sint scoicile mele 
scoici cu rădăcini adinei in trupul lor.

GHEORGHE AEBU, 
Liceul economic Tirgoviște

Venim de departe, din aurul singelui necâlcat niciodată 
in picioare

din munții, cu umerii dornici de drumuri inalte 
dâftuite spre sfere, 
venim din tîmplele timpului cintind 
„iubirea e doar ce e țișnirea spre cer 
și-mplinirea țișnirii este zborul" 
peste mari ginduri sudate la cumpâna încrederii,

Venim de deprrte, drepți ca săgețile 
ploile metalului scinteiază pe cer 
sub piepturile noastre arse și netede 
ca inimile pâmintului.

MARIAN CONST ANTINESCU
Liceul „Aurel Vlaicu*, 

București

părinților

i
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INI Ți A T! VA,
DINAMISM, 
EFICIENȚA

Acfiuni ut eci st e in înfăptuirea 
hotărî rilor Plenarei C.C. al P.C.R., 

din 3-5 noiembrie 1971
\ Recent, a avut loc o ședință a Biroului C.C. ai U.T.C. care
< I a analizat preocuparea organelor și organizațiilor U.T.C. pentru 
t educarea politico-ideologică și moral-cetațenească a tineretului
< in spiritul normelor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și 
<' echității socialiste. Cu acest prilej, Biroul C.C. al U.T.C. a
< > supus dezbaterii modul concret in care organele și organizațiile 
. ► U.T.C. au transpus in practică indicațiile cuprinse in expunerea 
’) tovarășului Nicolae Ceaușescu, Ia Plenara C.C. al P.C.R. din

I 3—5 noiembrie 1971 cu privire la formarea și dezvoltarea tră- 
1 I salurilor morale proprii omului nou, analizînd calitatea și efi- 
<. ciența acțiunilor întreprinse in intervalul celor doi ani, imbo- 
r gățirca conținutului întregii activități educative.
( în urma concluziilor rezultate din analiza efectuată, Biroul
< • C.C. al U.T.C. a elaborat și adoptat un amplu plan de mă- 
(i suri menit să ridice pe o treaptă calitativă superioară indepli- 
j nirea exigențelor de îmbunătățire și intensificare pe mai de- 
j parte a activității de formare a conștiinței socialiste a tinerilor 
\ pe baza programului partidului de perfecționare a întregii ac- 
<. tivități politico-ideologice de educare a maselor, a proiectului 
I de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității
< socialiste. Din conținutul acestui plan de măsuri spicuim unele 

clemente reprezentative pentru obiectivele urmărite și modali-
<' tățiic practice care se preconizează pentru îndeplinirea lor 
’ > optimă :

efective iu întrecerea „Tineretul — factor activ in îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen“ ;

• pentru tinerii din mediul rural, în perioada de iarnă, la 
căminele culturale, se vor organiza dezbateri, expuneri, pro
cese publice, dicționare juridice, intîlniri cu activiști de partid 
și de stat ;

• in toate adunările de dare de seamă și alegeri se va asigura 
dezbaterea combativă, responsabilă a tuturor problemelor privind 
viața și munca tinerilor, modul in care participă la viața de 
organizație, își îndeplinesc, fiecare in parte, răspunderile sociale 
ce le revin ;

• un sprijin mai consecvent va fi acordat perfecționării activi
tății brigăzilor artistice de agitație ale căror programe vor cu
prinde cu prioritate aspecte legate de comportarea la locul de 
muncă, in familie și societate ;

• in cadrul ciclului de activități „Să trăim și să muncim în 
chip comunist", care se desfășoară in toate organizațiile U.T.C. 
se va pune accentul în continuare asupra felului in rare tinerii 
se achită de sarcinile profesionale, pe dezvoltarea atitudinii lor 
militante și revoluționare față de muncă, pe stimularea angajării

• în luna decembrie a acestui an va avea loc seminarul na
țional „Principiile și normele vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste — imperative ale profilului moral al 
tuturor tinerilor", care va aborda probleme de bază ale muncii 
de educare socialistă, modalitățile de transpunere in viață, de 
eăirc toți tinerii, a acestor principii și norme.

în rî ud urile care urmează vă prezentăm pe scurt cîteva din 
numeroasele inițiative apărute pe agenda dc lucru a organi
zațiilor U.T.C. in răstimpul celor doi ani și devenite deja instru
mente educative curente.

SĂ TRĂIM 
Șl SĂ MUNCIM 

ÎN CHIP COMUNIST
Desfășurindu-se în organiza

țiile U.T.C. din toate județele 
țării, această inițiativă se consti
tuie intr-un amplu ciclu de ac
tivități care încorporează cele 
mai variate aspecte legate de 
munca și viața tinerilor, din 
punct de vedere profesional, po
litic, moral, cetățenesc. în ca
drul acestor acțiuni tinerii au 
prilejul să se întâlnească cu di
verse personalități ale vieții pu
blice, cu activiști de partid și 
de stat, să dezbată și să cunoas
că în cadrul unor simpozioane, 
mese rotunde, colocvii, princi
piile și normele specifice con
științei omului de tip nou, să-și 
însușească spiritul de muncă și 
viață al comuniștilor, să capete 
conștiința obligației ce le revine 
de a se arăta demni de condi
țiile pe care partidul le-a creat 
pentru afirmarea lor deplină în 
societatea socialistă.

TINERI, 121000 
LOCURI DE MUNCĂ 

VĂ AȘTEAPTĂ!
Inițiată de Comitetul munici

pal București al U.T.C. la înce
putul acestui an, acțiunea își 
propunea să vină in sprijinul re
alizării angajamentelor de înde
plinire a cincinalului înainte de 
termen, cele 121000 de locuri 
de muncă fiind consecința de
vansării unui mare n-umăr de in
vestiții din municipiul București. 

In colaborare cu organele de 
partid, cu oficiul forțelor de 
muncă și uiți factori responsa
bili se întreprind acțiuni de des
coperire a tinerilor fără ocupa
ție, de recrutare a celor care ies 
de pe băncile școlilor în vederea 
integrării lor în colectivele de 
oameni ai muncii din noile u1 
nități economice, precum și de 
calificare a lor în timp scurt și 
de bună calitate în meseriile so
licitate de economia națională.

COMUNISTUL-MODEL 
DE MUNCĂ Șl VIAȚĂ

Formula organizatorică a a- 
cestei acțiuni este constituită de 
întâlnirea tinerilor cu membrii 
de partid care le împărtășesc 
din experiența lor personală, 

modul în oare s-au realizat în 
viață, calitățile omenești care 
sînt necesaie fiecăruia în înde
plinirea aspirațiilor personale, a 
cerințelor societății în care tră
iesc.

SFATUL OMENIEI
Inițiat la Brașov prin colabo

rarea organizației U.T.C. cu or
ganele și organizațiile obștești, 
precum și cu reprezentanții u- 
nor instituții și întreprinderi din 
oraș „Sfatul omeniei"* urmărește 
integrarea în activitatea produc
tivă a acelor tineri care, dintr-un 
motiv sau altul, nu muncesc. 
Ftmcționind saptăminal, „Sfatul 
omeniei** desfășoară o activita
te de convingere a tinerilor res
pectivi dar și de descoperire a 

posibilităților concrete existente 
pentru cuprinderea in producție 
și a tinerilor rămași încă în a- 
fara rindu rilor celor ce muncesc.

TINEREȚE, EDUCAȚIE, 
RĂSPUNDERE

Este titlul generic al unui ci
clu de acțiuni educative desfă
șurate de uteciștii din județul 
Brăila. Adresîndu-se tuturor ca
tegoriilor socio-profesionale de 
tineri, ciclul cuprinde activități 
de diverse feluri, cum sînt : „Tri
buna juridică", care prilejuiește, 
cu ajutorul unor juriști și peda
gogi, cunoașterea de către tineri 
a legilor țării; „Joia meseriilor" 
— săptamînal' tinerii de diferite 
meserii • se întâlnesc și dialoghea

ză eu muncitorii fruntași în pro
ducție care le împărtășesc din 
tainele și frumusețea profesiuni
lor pe care ei le exercită de o 
viață întreagă ; „Almanahul ti
nerelor fete", care își propune să 
organizeze activități specifice a- 
cestei categorii de tineri, în pri
mul rînd de educație sanitara, 
familială și gospodărească.

PRIETENII
NOULUI ANGAJAT

Acțiunea lansată de organiza 
fia U.T.C. de la Uzina „Semă
nătoarea** din Capitală este o 
contribuție la preocuparea de 
stabilizare a forței de muncă în 
industrie, de diminuare a fluc
tuației tinerilor de la o între 
prindere la alta. Accentul este 
pus pe crearea unor condiții 
mai bune de primire a tînărulu 
nou angajat în colectivul între
prinderii, precum și pe sprijini
rea lui în rezolvarea probleme
lor curente ale muncii pe care o 
desfășoară, asigurindu-i-se în sec
ții și ateliere condiții corespun
zătoare de calificare, ajutorul to
vărășesc al celor lingă care lu
crează, astfel incit integrarea tî- 
nărului în colectiv să devină o 
acțiune politică permanentă.

CE AȘTEAPTĂ 
SOCIETATEA 
DE LA NOI?

Este o întrebare la care ti
nerii află răspunsul prin inter
mediul întâlnirilor și dezbateri
lor cu cadre de specialitate din 
diferite domenii, personalități 
ale vieții noastre publice, con
ducători de întreprinderi și in
stituții care le înfățișează ta
bloul realizărilor societății so
cialiste, și, în consecință, dato
ria ce le incumbă de a-și arăta 
prin fapte recunoștința pentru 
grija cu care sînt înconjurați, dc 
a contribui efectiv la creșterea 
avuției naționale dc ale cărei 
roade ei înșiși beneficiază.

CUM NE COMPORTĂM 
ÎN SOCIETATE

Pedagogi, psihologi, sociologi, 
sînt solicitați să expună în fața 
tinerilor normele civilizate de 
comportare, necesitatea respec
tării lor. Un capitol deosebit al 
acestei acțiuni este conturat de 
răspunsurile date întrebărilor ti
nerilor cu privire la situațiile 
concrete de comportare la lo
cul de muncă, în familie, pe 
stradă etc. Acțiunea realizează 
astfel o aplicare concretă în via
ța cotidiană a normelor eticii și 
echității socialiste.

TRAIAN GÎNJU



Ce loc ocupă 
munca politică 
în activitatea 

organizației dv.?

hotârîre, im- 
diversitate și 
unei organi-

Cu doi ani în urma, Comitetul Centra! al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu personal, adresa tuturor 
membrilor de partid, tinerilor comuniști, întregului po
por, un călduros apel la îmbunătățirea și dezvoltarea 
activității ideologice, cerind o preocupare tot mai 
sporită pentru educarea și formarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii, la un nivel corespunzător 
dezvoltării sociale și economice pe care a atins-o pa
tria noastră. Organizațiile U.T.C. au răspuns atunci, cu 
prilejul dezbaterilor ce au avut loc, printr-un angaja
ment ferm, vizind intensificarea și diversificarea muncii 
politico-ideologice, creșterea continuă sub raport ca
litativ a întregii activități educative. Apare firească 
Gcurn, după trecerea a doi ani, dorința de a vedea as
pectele pe care le-a îmbrăcat această 
bunălățirile pe care le-a înregistrat, ca 
atitudine concretă, întreaga 
xații de tineret

activitate a

PERMANENȚA UNUI 
IMPERATIV : 
EDUCAREA 
COMUNISTĂ 

A TINERILOR
Am în față planul de măsuri 

privind îmbunătățirea activității 
politico-ideologice, de educare 
marxist-leninistă a tineretului, 
plan adoptat de comitetul U.T.C. 
al uzinei „Timpuri noi" din Ca
pitală, în acel sfirșit de vară a 
anului 1971. Rezultat al unei 
mature chibzuințe colective, a- 
cesta constituia mai mult de- 
cît o înșiruire de puncte și de 
activități preconizate, izbutind 
să fie o ilustrare concretă a 
spiritului revoluționar ce tre
buie să anime întreaga viață a 
organizației. Concepția muncii 
„pe felii și pe sectoare" era de 
data aceasta subsumată scopu
lui comun al organizației : e- 
ducarea comunistă a tineretu
lui. Alături de manifestările po
litico-ideologice „tradiționale" — 
învățămînt politic, informări po
litice in cadrul adunărilor ge
nerale. mese rotunde, întîlniri 
cu militanți ai partidului din 
perioada ilegalității etc. — a- 
pareau forme noi, moderne și 
de mare eficiență, privind utili
zarea mijloacelor de propagan
dă audio-vizuale (crearea în fie
care secție a unor panouri de 
popularizare a presei, înființa
rea unor colțuri ale fruntașilor 
în producție și în viața de or
ganizație, inițierea unor co
lective de corespondenți volun
tari ai ziarului uzinei și ai e- 
misiunii „Unda tineretului* etc.), 
în același timp, activitatea pro
ductivă a tinerilor, ca și cea re
feritoare la organ!*»*»* timpu
lui liber, își adăuga valențe 
majore, înăcriindu-se angajat în 
sfera politicului. Obiectivele 
producției — îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, creș
terea disciplinei în producție, 
obținerea de economii etc. — 
erau privite ca o consecință di
rectă a acțiunilor privind creș
terea conștiinței muncitorești a 
tinerilor, imperativul general 
găsindu-și o reflectare adecva
tă in acțiuni și activități spe
cifice (schimburi de experiență 
între muncitorii vîrstnici și cei 
tineri, demonstrații practice la 
diferite mașini și agregate, dis
cuții și analize la obiect cu fie
care tînăr în parte, dezvolta
rea inițiativelor vizind integra
rea în producție a noilor anga
jați etc.). Acelorași comanda
mente, ale lărgirii orizontului 
politico-ideologic al tinerilor, le 
erau subordonate și acțiunile 
culturale și turistice, ansamblul 
tuturor acestor activități reu
șind să contureze un program 
de perspectivă al organizației 
U.T.C.

„Experiența primului an de 
aplicare a acestui program 
îmi spune-acum Nicolae Andrei, 
responsabilul resortului politico- 
ideologic din comitetul U.T.C. 
al întreprinderii — s-a reflec
tat în modul în care a fost 
conceput noul program de ac
tivități al organizației, pro
gram adoptat la conferința pe 
uzină din toamna trecută. Ur-

! • La fiecare pas, argumentele diversității • Cheia prestigiului: încrederea I
■ și colaborarea «'Aceiași tineri, in uzină și dincolo de poarta ei • Coordonatele ! 

j reale ale unui proces neîntrerupt

mind aceeași linie directoare, 
devenită viabilă și fructuoasă, 
acest program a crescut în con
cretețe, datele experienței an
terioare, așa cum au reieșit din 
dezbaterile ce au avut loc cu 
această ocazie, venind să îmbo
gățească activitatea noastră".

Argumentele ce ilustrează a- 
ceastă continuitate în timp și 
preocuparea pentru o continuă 
diversificare, reflecting adecvat 
cerințele ce stau în fața orga
nizațiilor U.T.C., le-am regăsit 
și in programele de activități a- 
doptate luna trecută, cu ocazia 
adunărilor de dare de seamă și 
alegeri ale organizațiilor. La or
ganizația „Sculărie", spre exem
plu, găsim înscrise în plan ac
țiuni ca : recondiționarea prin 
muncă patriotică a sculelor u- 
zate, organizarea lunară a unor 
zile record ale producției și ca
lității, acțiuni pregătite prin- 
tr-o susținuta muncă de propa
gandă în rîndul tinerilor prin 
organizarea do demonstrații 
practice pe mașini etc. îndrep
tate fiind direct spre creșterea 

c eficienței muncii. Inițiative ase
mănătoare întîlnim la organiza
țiile U.T.C. nr. 2 și nr. 4 din 
cadrul secției „Prelucrări me
canice". în același timp, ca un 
deziderat ce exprimă o necesi
tate înțeleasă, dar care, din pă
cate, încă nu și-a găsit o re
zolvare adecvată, regăsim punc
te ce figurau incă în progra
mul din 1971 amintit : folosirea 
agitației audio-vizuale, înființa
rea de panouri pentru populari
zarea fruntașilor etc. „Avem 
in secție o mulțime de lozinci 
și pancarte, concrete, mobiliza
toare — îmi spunea Eugen Cris- 
tea, secretarul organizației 
U.T.C. „Sculărie" — dar nici 
una nu se adresează direct ti
nerilor. Așa că ne-am propus să 
facem ca și aici, in secție, să 
avem propriile noastre mijloa
ce de popularizare a inițiative
lor, a fruntașilor noștri, a o- 
biectivelor noastre. In acest 
mod putem argumenta mai 
bine tinerilor, cu exemple con
crete, cunoscute și urmărite zi 
de zi, analizele pe care le fa
cem lunar în adunările genera
le...'1 Deci aceeași preocupare 
pentru o continuitate de sub

stanță căreia noile birouri ale 
organizațiilor caută să-i dea o 
tentă cit mai concretă. Dincolo 
de enumerarea acestor acțiuni, 
spiritul documentelor de partid 
adoptate în 1971 își arată roa
dele în modul de a gindi al ti
nerilor.

SPIRITUL 
MUNCITORESC 

NU APARȚINE DOAR 

MUNCITORILOR
Tinerii au început să gîndeas- 

că mai realist, mai concret, mai 
departe. E o realitate care 
transpare pînă la evidență din 
modul în care au fost abordate 
aici problemele organizației, din 
curentul de idei și de opinii ce 
s-a iscat în această perioadă. 
Tinerii au devenit mai intere
sați de ceea ce fac și de cum 
fac mai ales. în problemele pro
ducției, spre exemplu, s-a tre
cut de la dezbaterile din cadrul 
fiecărei organizații, dezbateri 
care ajungeau la un moment dat 
cu analiza la aspecte ce puneau 
probleme de colaborare și în

terdependență între tinerii din 
diferite secții, la schimburi de 
experiență între mai multe or
ganizații. „Am simțit la un mo
ment dat nevoia unui cadru 
care să ofere prilejul unui 
schimb direct de idei între ti
nerii din diversele organizații 
ale întreprinderii, pe probleme 
de producție — îmi spune Mi
hai Ioan, secretarul comitetului 
U.T.C. al uzinei. Locul cel mai 
potrivit, pentru a dezbate și 
înțelege dimensiunile politice 
ale acestor probleme, l-a con
stituit cabinetul de științe so- 
cial-politice din întreprindere 
unde, în prezența unor repre
zentanți ai organizației de par
tid, ai conducerii uzinei, am i- 
nițiat aceste schimburi de ex
periență la care au participat 
tineri din toate organizațiile în
treprinderii, deci de pe tot flu
xul tehnologic. Existau, pînă a- 
tunci, unele probleme care nu 
puteau fi dezbătute eficient în- 
tr-o singură organizație, rezol
varea lor depinzînd de munca 
tinerilor din alte secții. Prin 
aceste schimburi de experiență, 
combativitatea s-a ridicat, ca e- 
ficiență și modalitate de lucru, 
la nivelul întregii organizații a 
întreprinderii".

Același scop, al cultivării spi
ritului muncitoresc, l-au urmă
rit și numeroasele acțiuni ce 
au avut loc împreună cu stu
denții de la Institutul politeh
nic, de la Academia de științe 
economice și de la Universita
te, care au făcut, în perioada 
de vară, practică în uzină. Prin
tre acestea, o acțiune desfășura
tă sub genericul „Cum trebuie 
să se comporte un viitor ingi
ner pentru a cîștiga încrederea 
colectivului", mi-a reținut în 
mod special atenția. „A fost, 
în fapt, o masă rotundă — îmi 
spune inginerul Virgil Ioniță, 
locțiitor în cadrul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii — la 
care au participat siudenți po- 
litehniști și tineri din uzină. De 
exemplu, o întrebare care s-a 
pus a fost : Poate un tinăr in
giner să ceară un sfat unui 
muncitor, fără să-și piardă cum
va prestigiul ? Au fost discuții 
aprinse, la capătul cărora stu
denții au înțeles că prestigiul se 

capă tă tocmai din încredere și 
din colaborare, că spiritul mun
citoresc nu acceptă izolarea sub 
nici un pretext și că doar con
fruntarea deschisă a părerilor, 
indiferent de funcție și pregă
tire, poate da rezultate. Un a- 
devăr care a fost util și tine
rilor muncitori".

Și tot datorita acestui fapt, al 
cultivării neabătute a spiritului 
muncitoresc, integrarea și for
marea muncitorească a tineri
lor veniți aici pentru calificare 
este mult lărgită, contactul lor 
cu cei mai buni muncitori fi
ind de primă importanță. L-am 
întîlnit aici pe Gheorghe Sub
țirică, un tînăr care peste cîte- 
va zile urmează să dea examen 
de calificare ca frezor, după 
cele opt luni petrecute la cursul 
de calificare, alături de „meș
terul" său, tînărul Gheorghe 
Daiu, cel mai bun frezor al sec
ției „Prelucrări mecanice". Deși 
examenul îl va da în curînd, de 
două luni el lucrează direct la 
mașină, cot la cot cu ceilalți 
muncitori, reușind să realizeze 
planul la nivele mult superioa
re categoriei ce o va primi. Bi
neînțeles, a cîștigat și ma
terial, salariul realizat în a- 
cord fiind corespunzător, dar 
cel mai mare cîștig l-a avut 
pe plan uman. El se simte a

cum pe deplin responsabil de 
ceea ce lucrează. E un exem
plu concret pentru axioma in
terdependenței muncii omului și 
a conștiinței sale.

COLECTIVUL UZINEI 
ESTE 0 MARE 

FAMILIE
Vorbind de creșterea și edu

carea tineretului, in condițiile 
unei mari uzine ca „Timpuri 
noi", o coordonată esențială a 
acestei- preocupări o constituie 
integrarea și formarea tinerilor 
în spiritul tradițiilor muncito
rești ale uzinei. „Munca nu în
seamnă numai producție — îmi 
spuneau multi din tinerii cu 
care am vorbit — ci și senti
mentul responsabilității, dragos
tea și atașamentul față de co
lectivul din care faci parte". Nu 
apare deci întîmplătoare aid 
preocuparea ce există în orga
nizații pentru pregătirea multi
laterală a tinerilor nou anga
jați, atît sub aspect profesional, 
cit și moral-poli tic. Sentimentul 
încrederii și al apropierii reci
proce între tineri, asigurînd co
eziunea și fermitatea in înde
plinirea hotărîrilor, este culti
vat prin acțiuni și forme speci
fice, încă de la intrarea în în
treprindere. Ba chiar înainte de 
acest eveniment, acțiunile ini
țiate de către comitetul U.T.C. 
printre elevii anului III al șco
lii profesionale a uzinei, pre
cum și inițiativa, de larg răsu
net în întreaga țară, a sprijini
rii școlilor și liceelor de cultu
ră generală in acțiunea de do
tare a atelierelor școală cu scu
le și mașini realizate sau recon
diționate prin muncă patriotică, 
urmăreau aceeași grijă pentru 
formarea viitoarelor cadre mun
citorești ale uzinei, pentru atra
gerea și apropierea viitorilor 
muncitori.

Depășind cadrul strict al uzi
nei, aceste acțiuni caută să im
prime colectivului de muncă 
autenticitatea și căldura unei 
mar- familii, legăturile inter- 

umane stabilite realizînd astfel 
necesarul salt în domeniul spi
ritualului. „Cea mai bună edu
cație se realizează nu numai în 
colectiv, dar și prin colectiv — 
spune Mihai Neagu, unul din 
cei mai activi propagandiști ai 
uzinei la cercurile de învăță- 
mint politic U.T.C. Vorbim ade
sea de influența pozitivă sau 
negativă a anturajului — ori 
noi trebuie să acționăm în așa 
fel îneît colectivul din întreprin
dere, organizația U.T.C. ca ata
re, să devină, dincolo de porțile 
uzinei, anturajul tinerilor. Este 
cel mai potrivit mijloc de pre
lungire a activității politice din
colo de acțiunile strict organi
zate, transformindu-lc în acțiuni 
în mod real continue". Tocmai 
un asemenea scop viza propu
nerea organizării unei seri dis
tractive a organizației nr. 2. 
„Prelucrări mecanice" la clubul 
T 4. seara distractivă despre 
care Constantin Georgescu, se
cretarul organizației U.T.C., îmi 
spunea că va fi de fapt o ac
țiune mad complexă, cuprinzînd 
și o seară de poezie patriotică. 
„Vrem să folosim acest prilej 
— și acesta este doar un exem
plu — pentru a-i face pe tineri 
să se simtă mai apropiați, mai 
intimi și dincolo de poarta u- 
zinei — arăta el. Credem că, 
folosind asemenea modalități 
adecvate de muncă politică, re
ceptivitatea și înțelegerea tine
rilor vor fi mult mai mari".

Pe aceeași linie mai pot fi a- 
mintite și excursiile, care au 
reușit, spre exemplu, să înlătu
re izolarea artificială ce exista 
la un moment dat între „cei de 
la T.A." și tinerii muncitori ai 
uzinei.

Această integrare pe planuri 
multiple, decurgind dintr-o se
rie de activități specifice, diver
sificate, și antrenînd in și spre 
colectivitate atît pe cei ce abia 
au pășit pragul uzinei cit și pe 
cei ce, în uzină fiind, păreau 
izolați prin profesie sau preo
cupări, a creat posibilitatea unei 
reale omogenități a colectivului. 
Personalitatea distinctă a fiecă
ruia își găsește astfel un eîmp 
liber de manifestare în cadrul 
organizației, acțiunile organiza
ției devenind, în același timp, 
ale fiecărui tinăr. Și în aceasta 
recunoaștem, prin eficiență și 
rezultate, adevărata semnificație 
a integrării : semnificația poli
tică, răspunzi nd aceluiași dezi
derat major, al educării tinere
tului în spirit comunist.

★
Cele cîteva aspecte spicuite 

din. activitatea organizației 
U.T.C. din Uzina „Timpuri noi" 
demonstrează importanța și am
ploarea procesului de creștere 
și diversificare a activității ti
nerilor în urma traducerii în 
viață a programului adoptat de 
partid acum doi ani. Creșteri 
©are pot fi cel mai bine defi
nite prin continuitatea reală pe 
care a înregistrat-o activitatea 
acestei organizații pe linia mun
cii politico-ideologice, prin di
versificarea și lărgirea continuă 
a activității, vizind, ca obiectiv 
final, instaurarea unui adevărat 
spirit muncitoresc, prin integra
rea într-un efort colectiv a tu
turor membrilor organizației. 
Sînt coordonatele reale ale unui 
proces care continuă.

MARIAN GRIGORE



IZVORUL ARTEI-VIATA
Exprimată pe larg și cu claritate la Plenara din 3—5 noiembrie 

1971, concepția partidului nostru despre omul nou, constructor al so
cialismului, pornește de la premisa unui om real, in portretul căruia 
se pot descoperi atit defecte cit și nobile trăsături. Ținind cont de 
evoluția literaturii noastre in ultimii doi ani, precum și de căutările 
și eforturile pe care dumneavoastră le întreprindeți în cărțile pe care 
le-ați scris sau le veți scrie, cum apreciați stadiul atins în procesul 
de elaborare a unor opere in care adevărul vieții și al oamenilor 
să exprime contradicții, conflicte, probleme reale și nu închipuite, 
imaginate în marginea sau chiar in afara realității ?

Premise ale operei 
monumentale

In acest fel e și greu să nu pătrunzi 
în zona operelor monumentale. Realita
tea socialismului, realitatea structurilor 
sale (sociale, economice, politice) este 
caracterizată de mărimea lor colosală, 
nemaiîntîlnită pînă azi. Literatura și 
mai cu seamă proza (gen mai „în
căpător"), nu au altă șansă decît să 
preia această realitate așa cum se află 
ea față în față cu noi. Asta în primul 
rînd.

Literatura de alcov sau de cabinet, 
aceea a secundei sau a efemerului sen- 
timentalizant, intră în secundar, cedînd 
locul ritmurilor plenare, de largă an
vergură. Nu se mai poate crea litera
tură prin simpla confesiune (cel mai a- 
desea minimalizanță în raport cu reali
tatea), și nici prin simpla schematizare 
sau fotografiere.

Cultura a fost întotdeauna, și conti
nuă să fie, un seismograf sensibil la 
toate schimbările masivului social și e- 
conomic. E interesant de urmărit cum 
în operele timpului apare întotdeauna și 
o critică a societății — alături de idea
lul momentului ; fie chiar numai impli
cit. O operă artistică nu poate fi numai 
critică sau numai laudativă. Prima con
diție ca o operă să existe, este existența 
dramatismului ei. Oricare ar fi arta, ge
nul sau specia. Iar creatorul de artă al 
zilelor noastre nu poate face abstracție 
de această evidență.

Totodată într-o mare operă artistică 
— cerută, cum am arătat, de marile 
noastre timpuri —, nu poate exista nu
mai pretextul dezbaterii (care trebuie 
să fie cît mai real), și nici doar dezba
terea propriu-zisă (care trebuie și ea să 
fie reală). Mai e nevoie și de sens.

Autorul, în faza de documentare, de
sigur, poate să descopere tot felul de 
lucruri negative. Și să presupunem prin 
absurd că întâmplarea face ca ceea ce 
descoperă el să fie numai negativ. Dar 
în realitate e imposibil, exclus cu desă
vârșire, să nu găsească oameni adevă- 
rați, oameni cinstiți, eu bun simț și bună 
credință, devotați acestei țări, acestui 
popor, muncii lor și, în definitiv, în acest 
fel devotați construirii unei vieți pro
prii, personale, cît mai frumoasă. E 
imposibil, deci, să nu găsească elemen
tul constructiv, suportul uman al socie
tății. Și aceasta chiar și în cazul în care 
omul respectiv pornește să se documen
teze cu prejudecată. Nu mai vorbim de 
cazul opus, normal, în care scriitorul 
preia realitatea absolut cinstit, adică așa 
cum îi este propriul miez al ființei sale 
morale.

Dacă pesimistul nostru vrea să scrie 
o mare operă, dacă vrea să intre în is
torie, va trebui să înțeleagă și să recu
noască un fapt foarte simplu : lumea 
merge înainte, oricît de neagră i s-ar 
părea unuia sau altuia.

întrebarea de ce ? care urmează fi
rește acestei descoperiri, capătă astfel, 

prin chiar actul artistic, un răspuns 
foarte reconfortant. Așadar chiar actul 
artistic este un semn și un semnal. So
cietatea e vie. Și e cu atît mai vie cu 
cît energia artistică declanșată în timpul 
respectiv e mai mare, cu cît operele de 
artă tind să cuprindă fin, nuanțat, cu e- 
xactitate și deplină cinste transformările, 
schimbările pe care le acumulează mereu 
și mereu realitatea și, în același timp, și 
monumentalul însuși al realității.

I „Redați în artă mărețele transformări socialiste ale 
țării, munca clocotitoare a milioanelor de oameni; 
veți găsi și contradicții și conflicte reale, nu închipuite, 

' și fapte mărețe, emoționante, demne de numele 
* de om !
> Redați și frumosul șt iubirea în înțelesul lor mărețI 
I NICOLAE CEAUSESCU

Astfel realitatea, cu contradicțiile și 
semnificațiile sale reale, nu închipuite, cu 
faptele sale mărețe, emoționante, devine 
artă.

ALEXANDRU PAPILIAN

Realismul conflictului 
lăuntric 
din conștiinfă

Acest „proces evolutiv" este sinonim 
cu progresul general al literaturii de la 
începuturile scrisului cind el aparținea 
unor elite mai mult sau mai puțin în
dreptățite să fie depozitarele culturii și 
pînă azi, cînd, în societăți moderne, un
de analfabetismul e o piesă de muzeu, 
scrisul aparține tuturor, și este nuanțat, 
ramificat, divers, conform cu multitudi
nea de straturi, gusturi și atitudini ale 
societăților moderne. Realismul, căci în 
fond prin întrebarea dv. vă referiți la 
realism, devine prin urmare rezultatul 
a două tendințe paralele : al voinței 
consecvente a autorilor, tot mai lucizi, 
științific mai pregătiți, deci mai înzes
trați pentru analiză, dar și al presiunii 
publicului, un public tot mai însetat de 
adevăr, tot mai predispus spre informa
ție, cerînd operelor, chiar celor de fic
țiune, celor sentimentale, celor lirice și 
retorice, să aibă un contact extrem de 
puternic cu viața imediată și societatea 
contemporană. Progresul realismului, 
peste tot în lume, prin impunerea lui 
ca datorie morală a scriitorilor fața de 
națiunile care i-au dat și față de timpul 
pe care îl trăiesc, și prin îmbogățirea sa 
cu rezultatele cele mai îndrăznețe ale 
experimentelor, mi se pare ireversibil, 
în literatura noastră există în clipa de 
față cîteva școli de realism, diferite ca 
metode dar înrudite ca atitudine și scop 
(una, de pildă, cea a lui Marin Preda, 
caută să ofere o viziune enciclopedică, 
totală, a cincizeci de ani de viață româ
nească, pornind de la mediul țărănesc ; 
alta pornește de la oraș, cu o ambiție 
asemănătoare, și așa mai departe). Pro
gresul lor se explică prin faptul că ne 
bucurăm de o cunoaștere tot mai bună 
a istoriei și de un moment de conștiință 
literară matură, conștientă de îndatori
rile sale. Cunoașterea tot mai amănun
țită a istoriei trebuie servită de niște 

autori care se implică tot mai adînc în 
opera lor, folosind sincer, declarat, pa
tetic chiar, propria lor existență. Publi
cul, cum spuneam, cere tot mai mult de 
la autori, și mai ales în direcția sinceri
tății. Or, tocmai de aici putem extrage 
garanția progresului. Un public franc în 
întrebările sale, o literatură francă în 
răspunsuri, și între ele un neîncetat con
tact. în ce mă privește, am ajuns la 
concluzia că experiența personală e vi
tală, mai ales dacă știi cum s-o redai, 
și din acest punct de vedere, ca autor, 
nu trebuie să apari în cărțile tale ca 
un reușit : tocmai momentele de fră- 
mîntare, de luptă interioară, de reflec
ție și concentrare, chiar de dificultate și 
durere sînt cele din care scoatem opti
mismul, forța de a continua, încrederea 
în lumina vieții, și finalul tonic, pozitiv 
al unei cărți este de obicei concluzia 
unei epoci bogate, care cuprinde plinu- 
rile și golurile, frămîntările și bucuriile, 
în întoarcerea dialectică a istoriei. O- 
dată conștient de această mișcare sem
nificativă, pe care o indispensabilă pre

gătire politică, sociologică, filozofică, o 
dezvăluie cît se poate de clar unui autor 
modern, cuprinderea unei opere crește, 
iar valoarea ei în timp se consolidează. 
Insă nu numai experiența personală con
tează — ci tot atît de mult experiența 
celorlalți. Ajuns la maturitate, un autor 
trebuie să aibă democrația de a folosi 
la fel de mult și experiența altora, de 
a-i da ascultare și crezare în aceeași 
măsură, căutînd să adîncească tocmai 
ceea ce îl unește cu ceilalți oameni, cu 
contemporanii săi, nu ceea ce îl desparte.

PETRU POPESCU

Cuvîntul ce exprimă 

adevărul despre 
viața concretă 
a semenilor noștri

Dialecticieni fiind, vom spune că esen
ța vieții este conflictul, contradicția, iar 
literatura este o formă de viață, și încă 
una despre care se crede că face concu
rență celei mai acute realități. Nici o 
specie literară nu poate fi gîndită în afara 
acestui postulat. Lirismul se adîncește 
prin tensiune interioară, iar piesa de tea
tru duce uneori la stări paroxistice, prin 
fervoarea participării, îneît un autor cla
sic povestește fenomene de catharsis, în
soțite de leșinuri. Romanul, menit de 
primii săi susținători moderni să ia locul 
epopeii și să reflecte întregul unei lumi, 
a trăit viața glorioasă a omului confrun
tat cu propria sa grandoare, cu avataru
rile și rătăcirile sale.

Literatura nu poate fi gîndită în afara 
omului. Sîntem prizonierii dificultăților 
de eomunicare și martorii clipelor privi
legiate cînd un adevăr trezește totuși 
conștiința semenului nostru. Spunem a- 
tunci că avem de a face cu o operă ma
re. Desigur, nu există o rețetă pentru a 
crea emoția unei capodopere, dar putem 
circumscrie cîteva adevăruri generale, 
de natură extraestetică, în mod curios, ce 
sînt prezente cu caracter obligatoriu în 
constituția unei lucrări excepționale. Mă 

gîndesc, de pildă, la cuvintele lui 
Faulkner : „Am scris întotdeauna despre 
oameni, iar nu despre idei, sau despre 
simboluri". Este bine să nu rămînem la 
sensul literal, pentru că gîndul unui 
scriitor de forța autorului Luminii în au
gust spune întotdeauna mai mult decît 
cuvintele sale. Oricum, va rămîne ele
mentul inalienabil, principiul cărțiloi 
sale : omul. Dificultatea tocmai de 
aici începe, fiindcă multă lume pro
nunță cuvîntul acesta, omul, fără a mai 
ține cont de realitatea pe care o acoperă. 
Omul este cea mai puțin abstractă din
tre noțiuni. Parafrazând cuvintele poetu
lui, putem accepta că oricine lovește omul 
se lovește pe sine. Cu atît mai mult, a 
sublima realitatea umană, transfigurînd-o 
într-o noțiune pură, fără legătură cu via
ța concretă a semenilor noștri, înseamnă 
de fapt a o nega.

Omul nu are nevoie nici de înfrumuse
țarea trăsăturilor sale și nici de a fi apă
rat cu mijloace coercitive. Natura sa 
este generoasă, iar scriitorii care au cre
zut în virtuțile sale au pășit pe calea re
gală a literaturii fără de moarte. Limba
jul nostru este singurul atribut prezent 
în toate ipostazele omului. Nici iadul nu 
a putut să ne priveze de cuvînt, așa cum 
și-1 imaginează toate mitologiile. In fal
durile sale se găsesc și durerea, și sufe
rințele, și bucuriile fără seamăn ale fiin
ței noastre. A reuși să le dezghioci este 
sinonim cu a fi sensibil la neliniștea omu
lui conștient de personalitatea sa și de 
fisura dintre el și universul pe care în
cearcă să-l domine, dintre el și semenii 
care-1 subjugă ș.a.m.d.

In ultimii ani am fost preocupat, în 
romanul la care lucrez, de conformația 
morală a oamenilor ce au trecut prin 
revoluție, ca și de structura categoriilor 
sociale și de comportamentul instituțio
nal. Cum resimte individul toate acestea, 
care sînt sentimentele intelectualului ce 
vede pustiindu-se o lume? S-au schimbat 
limbajele, tipurile de comunicare, obiecte
le din jur, raporturile cu ceilalți ! Cu
nosc oameni care au apucat primele ra
diouri, au luptat în armata habsburgică, 
au făcut Unirea Ardealului cu țara, au 
creat economia românească și au par
ticipat la toate marile bătălii parlamen
tare dintre cele două războaie, iar apoi 
au asistat la revoluția socialistă și au ur
mărit aselenizarea la televizor. Ce înseam
nă pentru un asemenea personaj o cerere 
la spațiul locativ sau un „comitet de 
bloc"? Ce spune el cînd nepotul său îi 
vorbește despre proiectul de norme re
cent prelucrat la fabrica unde este ingi
ner?

Există apoi un conflict esențial, acela 
dintre artist și cuvîntul ce exprimă a- 
devărul, cum spunea Eminescu. Pentru 
că a spune literatură este a spune cuvinte, 
a spune o realitate țesută din firul vră
jit al unei zîne prea bogate. Nimic nu 
este comparabil cu truda ce mănîncă zi
lele și nopțile celui împătimit de cuvin
te. Este un minerit, o asceză necesară 
pentru a putea scoate din mărun
taiele lumii bulgărele de aur al cărții ce
lei frumoase. Lupta lui Iacob cu îngerul 
este lupta scriitorului cu masa inertă de 
cuvinte, căutînd să le însuflețească. De 
aceea unul din motivele cele mai răs- 
pîndite în literatură este tocmai sacrifi
ciul de sine al artistului. Să nu uităm ea 
poezia populară a consemnat, întruna 
din cele mai cunoscute pagini ale ei, ne
cesitatea jertfei pentru izbînda artistică, 
deodată cu ingratitudinea domnitorului. 
Este vorba de Meșterul Manole și de 
zidurile care se surpau, cerînd un sa
crificiu, ca imagine a destinului de crea
tor.

AUREL-DRAGOȘ 
MUNTEAN U



„Este necesar să nu ne mai închinăm in mod fatalist în fața 
tezei că conștiința rămîne in urma dezvoltării bazei materiale, ci să 
înțelegem că, dezvoltînd baza materială, avem posibilitatea — și 
trebuie să facem—ca conștiința să se ridice la nivelul bazei materiale 
și chiar să devină ea însăși o forță materială mobilizatoare, in stare 
să călăuzească întreaga noastră activitate, să lumineze calea 
poporului nostru spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, 
spre comunism". NICOLAE CEAUȘESCU

U
n program ideolo
gic de amploarea 
și profunzimea ce
lui elaborat de 
Partidul Comunist 
Român în 1971 — 
sub directa călăuzi

re și cu aportul hotărîtor al se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — atestă vi
talitatea spirituală a societății 
noastre, marile resurse de gîn- 
dire și simțire revoluționară alo 
poporului. Găsim aici o sinteză 
strălucită a drumului parcurs 
dar mai ales o construcție pros
pectivă a unei spiritualități po
livalente ca model al reflectării 
teoretice și al acțiunii practice. 
Conștiința socialistă reprezintă 
principiul de unitate a teoriei 
marxiste cu practica socialistă. 
Este reflex al unei existențe 
sociale noi dar și factor esențial 
de participare activă, creatoare 
la edificarea unei civilizații spi
rituale superioare. Superiorita
tea civilizației socialiste constă 
tocmai în capacitatea sa de a 
pune în valoare întregul poten
țial de creativitate al conștiinței 
umane, de a deschide un cîmp 
nelimitat de posibilități, pentru 
perfecționarea structurilor so
ciale obiective și autoperfecțio- 
narea morală a omului, angajat 
plenitudiuar în cea mai răscoli
toare epopee istorică. Procesele 
de civilizație într-o societate ca 
a noastră reclamă totodată o îm
binare a funcției de autoreali- 
zare comună a conștiinței eu 
funcția de participare la condu
cere și luarea deciziilor.

Socialismul nu poate fi decît 
operă conștientă de creație a 
maselor, a unor colectivități u- 
mane organizate și conduse de 
partid, iar acest caracter con
știent — în sensul unei conști
ințe științifice, politice, eco
nomice, filozofice, morale îna
intate — se adînceștc pe mă
sura intensificării și adîncirii 
procesului de construcție socia
listă. O societate socialistă mul
tilateral dezvoltată presupune 
nu numai prezența unor factori 
de ordin tehnico-material și or
ganizatoric, un înalt nivel al o- 
perei de industrializare etc., ei 
și un om multilateral dezvoltat, 
mai exact în multilaterală dez
voltare. Profunda înnoire spiri
tuală a societății noastre, am
ploarea fără precedent a cunoaș
terii și dezvoltării tuturor știin
țelor, participarea activă la opera 
de construcție socialistă, deveni
tă cauza vitală a tuturor oame
nilor muncii, sînt factori de bază 
care acționează în sensul for
mării unui profil spiritual mul
tilateral al omului societății noi. 
O epocă mare cere oameni mari, 
conștiințe lucide și înflăcă
rate totodată, călăuzite de lu
minile științei, înarmate cu 
certitudini în raport cu scopul 
urmărit și, în același timp, fră- 
mîntate de întrebări și neliniști 
în ceea ce privește căile și mij
loacele cele mai adecvate de ac
țiune. Nu putem concepe mo
dernizarea aparatului de pro
ducție și de stat, îmbunătățirea 
structurilor economice naționa
le, a mecanismelor cultural-ști- 
iuțifice și educaționale fără a 
pune în centrul acestor procese 
un om cu o conștiință înaintată 
polivalent receptivă față de ma

rile valori culturale ale umani
tății și de marile solicitări de 
energie și gândire creatoare alo 
prezentului socialist. Valoarea 
supremă la care trebuie rapor
tate toate faptele de civilizație 
pe care le instituie civilizația 
socialistă este personalitatea u- 
mană ca principiu de creație, 
ca impuls și agent al celor mai 
nobile și tulburătoare aventuri 
ale spiritului — aventura cu
noașterii, a zămislirii, receptării 
și trăirii valorilor.

Se dezvoltă deopotrivă di
mensiunea psihologică, social- 

FACTORUL 
CONS TUN TA

Profesor doctor AL. TĂNASE

cukuraU etică, estetică, politică 
și axiologică a conștiinței. Ceea 
ce presupune transformări în
noitoare adânci în nivelul, con
ținutul și structura practicii și 
cunoașterii, înainte de toate în 
sfera educației și învățământu
lui, avînd în vedere că școala 
nu mai este o pregătire pentru 
viață, ci o componentă * vieții, 
că nevoia de a învăța devine o 
permanență umană. Ta această 
perspectivă ne apar cu deplină 
claritate rațiunile practice și te
oretice principiale ale măsurilor 
întreprinse de partid și de stat 
în dezvoltarea și adaptarea în- 
vățămîntului la cele mai noi ce
rințe ale progresului tehnic și 
științific, pentru fuziunea lui cu 
cercetarea și producția, pentru 
organizarea unei ample acțiuni 
de reciclare.

Idealul de umanitate de care 
socialismul are nevoie și pe ca
re are misiunea de a-1 promova 
nu înseamnă o ipostaziere a Iui 
homo-economicul, nu înseamnă a 
conștiință profcritmală închisă, 
limitată, corespunzătoare unei 
gîndiri tehnocratice care ignoră 
valențele culturalo și mai ales, 
pe cele ideologice, ale existen
ței umane, căci atunci s-ar con
damna pe sine însuși la inefi
cienta și sterilitate. Civilizația 
socialistă se caracterizează și 
prin aceea că tipul de persona
litate umană de care are nevoie 
și pe care-1 formează este ar
monios, fără a fi enciclopedist 
în sens renascentist, multilate
ral, fără a fi diletant, dinamic 
și de înalta competență profe
sională, fără a fi îngust specia
lizat, iar mai presus de toate 
profund atașat cauzei socialis
mului, celor mai înalte idealuri 
ale omenirii.

Civilizația socialistă presupu
ne deci constituirea unor mo
duri de muncă și viață, reali
zarea unui model uman oare, în 

perspectivă istorică, să realizeze 
o sinteză între homo sapiens și 
homo faber, între homo negans 
și home constructivus, să reali
zeze deci acel homo humanus 
— omul societății comuniste vi
itoare la care s-a referit Marx. 
în cuprinsul acestui nou tip de 
civilizație dispar pentru totdea
una rupturile dramatice dintre 
condiția materială și cea ideală 
a oamenilor, dintre progresul 
tehnic-material și dezvoltarea 
moral-spirituală. „Noi conside
răm — spunea secretând gene
ral al partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu — și am 
considerat întotdeauna că meni
rea istorică a socialismului este 
nu numai de a elibera omul de 
asuprire și exploatare, de a asi
gura bunăstarea lui materială, ci 
do a Râuri o civilizație spirituală 
superioară care nu se poate 
realiza decât prin formarea unui 
om nou, cu o înaltă conștiință 
și pregătire culturală și profe
sională, cu un profil moral-poli
tic înaintat*4.

Numai o concepție științifică 
și e perspectivă autentic-uma- 
niată au făcut posibilă formula
rea unui model clar conturat al 
unei civilizații în care realul este 
ridicat la înălțimea idealului, iar 
idealul de libertate și fericire, 
de dezvoltare multilaterală a 
societății și a omului, pentru 
oare au militat cei mai de sea
mă umaniști din trecut, devine 

faptă revoluționară, tendință in
trinsecă de autoperfecționare, 
realitate social concretă.

Nevoia de a se perfecționa a 
fost întotdeauna marca de no
blețe a spiritelor umane înain
tate, dar în civilizația socialistă 
această nevoie dobîndește un 
caracter de masă și o valoare 
social-obiectivă, încetează de a 
fi o chestiune subiectivă a unor 
individualități izolate. Evoluția 
raporturilor dintre personalitate 
și mediul socio-cultural evoluea
ză astfel îneît acesta din urmă 
să devină un factor permanent 

al perfecționării umane, al cul
tivării multilaterale a tuturor 
forțelor și funcțiilor omenești. 
Idealul umanist al civilizației 
socialiste neagă specializarea 
excesivă și unilaterală care în
chide orizontul problemelor u- 
mane și al valorilor universale, 
reclamă formarea personalității 
în spiritul unui umanism științi
fic, care face joncțiunea tehni
cului și umanului, îmbină spi
ritul științific, dinamismul și o- 
rientarea tehnică a civilizației cu 
moștenirea culturii clasice.

Interioritatea, subiectivitatea 
umana dobîndesc în perspectiva 
comunismului și ca un rezultat 
al revoluției științifico-telmice, 
maximum de autonomie și liber
tate, dar structura internă a per
sonalității se formează în pro
cesul socializării și spiritualiză
rii individului, al asimilării da
telor existenței obiective într-o 
manieră originală creatoare. Căci, 

în ultimă analiză, tocmai 
bogăția relațiilor sociale reale, 
materiale și spirituale, bogăția 
practicii sociale multilaterale, 
determină orientarea personalită
ții umane, bogăția lumii sale in
terne.

Etosul moral al tineretului este 
cu deosebire caracterizat prin 
receptivitate pentru asimilarea 
unui larg registru de posibili
tăți. Tinerețea este prin exce
lență vîrsta tuturor posibilități
lor. Cu condiția ca patosul ne
gației unor moravuri învechite, a 
unor tendințe conservatoare să 
fie însoțit de un etos al afirmă
rii ; dominanța sa culturală este 
aceea a edificării unei noi spi
ritualități morale, a demnității 
actului de alegere ca un act de 
responsabilitate ce angajează 
conștiința morală atît la nivelul 
unor convingeri intuitive, cît și 
la temperatura înaltă a marilor 
adeziuni bazate pe motivare ra
țională și cunoaștere. Este vor
ba, de asemenea de o metoda 
de gîndire nouă, de un stil de 
viață căruia îi repugna erudiția 
stearpă, formația pir livrescă 
dar este totodată un refuz al ig
noranței în aceeași măsură în 
care este contrariul indiferenței, 
al pasivității și al spiritului 
pragmatic.

Îmbinînd romantismul revo
luționar cu rigorile cunoașterii 
științifice, obiectivitatea și nece
sitatea marilor mutații în sfera 
structurilor materiale ale socie
tății, cu impetuoasa mișcare li
beră, înnoitoare a factorilor su
biectivi, bunăstarea materială a 
poporului cu înflorirea culturii 
spirituale, socialismul se insti
tuie ca un nou tip de civilizație 
înăuntrul căruia dispar pentru 
totdeauna rupturile dramatice 
dintre condiția materială și cea 
ideală a oamenilor, antagonis
mul dintre progresul tehnico- 
material și dezvoltarea moral - 
spirituală; conflictul dintre ge
nerații este înlocuit cu dialogul 
generațiilor, tinerețea devenind 
în societatea noastră vîrsta spi
rituală a tuturor posibilităților și 
disponibilităților, O permanența 
umană a unei societăți pentru 
care viitorul comunici al omu
lui total, plenitudinar dezvoltat, 
este un proiect realist al pre
zentului, un obiectiv fundamen
tal al gândirii și practicii pros
pective.



I

Competiția pentru desâvîrșire MATERIALĂ nu poate fi susținută 
fără o echivalentă perfecționare SPIRITUALĂ. FAPTELE nu se pot lipsi 
de suportul CONȘTIINȚEI.

„Am intrat într-o nouă etapă a dezvoltării socialiste a României, 
în etapa cînd problema relațiilor sociale, a relațiilor dintre oameni, 
cînd afirmarea principiilor noi în practică condiționează întreaga 
dezvoltare socialistă a țării noastre, viitorul comunist al patriei" — 
afirma secretarul general al partidului la Plenara Comitetului 
Central al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971.

Desigur, așa cum se sublinia atunci, nu este vorba de o campanie 
ci de o profundă acțiune formativ-educativă care își propune ca, la 
capătul unui drum lung și dificil, să așezăm întreaga noastră viață 
socială pe principiile eticii și echității socialiste și comuniste, pe noi 
norme de conviețuire și relații sociale.

Cum au fost făcuți primii pași pe această cale a AUTOPERFEC- 
ȚIONĂRII MORALE Â FIECĂRUIA? Ce și-au propus, practic, tinerii 
comuniști pentru a creiona propriei lor generații un portret etic în 
consonanță cu evoluția întregii societăți? Care sînt modalitățile con
crete prin care fiecare utecist înțelege să-și desăvîrșească profilul 
moral, să-și ridice nivelul de conștiință? Și cîte de exigentă lupta sub 
al cărei obiectiv își așează faptele, felul de a gîndi, de a trăi, de a 
munci ?

lată întrebările «.are au constituit baza unui dialog pe care l-am 
purtat cu cîțiva uteciști de la Uzina de mecanică fină din Capitală.

Din 1967 printre strungarii 
de la „Mecanică fină" se nu
mără și Constantin Mir
cescu. Are multe probleme 
familiale, o soție casnică yi 
un băiețel pc care îi între
ține, nu a reușit încă să ob
țină o locuință și, totuși, a- 
cestea toate nu influențează 
rezultatele lui în producție 
care sînt excelente. E pre
zent — o prezență consis
tentă — și la activitățile obș
tești.

Uteciștii din organizația 
U.T.C. a secției 
tocmai de aceea, 
Consideră cu printre 
lurile de caracter cele 
urîte pentru un tînăr se nu
mără egoismul, lăcomia, indi
ferența fața de ce se petrece 
în jur.

— Și pe care din ele ești 
mai „supărat

— Una, cea mai gravă, 
e lăcomia. în șase ani de 
cînd lucrez aici am văzut 
mulți tineri, unii chiar ute
ciști, cerînd transferul pentru 
alte întreprinderi. Erau, si
gur, și cazuri justificate — 
unii voiau să fie mai aproape 
de familie. Dar alții vînau

pur și s'implu un pol în plus 
la salariu sau un loc de 
munca mai puțin controlat — 
mai sînt și de astea, prin 
cooperative — unde să tra
gă chiulul, să facă eventual 
și ceva ciubucuri. Pentru 
mine asemenea oameni sînt 
niște lași, niște oameni pe

— Nu, sigur că nu. Ca 
uteciști trebuie să combatem 
mai cu asprime asemenea ma
nifestări de goană după cîș- 
tig, de carierism.

•— Și asta se poate face cu 
vorbe ? Cum ai combătut 
dumneata, practic, o aseme
nea manifestare ?

OAMENI
l-au ales, 

secretar. 
trăsă- 

mai PE CARE
TE POȚI BIZUI

care nu merită să te bizui. 
Statul a investit în ei, i a 
calificat și, cind e vorba de 
munca, dau bir cu fugiții. 
Cind mă mai întîlnesc cu 
cite unul din ăștia nici nu-i 
string mina, caut să-l ocolesc.

— Crezi că asta îi con
vinge că n-au procedat bine ?

— Ani avut un caz in care 
am făcut totul, tot ce de
pindea de mine ca să întorc 
la gînduri mai bune o astfel 
de pasăre călătoare. Un uce
nic ce-mi fusese dat în grijă, 
Tudor Handra, nu se ținea 
deloc de treabă, nu punea 
interes în nimic. Tot cu gîn-

IP©IR.N0IN!D
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— Cum privești “ acum gestul acela ?
— De fapt, furam. Sigur, cîteva grame de metal, acolo, nu 

înseamnă mai nimic. Dar nu era numai asta.
— Adică ?
— Adică nenea Dumitru Niculae, șeful dc brigadă, mi-a 

explicat că mai primejdios este să mă obișnuiesc cu pierdutul 
timpului. „E păcat, zice, tu poți să ieși meseriaș bun. Uite, 
ai făcut în cinci ore ce fac alții in opt. Dar ce folos că în ce
lelalte trei ore de practică îți faci tot felul de mărunțișuri 
pentru tine cu materialul economisit. Păi, ori e economisit, 
ori faci tu din el obiecte de vînzare pentru bișnițari. N-ar fi 
mai bine, in orele astea, să-l ajuți pe altul să-și facă treaba ? 
Ai învăța și tu s-o faci mai bine".

— Te-a ..prelucrai" frumos. Și după aceea ?
— După aceea am făcut ce a zis el
— De teamă ? Te supraveghea ?
— Nu. De rușine. Și pentru că am înțeles că are dreptate. 

Pe urmă, l-am auzit acasă pe taică-meu, el e ajustor la „Au
tomatica", vorbind foarte aspru despre niște puști de-acolo, 
de la el. îi prinsese tot cu niște mărunțișuri. Ii numea ne
cinstiți. Și n-aș putea suporta să fiu considerat vreodată ne
cinstit. Așa mi-am dat seama cit greșisem atunci. Și am 
încercat să-mi repar greșeala învățînd mai mult, lucrînd mai 
bine. Citind. Știți, am observat că în cărți sînt multe adevă
ruri de care altfel îți dai seama mai greu...

Tudor Marinei, încă ucenic, dar la numai cîteva luni 
de trecere definitivă în rîndul muncitorilor își dovedește 
zilnic, cu fapte, setea de adevăruri, dorința de a-și apropia 
valorile morale pe care le respectă la ceilalți.

dul la plecat era. Am făcut 
cărare bătută la taică-său, e 
dintr-o familie de oameni 
tare serioși, muncitori. Am 
dat zeci de telefoane, mă in
teresam de el, să știu tot 
timpul ce face, unde-i, că 
aveam și eu o răspundere 
pentru băiatul ăsta. Degea
ba, el tot pe-a lui a ținut-o.

— Deci, n-ai reușit mare 
lucru..

— Sincer să fiu, nu. Poate 
nu știu încă prea bine să 
mă apropii de oameni ca el, 
nu-i înțeleg, am o repulsie 
pentru ei. Totuși, l-am făcut 
de cîteva ori să se rușineze. 
Cred că e un început.

— E deajuns ?
— Nu, sigur că nu. Tre

buie să recunosc că nu-i de
ajuns să-ți displacă un fel de 
a fi pentru a-1 face să dis
pară. Și zic că, de fapt, n-am 
făcut chiar tot ce depindea 
de mine în cazul acela, al 
lui Handrea. Mai am multe 
de învățat pînă să pot lucra 
cu băieți ca el. Da, multe... 
Nu ajunge să fii „supărat" pe 
un defect. Trebuie și să știi 
„să umbli' la el. Insă Costel 
Mircescu este un om pe care 
te poți bizui.

Cultul muncii 
înseamnă respectul ei

Are 21 de ani, îl eheamâ 
Mircea Nas tase și este a- 
justor în secția „Calibre". în 
fiecare seară e... student. Ur
mează cursurile Facultății de 
tehnologia construcțiilor de 
mașini a Institutului politeh
nic.

„Pe «ne respectă cel mai 
mult ?“. „Da, pe maistrul Ma
coveanu". Macoveanu și mai 
cum ? „Aristide". Este un om 
aspru și totuși îl respectă pen
tru că e drept. De la el a 
învățat, sigur, și meserie. Dar 
crede că asta, să fii drept, 
chiar cu prețul unor conflic
te temporare, este cel mai bun 
lucru pc care l-a deprins de la 
maistrul Macoveanu.

Și încă ceva. A învățat să 
prețuiască tot ce e bun în om 
și să nu dea înapoi dacă e de 
luptat cu ceva năravuri urîte. 
„Exemple ?* Cu duiumul ! 
Păi numai în vara trecută un 
coleg a avut o ceartă cu mais
trul pentru că avea el poftă, 
colegul, adică, să încalce pro
gramarea concediilor. Sigur 
că nu i s-a dat voie, ar fi 
creat dificultăți producției. Și 
atunci băiatul a făcut ce-a 
făcut și s-a prezentat cu o 
cerere de transfer în altă sec
ție. Altul poate că i-ar fi 
semnat-o imediat, să scape de 
el, de cîrootaș. Maistrul n-a 
făcut-o. I-a explicat omului 
că aici e nevoie de el. Nică
ieri nu i se va permite 
să încalce disciplina produc
ției. Interesul producției e, 
deci, și al lui, așa ca să facă 
bine și să rămînă pe loc...

„Ce înseamnă pentru el, 
pentru Mircea, cultul mun
cii ?* Păi tocmai asta înseam
nă, să judeci mereu in inte
resul producției. „Și el, per
sonal. prin ce fapte arată că 
și-a însușit acest fel de a 
gîndi ?“ Mda... Ar putea vor
bi despre felul cum a parti
cipat la perfecționarea flu
xului tehnologic în secție. Ar 
fi însă o lipsă de modestie. 
Nu numai el... „Totuși*... 
Iată, pe fluxul pieselor se 
produceau niște încurcături, 
ajungeau la pantograf (apara
tul de marcat) după ce se a- 
mestecau la alte operații. El 
s-a gîndit să inverseze ordi
nea, piesele să fie întîi mar
cate. scrise, apoi să treacă 
la lepuit sau la rectificat ca- 
petcle-spire. încurcăturile au 
fost eliminate. Economie de 

*timp, de nervi. Mai ales 
cei vîrstnici. „Cum, și tine
rii Ei nu au încă destulă 
experiența. „Deci el e o ex
cepție...* Nu. Ca student ,.se-

ralist" are o altă viziune teh
nică, de ansamblu. Crede 
chiar că-și valorifică prea pu
țin pregătirea teoretică. „Ce 
medie are ?* Peste 8. „Și de 
ce nu trece la zi, doar regula
mentul îi permite ?*. S-a 
obișnuit aici, cu oamenii, cu 
colectivul. Crede că practica 
în continuare in această uzină 
de înaltă tehnicitate îl va 
ajuta să fie un bun inginer. 
„Unde ?". „Cum unde ? Aici". 
„De unde a deprins felul a- 
cesta de a gîndi despre mun
că ?* De la maistrul Maco
veanu. Și înainte, de la tatăl 
său, care e strungar la „23 
August" și care l-a trimis i-

mediat în uzină după primul 
eșec la admitere. De la cei 
trei prieteni pe care și i-a 
făcut aici, în secție.

„Dar ei a încercat să înve
țe pe alții a gîndi tot așa des
pre muncă ?*. Nu-și aminteș
te. Ba da, au fost în secție 
doi strungari tineri cam puși 
pc chiuleală. El s-a ocupat 
direct de unul, s-a apropiat 
de el, a văzut că nu-i băiat 
rău dar că gindește cam ușu
ratic. Cu un pic de subtilitate 
l-a convins. Acum e printre 
fruntași. „în ce calitate a fă
cut asta, dc muncilor sau de 
utecist ?". „In amindouă. li e 
greu să lc separe".

ȘAPTEZECI 
DE OGLINZI
„Gheorghe Bu- 

bu se laudă", mi- 
am zis, cînd tî- 
nărul a susți
nut că e bun prie
ten cu toți cei 70 
de uteciști din 
secție.

— Ce înseamnă 
să fii prieten cu 
cineva ? — l-am 
întrebat.

— Să fii alături 
de el și la bine și 
la rău.

— Asta în teo
rie. Practic, cum 
sînteți voi prieteni 
așa, în grup, și nu 
doi-trei, ci 70 ?

— Am spus că si 
la bine și la rău 
sîntem împreună. 
La bine — m-am 
gîndit la succesele 
brigăzii noastre în 
care lucrează nu
mai tineri. Nu e- 
xistă ca noi, 
S.D.V.-ul, să re
fuzăm vreo sarci
nă, dacă e nevo
ie stăm și noap
tea și nu e unul 
să se' eschiveze. 
I.a o adică ne pri
cepem să ne și în
locuim unul pe 
altul, unde-i mai 
mare solicitarea, 
ori la mașini, ori 
ia montaj. Dar să

stați de vorbă cu 
Cătălin Unanian, 
e un băiat extra
ordinar. El e șe
ful brigăzii.

— Și „la rău 
Ce înseamnă să 
fii alături de ci
neva „la rău" ?

— înseamnă că 
atunci cind un 
om greșește, să 
nu-i întorci spa
tele sau să ridici 
din umeri. Aici, 
între noi, a fi 
prieten adevărat 
înseamnă a-i ară
ta celui de lingă 
tine cînd judeca 
strimb, a te lua 
chiar de piept cu 
el — sigur că nu 
fizic — ca să-i 
dovedești că alt
fel cere buna pur
tare. Așa am fă
cut eu cu Dobre, 
cu Costel. E prin
tre cei 35 de bă
ieți ai noștri care 
stau în căminul 
„nefa", adică de 
nefamiliști, așa 
l-am poreclit noi. 
Trec într-o zi pe 
la el și găsesc 
mare murdărie. 
M-am făcut foc. 
Mai ales că el era 
pînă atunci cam
pionul curățeni

ei. Ne-am certat 
rău, dar și-a dat 
el singur seama că 
n-avea dreptate. 
Și am rămas prie
teni. Chiar foarte 
buni.

— Crezî că „as
primea" asta în 
critică e obliga
torie între prie
teni ?

— Absolut. Vrem 
să fim mai buni 
fiecare și un prie
ten este cea mai 
adevărată oglin
dă. Desigur, și o 
„oglindă" trebuie 
să aibă tact, să 
știe cum și cînd 
să spună adevă
rul ca să fie de 
folos, nu să a- 
lunge omul.

— Dumneata ai 
tact ?

— Nu întot
deauna. Citeodată 
mă reped cam prea 
tare. Greșesc. Es
te și ceea ce îmi 
reproșează, cite
odată. celelalte 
70 de „oglinzi". 
Dar stînd între 
ei nu se poate să 
nu capăt măsură 
în tot ce fac, cal
mul de eare am 
nevoie.

Un 
conflict

„de 
orgoliu"

— Ce iți reproșezi, Lilia
na Stroe ?

— I>a adunarea generală 
în care a fost votată pri
mirea mea în partid, cei ce 
au luat cuvîntul au spus că 
sînt o bună etalonistă, că 
îi ajut mult pe ceilalți, de
și nici eu n-am prea multă 
experiență.

— întrebam ce anume 
îți reproșezi...

— Tocmai aici vroiam 
să ajung. Eu sint învățată 
să nu stau cu mîinile in 
sin cind văd că e nevoie 
dc ajutorul meu. La noi, la 
etalonări, vin multe fete 
tinere.

— Te întrerup o clipă. 
Dumneata cîți ani ai ?

— 18. Spuneam că vin 
multe fete noi și unele 
se adaptează greu. Mă jig
nește faptul că unele atunci 
cînd le ofer sprijinul, mă 
refuză ; mă reped pur și 
simplu. Cred că îmi lipseș
te maturitatea, știința de a 
mă apropia de oameni. 
Asta îmi reproșez în pri
mul rînd !

— Dar lor, celor ce te 
reped ?

— Sint prea înfumura
te, orgolioase. Cred că în 
muncă, în învățătură nu 
trebuie să existe aseme
nea orgolii. Sînt oameni 
care nu se sfiesc să învețe 
pînă la bătrinețe, ori ele 
se cred atotștiutoare la 17 
ani. Și de aici nu are de 
pierdut decît producția. Că 
„orgolioasele" astea pot 
fi recunoscute de la dis
tanță după manometrele 
nemontate care zac pe lin
gă ele.

— Eu știam că ați dat 
ceva manometre în plus...

— Da, cam 400 de bucăți 
peste plan. Asta numai noi. 
uteciștii. Se poate și mai 
mult, zic eu.

— E și asta o problemă 
de orgoliu ?

— Sigur că da. Dar alt
fel de orgoliu. Sîntem în 
întrecere cu celelalte or
ganizații. Și musai să ie
șim noi primii...

CEEA CE NU POATE
LIPSI

Locțiitorul secretarului U.T.C. pe 
uzină ne-a vorbit elogios despre ingi
nerul Florin Bănuță. Cîteva iniția
tive pe linie de organizație — între 
care deosebit de interesantă ni se pare 
închegarea unui mic sistem de medita
ții gratuite pentru unii tineri care vor 
să dea diferite examene de admitere — 
repeziciunea cu care s-a adaptat sarci
nilor-din atelierul de proiectare l-au 
făcut curînd remarcat, deși lucrează de- 
abia de opt luni la „Mecanică fină". 
Povestește :

— Cînd m-a.m angajat, la 1 martie, 
am fost repartizat la „Prototipuri". 
M-am speriat. Știam că e un atelier ou 
muncitori și specialiști de elită, de cea 
mai înaltă calificare. Mă temeam că 
nu voi face față la problemele de prac
tică. La început am avut mici nelămu
riri profesionale și le-am rezolvat în- 
trebînd pe inginerul Baicu, ..tatăl" ate
lierului, cel mai experimentat om de 
acolo.

— Pentru că erau miei, nelămuririle 
nu puteau fi rezolvate întrebînd și un 
muncitor cu experiență ? Sau crezi că 
e rușinos pentru un inginer să ceară 
explicații unui muncitor ?

— Teoretic, nu e rușinos. Dar dacă 
începi cu asta, dacă n-ai apucat să-ți 
ciștigi un prestigiu profesional, se poa
te crea un complex psihologic nepotri
vit. Tocmai de aceea, în primele zile 
m-am pus zdravăm pe treabă. Nu vo
iam să mă fac de ris. Am rămas în 
atelier în fiecare după-amiază și am 
lucrat efectiv pe mașini pînă m-am pus 
la punct cu niște mărunțișuri pe care 
practica din anii studenției „le scăpa
se". Muncitorii m-au ajutat, ne-am îm
prietenit, cu Tufiș Ion, cu Socaciu Teo- 
fil sînt și acum și voi fi, sper, în con
tinuare, bun prieten.

— Crezi că „frica", „rușinea" profe

sională pot stimula adaptarea, integra
rea în muncă ?

— Depinde de „subiect". Dar, ori
cum, frica de a nu corespunde, „ruși
nea" de eventualele aprecieri negative 
ale celorlalți te obligă să acumulezi 
mai rapid și mai mult.

— Ce consideri că nu poate lipsi din 
profilul moral al unui specialist ?

— Nemulțumirea. Spiritul autoanali- 
tic. Știți cît de repede se perimează 
noul în tehnica actuală. Un om comod, 
eare se teme să gindească original, care 
se sperie de greutățile pe care le pre
supune orice noutate, nu poate fi un 
bun specialist și, cred eu, nici măcar 
nn bun muncitor. Este vorba de altfel 
de „frică", aș numi-o mai degrabă lene 
— și asta nu poate decît să tragă 
înapoi.

— Dumneata ai acest spirit al nou
lui. acest curaj de a gîndi cu un pas 
înainte ?

— Cred că da. în proiectare, unde 
lucrez acum, e și imposibil să nu lu
crezi mereu cu noutăți, să nu cauți 
noul — doar asta ți se cere, nu ? Chiar 
acum lucrez la ceva nou, la un dozime- 
tru pe care aș vrea să-l scot mai ieftin 
decît e prețul actual, trebuie să-i mo
dific puțin și principiul de acționare. 
Dar mai am și multe, multe de învă
țat. Nu am, nici eu și nici alți colegi 
de-ai mei tineri, nu avem întotdeauna 
argumentele pentru acest nou pc care 
îl voim și îl propunem. In această eta
pă, cred, pentru noi este esențial să a- 
cumulăm cit mai mult.

— Concret, ce iți propui să acumu
lezi dumneata ?

— Viitorul mecanicii fine e s-tiîns 
legat de electronică. N-aș vrea să ur
mez încă o facultate, dar m-am apu
cat deja să studiez capitolele de baza 
ale electronicii. Așa sper să fiu mai 
util atelierului, uzinei, producției...

Drumuri tinere, începute și croite în continuare sub semnul conștientei lupte 
cu sine pentru o demnă perfecționare : traiectorii cu sens și măsură inspirate din 
faptele zilnice și ridicate la puterea semnificațiilor de perspectivă. In confruntarea cu 
munca și legile ei exigente se modelează caractere, se completează profile, se for

mează personalități de înaltă ținută morală.
Dialogurile purtate cu tinerii de la Uzina de mecanică fină ne-au convins încă 

o dată că raportarea de core vorbim nu e un act rigid sau mecanic, ci un proces 
complex, nuanțat de analiză lucidă și exigentă a stadiului de conștiință prin argu
mentele concrete care îl confirmă, atît în sfera efortului profesional propriu-zis, cît 
și in afara lui.

La doi ani de la plenara C.C al P.C.R., care a dezbătut procesul de perfecțio
nare a conștiinței individuale și sociale, tinerii adaugă bilanțului general prilejuit de 
rememorarea evenimentului un examen serios și atent al ciștigului moral dobîndit, 
propunindu-și să-i adauge noi valențe, confirmîndu-1 și autoconfirmindu-sc ca oa
meni veritabili ai timpului care îndeamnă aspirația spre cotele cele mai înalte.

Pagină realizată dc SOFIA SCORȚARU și OVIDIU PĂUN 
Desene: THAI AN V AS AI
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România a trimis președintelui 
Republicii Italiene, GIOVANNI LEONE, următoarea telegramă : 

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, domnule președinte, 
cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală.

Folosesc această fericită ocazie pentru a exprima convingerea 
că relațiile tradiționale de prietenie dintre România și Italia 
se vor dezvolta in continuare. în interesul țărilor și al popoa
relor noastre, al păcii, cooperării și securității în Europa și în 
întreaga lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Panama DEMETRIO B. LAKAS, următoarea tele
gramă :

Ziua națională a Republicii. Panama îmi oferă plăcutul prilej 
de a adresa, în numele Consiliului de Stat, al poporului român 
și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de 
fericire personală, Excelenței Voastre, de progres și prosperitate 
poporului panamez prieten.

Cu această ocazie, îmi exprim speranța că bir. ele relații 
existente intre Republica Socialistă România și Republica Pa
nama vor cunoaște in continuare o dezvoltare ascendentă. în 
interesul popoarelor noastre, al păcii și colaborării interna
ționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Român.3. a primit din partea pre
ședintelui Consiliului Revoluționar Suprem al Republicii Demo
cratice Somalia, general-maior MOHAMED SIAD BARRE, urmă
toarea telegramă :

Vă exprim sincerele noastre mulțumiri pentru amabilele feli
citări pe care ni le-ați adresa*, cu pr.lej.il Zilei noastre na
ționale.

Vă rugăm. Excelentă, să acceptați asigurările noastre da «a 
mai înaltă considerați „ne.

Primiri la C. C. al P. C. R.
Vineri, tovarășul Corn’ 

Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar «1 
C.C. al P.C.R., a primit delega
ția școlii superioare de par :d
„Kim Ir Ser." din R.P.D.
Coreeană, condusă de Pek 
Ning Ghi, prorector, care a
participat la sesiunea știin
țifică organizată de Acade
mia „Ștefan Gheorghiu** și a 
efectuat un schimb de experien
ță cu cadrele din Academie, 
precum și cu activiști ai P.C.R.

Au participat Li Mia Su. am
basadorul R.P.D. Coreene 13 
București, și prof. univ. Ervin 
Hutira, prorector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

în. cadrul întilnirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, tovărășească au fost 
abordate aspecte ale colaborării 
bilaterale între cele două insti
tuții de invățămint.

Tovarășul Cornel Burtici, 
membru supleant ai Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a primit rinen delega
ția militari bulgari, condusă de 
general-colonel Kir.I Kosev. 
șeful Direcției superioare pel 
tice a Armate: populare bulga
re, care se află in vizită in 
țara noasrră.

La primire au participat ge
neral-colonel lor. Comat, șef de 
secție la C.C. al P CX r. ge
nera l-maior Constantin Oprită, 
adjunct al mmisirulu. Apărării 
Naționale și secretar a! Consi
liului politic superior.

Au fost, de asemenea. pre
zent’ Spas Gospodov ambasa
dorul Republici: Populare Bul
garia și co anei NetUo Diactro*.. 
atașat militar aero și naval al 
acestei țări ia București.

Cu acest prilej a avut Ioc o 
convert), re. care s-a desfășurat 
inir-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Desemnarea 
unui grup de 
avocați români 

pentru apărarea 
tovarășului

Luis Corvalan
Luînd cunoștință de pro

cesa! intentat tovarășului 
Luis Corvalan. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Chile, Consiliu! Colegiu
lui de avocați din municipiul 
București. întrunit vineri 2 
noiembrie a.e. intr-o ședința 
extraordinară, a hotârit să 
desemneze un grup de avo- 

I câți. care să participe la 
apărarea in proces a tevară- 

| șui ui Luis Cerralan.
Cwnliul Cotegrâlal de 

* avocați a hotărft in unanimi
tate ca grupul avocati’or ro
mâni să fie formai din to
varășii Grigare Geamăna si 
Mihail Gbe!mereanu profe- 

I sori doctori docenți ai Facul
tății de Drept din București 
Si Flavins Teodosru. avocat.

I Cei desemnați să-au dat 
acordul pentru a fi apărători 

: in procesul intentat M Luis 
' Corvalan.

Consiliu! Colermlm de 
| avocați a hetărrt- de ase mc - 

nea. să se faci demersurile 
necesare pesxrw ca Juriștii 
români «ă ve depUseze in 
cel mai scurt tnsp in Clrile 
in vederea part: ripării la 
apărarea in proces a lui

TIBERIV M ARCE AN, Lozna, Sălaj:
..Citind „Scînteia tineretului" din 20 octombrie, am 

găsit la rubrica semnată de dc. cuvintele „După mine 
potopul" pe care le atribuiaji marchizei de Pompadour. 
Cunoștințele mele de istorie (sînt profesor suplinitor, 
predind istoria la țcoala generală din Valea Loznei) îmi 
spun că aceste cuvinte aparțin lui Ludovic al XV-lea 
{171^1774/".

Respect cunoștințele dv. de istorie în egală măsură 
ca și pe ale mele, așa că am apelat la un arbitru neu
tru. Am deschis ..Dicționarul de cuvinte, expresii, citate 
celebre — Edi*ura științifică. 1968" — și iată ce scrie 
negru pe alb la pag. 36 : ^Apres moi le deluge- (fr. 
..După mine potopul" )„ cuvinte atribuite faimoasei 
curtezane, marchiza de Pompadour, favorita regelui 
Ludovic al XV-lea al Franței- Suveranul și-a însușit 
aceste cuvinte ca o concepție, ca o linie de conduită, 
dndnd o viață de huzur și desfătări deșănțate, fără 
să-i pese ce se va intîmpla

doriți 
aflați

după moartea lui44.

ceasta epocală deducție : 
Cel dinții care, logic, a 
putut rosti cuvintele 
..După mine potopul4* a

(mai exact : școala), cel 
sau cea care și-a dedicat 
majoritatea timpului stu
diului, rămînîndu-i, cum 
spui, prea puține clipe 
pentru distracții, ceaiuri 
etc., a fost privit (privită) 
cu anumite rezerve. Ție 
ți se pare că e vorba de 
o privire „de sus“. Eu nu 
cred că e ceva de sus sau 
de jos, ci tocmai de unde 
e mai rău, adică de la 
mijloc, din ceea ce se 
cheamă suficiență. Jurna
lele de adolescență ale 
multor scriitori și oameni 
de știință (citește Maio- 
rescu și citește Iorga și 
mai citește, sîmbătă de 
simbătă. acum, în „Fla
căra", Cioculescu) atestă 
că extrema conștiinciozi
tate a unui școlar n-a 
găsit niciodată, din pri
mul moment, recunoaște-

și, din păcate, mai sînt 
încă o specie înconjurată 
de 
în 
ca 
ții 
pe 
riști încă de la o vîrstă 
cind habar n-au ce în
seamnă acest cuvînt. Pri
mii nu se lasă învinși și 
vor învinge — ceilalți, 
chiar construiți din criță, 
vor ceda.

Al doilea : un prieten 
nu ți-a înțeles tăcerea. 
Nu-1 învinovăți prea rău. 
Ai tăcut, probabil, și 
atunci cînd pînă și muții 
găsesc o soluție pentru 
a-și exprima sentimen
tele...

Al treilea : deși tacitur
nă, spui : „simt nevoia să 
discut cu cineva, să-mi 
împărtășesc necazurile,

reticențe. Dar tocmai 
aceste condiții se aleg, 
să spun așa, premian- 
din vocație și ceilalți 
care i-aș numi carie-

dinți ? Dar că: în urmă cu ctțiva ani, un porumbel 
călător a zburat de la Saigon la Arras, cale de 11 265 
de km, parcurgînd distanța în decurs de o săptămînă ? 
Dar că: bătăile de aripă ale păsării colibri ajung la 
2 000 pe minut?» Nu știam. Credeți că trebuie să mă 
consider neferiâită ?“

Incontestabil ! Distrus 
sufletește, eu am ajuns o 
epavă din cauză că pînă 
la apariția acestui alma
nah, nici prin minte nu-mi 
trecea că — citez 
„ghepardul aleargă 
o viteză de 120 de

eu 
km.

pe oră“. Nădăjduiesc 
însă să mai pot recupe
ra ceva din mine. Evi
dent, dacă și gheparzii 
mai fac unele concesii și 
aleargă și ei mai ome
nește...

„Subsemnata IORDACHE 
comuna Călinești, Argeș, vă 
toarele:

Încă de la vîrstă de 4 ani a început să-mi slăbească 
vederea. Tratamentul medical n-a izbutit să-mi dimi
nueze o miopie crescîndă și acum port ochelari cu len
tile de zece dioptrii. Am învățat, deși mai greu ca alți 
copii, am terminat liceul din Topoloveni, lutnd bacalau- 

Eram

A. ELENA, domiciliată în 
aduc la cunoștință urmă-

qjRIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

fost Noie ! în așteptarea 
premiului Nobel pentru 
cercetări istorice, vă saiut 
cu respect.

rea valorii eL Premianții, 
cărora li »e ziceau și li 
se mai zice „tocilari’* 
(pentru ca munca și pa
siunea lor de a învăța să 
fie redus* la un exercițiu 
oarecare, mecanic) au fost

bucuriile". Alege niște 
oameni potriviți pentru 
niște necazuri și bucurii 
potrivite. Nu se poate să 
nu-i găsești. Important e 
să-i cauți. Să dorești cu 
adevărat 6ă-i cauți.

realul în 1971. 
bucuroasă că, deși sufe
rindă, am. încheiat 
capitol al vieții mele 
mă pot pregăti mai de
parte. La școala tehnică 
de farmacie am fost însă 
respinsă la vizita medica
la. Am hotărît să urmez 
agronomia și, pentru a 
putea îndeplini condiții
le de admitere, deoarece 
absolvisem secția uma
nistică, am intrat mai în- 
tîi în producție, lucrînd la 
un centru de legume și 
fructe. In anul 1972, cîteva 
sutimi în minus la medie 
în facultatea de horticul-

un

^Stimate redactor,
hm cer scuze că vin fi eu să că tulbur liniștea sufleteas
că. chinuindu-că cu întrebări (vai, tu!, o.p.-L). Mă nu
mesc Aurelia și unt elevă in anul II al unui liceu
dat Suceava. Sînt încă foarte tînără, am 16 ani. Ca să 
înțelegeți mai bine ce vreau să vă mărturisesc, sub- 
bmez cu două lina groase că în țara noastră femeile au 
thevt'jri cu bărbații. (In scrisoare ai uitat să sub-
lirâez-, dar cine nu uită să sublinieze axiomele ?. o.p.-i.). 
Ei bsne, dacă femeile au aceleași drepturi cu bărbații, 
noi. fetide ce n-am acea aceieați drepturi cu băieții ? 
De ce. de noi, fetele, fintem obbgfite să dan
săm ca b£ și cu cei care ne dupltc și ne ener-
t eesâ Ei shst kben a< metfe U dans pe cine car. Dar 
noi? Daci băietul cere nu-mi place — nu știu de ce 

ortant erte că nu-mi olace — mă 
obligată si accept. Altfel la serile 
e scandal. Si refuzi pe cineva e o 

crimi. De ce? Se spune ci .dragoste cu de-a sila nu 
se fare". Dor dans cu de-a sila de ce se face ? Eu sînt 
iwrotnci. Deci cm greșit cu ceva, cd rog să mi cer-

m-au împiedicat să pătrund în facultatea de horticul
tura. Eșecul nu m-a demoralizat. Nu m-a părăsit nici
odată gtndul de a mă putea face utilă societății.

In octombrie același an, m-am prezentat la Oficiul 
pentru repartizarea forțelor de muncă, rugind ca. ținînd 
seama de miopia mea, să mi se găsească un loc de mun
că căruia să-i pot face fața. Nu am fost înțeleasă. Mi 
s-au oferit tocmai locuri pentru care nu eram aptă. între 
timp am auzit că încep cursurile la o școală de laboranți 
în petrochimie și m-am prezentat acolo. Secretara m-a 
asigurat că aceste cursuri încep precis la 15 septembrie 
1973. Am revenit cu cîteva zile înainte de această dată 
fi mi s-a comunicat că nu se primesc decît băieți...

\ -am relatat toate acestea cu nădejdea că mă veți 
aiuta să-mi găsesc și eu un loc de muncă unde miopia 
mea să nu constituie o povară nici pentru întreprinderea 
sau instituția respectivă, nici pentru mine".

Vineri seara, s-a înapoiat da 
la Moscova delegația Republic: 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, care 
a participat la ședința Comite
tului C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul activității de plani
ficare.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost intîmpi- 
nată de tovarășii Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Emilian Do- 
brescu, Nicolae Mihai, miniștri 
secretațri de stat, prim-vicepre- 
ședinți ai Comitetului de Stat 
al Planificării, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, de alte persoane ofi
ciale. •

A fost de față V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

O delegație a Partidului Co
munist din Belgia, compusă din 
tovarășii Noella Dinant. mem
bru al C.C. al P.C.B., deputat 
în Parlament. Willy Peers. Mi
chel Van Hoorne. Christian 
Alsteen. Jacqueline Meesters. 
Marguerite Boulenger. Rachel 
Kohn, medici specialiști. ''are. 
la invitația C.C. al P.C.R.. face 
o vizită de studiu în domeniul 
sănătății publice, a fost primită 
vineri de tovarășul Theodor 
Burghele, ministrul sănătății.

Vineri după-amiază s-a îna
poiat de la Ankara Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare, con
ducătorul delegației guverna
mentale române care a parti
cipat la festivitățile prilejuite de 
a 50-a aniversare a Republicii 
Turcia.

Ijl invitația Ministerului Să
nătății. vineri cupă-amiază a 
sosit in Capitală Horst Schmidt, 
ministrul sănătății și prevederi
lor sociale al landului Hessen 
(R. F. Germania).

La invitația Academiei „Ște
fan Gheorghiu44 ne-a vizitat țara 
o delegație a Școlii superioare 
de partid „Kim Ir &en" din 
R.P.D. Coreeană, condusă de 
Pek Ning Ghi, prorector la a- 
ceastă instituție.

Vineri după-amiază. a plecat 
la Moscova o delegație a Con
siliului General ARLUS. con
dusă de Gheorghe Matei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., care, la invi
tația Asociației de prietenie 
sovieto-române. va participa la 
manifestările organizate in 
U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 
56-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din octombrie.

Vineri dimineață au început 
în Capitală lucrările primului 
Simpozion național de micro
scopie electronică, organizat de 
Consiliul Național a! Inginerilor 
și Tehnicienilor — C.N.I.T. 
Part .ci pă un mare număr de 
specialiști din domeniile medi- 
cinei. fizicii nucleare, biologici, 
industriilor metalurgice, con
strucțiilor de mașini și mate
rialelor de construcții etc.

în cadrul manifestărilor orga
nizate cu ocazia celei de-a 55-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, vineri 
după-amiază a avut loc. la

Delezzia râ grrrw-
nrmextaLâ a Repcfic: Mu5L 
eandus* ie Asr*» Pam. se:- 
nistrul eomeriuhiL care a fim 
o vîrifi tara rraac* Ia m- 
vîtația M nistrrul--: Cocner---
hi: Ererw. a părăsit nwn 
seara Capitala.

Pe aeroportul Oîoperi. dele-, 
gat ia a fost salutată de Constan
tin S*anciu. adjunc* al minis
trului comerțului exterior, de 
alte oersoane oficiale.

A fost de față Mamadou Tra
ore. ambasadorul Republicii Ma
li la București.

uîuL

Se 
refu- 
lor-

La Festivalul muzical „Rația 
Popova-, care « avut ioc recent 
in Bulgaria, .particinanții ro
mâni s-au bucurat de frumcane 
aprecieri. Acestea s-au concre
tizat in acordarea unor medal.: 
de aur. recunoaștere a talmtxP 
lui si bunei pregătiri a muzi
cienilor noștri Npa iaureați sini 
son rar. a Eugeni» Moldoveana, 
solistă a Opere. Române din 
București, soprana Angela Ne
mes și tenorul Constantin Za- 
haria. sofiști a: Opere: Româ
ne din Cluj. r. pianistul Vlad 
Conta.

• SPORT • SPORT • SPORT •
ALBANIA — R-D. GERMANA IN 

PRELIMINARIILE G M.
Reprezentativele naționale de 

fot'oal ale Albanie*, și R-D. Ger
mane se intîlnesc ac. de la ora 
14.30 (ora 15.30. ora Roar-âniei). 
pe sradionul .JCezal Siafa** din 
Tirana, m ultanul mec; al gra
pei a IV-a a preliminamior 
C-M. Partida va fi condusă de 
o brigadă de arbitri dm Malta 
avîndD-l la centru pe Boner.

înaintea acestei tatflniri, dec

eive pentru desemnarea echipei 
care va juca anul viitor în tur
neul final W.M. *74. clasamentul 
grupei are următoarea configu
rație :
ROMANIA • 4 1 1 H— 4 •
R-D. Germani 5 4 6 1 14— J 8
Finlanda 6 114 3-21 1
Albania 5 16 4 2—6 2

Am scris Comitetului 
județean Argeș al Uniu
nii Tineretului Comu
nist. Am primit răspun
sul de mai jos :

..în legătură cu scri
soarea adresată ziarului 
de tov. Iordache A. Ele
na. vă informăm urmă
toarele :

Tovarășa a fost invita
tă la noi și din discuțiile 
purtate a reieșit că, 
suferă de o miopie 
nunțată. progresivă, 
a mai urmat nici un 
tament și nu are din

deși 
pro- 

nu 
tra- 
par-

tea medicilor nici o re
comandare privind munca 
ce o poate presta.

în consecință, i s-a su
gerat să consulte mai în- 
tii un oculist, iar de în
cadrarea în muncă urmînd 
să ne ocupăm apoi, in 
concordanță cu recoman
dările medicului44.

Răspunsul, semnat de 
primul secretar. Marius 
Iliescu, îmi dă încrederea 
că, în sdurt timp, vei rea
liza ceea ce îți dorești. 
Sănătate șî succes !

propuneau nouă, băieți
lor. un joc care, poate, 
n-ar fi rău să-l scoată de 
la naftalină comandanții 
de pionieri de azL 
crema „cavalerul 
zar*. Din el, intr-o
mâ primară (și încă din 
clasele primare) învă
țam c* refuzul e o moda
litate de a- exprima sin
ceritatea, învățam, 
alte cuvinte, un < 
folositor nu numai 
satorilor. Să mai 
puțintică răbdare, 
le tale (in cel mai 
caz), nepoatele tale (po
sibil) și strănepoatele ta
le (desigur) vor fi scutite 
de atari necazuri. Dar re 
searbădă va fi viața 
atunci și ce piine amară 
va minca stră-străurmn- 
șu! meu de la rubrica „De 
la om la om" !

cu 
adevăr 

dan- 
avem 
Fiice- 

i bun

M ALVINA ANTON. tehniciană, Buzău : 
„Citesc trrtr-un alamanah recent apărut: 
•"Știați că - dantura peștelui-pisică numără 9 280 de

EUSTACH, Vaslui:
.....intr-un răspuns nu prea de demult ați adus insulte 

echipei „Poli" Iași și m-ați jignit pe mine, un suporter 
în vîrstă de 17 ani. Mă întreb : de ce se mai află orașul 
Iași la sftrșitul numelui dv., dacă măcar noi,_ moldove
nii, nu ne susținem echipa

N-am adus niciodată 
insulte nimănui și n-am 
jignit nici un suporter, 
indiferent de vîrstă. Ai 
fost prea înfierbîntat cînd 
ai citit o mică și total 
lipsită de răutate glumă a 
mea. In ce privește nu
mele meu, el nu s-a năs
cut dintr-o supremă dă
ruire de suporter spor
tiv, așa cum s-a născut 
cel al actorului microbist 
bucureștean, Ciupi Ră-

dulescu-Rapid. Dacă m-ar 
fi însuflețit un asemenea 
criteriu, fii convins că 
mi-aș fi adăugat în coa
da numelui cartierul Ra
hova, 
„Bere 
vorita 
plîng
mulează în muncă, scan- 
dind numele ei voi în
chide ochii.

deoarece echipa 
Rahova" este fa
mes, pentru ea 

și rîd, ea mă sti-

Pe simbăta viitoare !

Cercul pe materii

REVELION 74
364 DE NOPȚI INTR-UNA SINGURĂ!
NOAPTEA BUNEI DISPOZIȚII. A ANTRENULUI. A 

UNEI AMBIANȚE PLĂCUTE ȘI BINEÎNȚELES A_ SUR
PRIZELOR. POATE FI PETRECUTA IN UNA DIN UNITĂ
ȚILE ÎNTREPRINDERII DE TURISM. HOTELURI §1 
RESTAURANTE BUCUREȘTI :

Athenee Palace, Ambasador, București, Nord, Lido. Bucur. 
Union, Victoria, Cina, Turn, Debarcader, Pădurea Băneasa, 
Parcul privighetorilor, la barurile Continental ți Melody, 
sau ia Complexul Snagov-sat.

Informații și înscrieri la Direcția restaurantelor de mai 
sus.

PROGRAM
COMPETIȚIONAL

Excursii de revelion I

BUNĂ DISPOZIȚIE! ANTREN! 
AMBIANȚĂ PITOREASCĂ!

Toate acestea vă așteaptă In excursiile organizate de către 
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. HOTELURI ȘI RES
TAURA NTE-BUCUREȘTI 
cu ocazia Revelionului 1974 pe :

• Valea Prahovei (Predeal, Sinaia, Bușteni)
■ Valea Oltului (Căiimănești, C&ciulata, Govora. Olănești)
• La cabanele de pe Valea Prahovei și Valea Ialomiței
• In orașele : Iași, Piatra Neamț, Tg. Neamț, Agapia, Cluj, 

Sibiu
• Pe litoral : NEPTUN, MANGALIA. MAMAIA
• In stațiunile : Tușnad, Sovata, Borsec. Slănie-Moldova. 

Pucioasa ți Herculane.

Informații și înscrieri la filialele de turism din cal. Vic
toriei nr. 100, b-dul Republicii nr. 68. Telefon 14 08 00 
și 15 74 11.

FOTBAL. Etapa a XII-» a 
diviziei naționale A. Astăzi în 
Capitală are loc pe stadionul 
„Giulești". de la ora 14,30 par
tida : Rapid — U.T. Arad (par
tidă televizată in direct). In 
țară : Universitatea Craieva — 
C.F.R. Cluj și CdBJf. Reșița — 
Dinamo. Miine, pe stadionul 
„Republicii-, de la ora 14.30 : 
Sportul studențesc — F.C. Con
stanța ; in țară : Politehnica 
Timișoara — Steagul Roșu ; 
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Pe
trolul ; ,.U“ Cluj — Steaua ;
Jiul — S.C. Bacău ; F.C. Argeș
— Politehnica Iași.

VOLEI. în divizia națională, 
azi. sala „Floreasca-, de la ora 
15.30. Medicina — Rapid (f). 
I.E.F.S. — Steaua (m), Rapid — 
Dinamo (m), miine, sala „Di
namo44, de la ora 9,30, Dinamo
— Penicilina Iași (f). sala „Pro
gresul44, ora 10, Progresul — 
Universitatea Craiova (m).

HANDBAL. Miine la Pitești, 
pe terenul Liceului „Nicolae 
Bâlcescu44 au loc finalele în ca
drul „Cupei de toamnă" între 
echipele Minaur Baia Mare — 
Dinamo (la băieți) și I.E.F.S. 
București — Universitatea Ti
mișoara (la fete).

BASCHET. In sala „Olimpia" 
din Timișoara continuă partide
le din cadrul celui de-al trei
lea turneu al primului tur din 
cadrul campionatului republi
can feminin. Azi, de Ia ora 9, 
Constructorul — Sănătatea, 
Olimpia — Voința Tg. Mureș, 
de la ora 15. Voința București
— Rapid, Crișul — Univ. Iași, 
Uhiv. Timișoara — Politehnica, 
„U« Cluj — I.E.F.S., iar mîine,

de la ora 8 : Olimpia — Sănăta
te», Constructorul — Univ. Iași, 
Univ. Timișoara — Rapid. „U“ 
Cluj — Politehnica. Voința 
București — Voința Tg. Mureș, 
LE.F.S. — Crișul.

BOX. In organizarea ziarului 
„Munca*4 și in colaborare cu 
Federația română de box și 
C.J.E.F.S. Galați, are loc în sala 
sporturilor din Galați. între 
6—10 noiembrie 1973 a VI edi
ție a „Criteriului tineretului" la 
box. Galele au loc în zilele de 
6 noiembrie (ora 15 și 18), 7 no
iembrie (ora 15 și 18). 8 noiem
brie (ora 15 și 18), iar finala 
pe data de 10 noiembrie (ora 18).

RUGBI. în cadrul „Cupei fe
derației" azi are Ioc partida din
tre Vulcan — Rulmentul Birlad. 
teren Vulcan, ora 15, iar miine, 
Steaua — Sportul studențesc, 
teren Ghencea. ora 10. Lotul 
republican va intîlni echipa di
vizionară Gloria, pe terenul a- 
cesteia, de la ora ,9,30.

GABRIEL FLOREA

LA ÎNCHIDEREA 
EDIȚIEI

• Turneul internațional de 
tenis „Trofeul Jean Becker44 a 
continuat aseară, in sala Pierre 
de Coubertin din Paris, cu dis
putarea sferturilor de finală ale 
probei de simplu. Jucătorul ro- 
min Ilie Năștăse s-a calificat 
pentru semifinale. învingind cu 
6—3. 6—1 pe francezul Jean 
Baptiste Chanfreau.

(t'nnare dm pag. I)
AstfoL «u proceda: devii anu

lui IV S ie a Liceul „Ocl>- 
viaa C-og3“ din Sibiu : 27 de elevi 

efecuvui clase, rin: inscnși 
la cercul ce fizic*. 25 la cei de 
maiemauc*. iar cei care parti
cipă atit Ia un cerc cri și La ce
lălalt «int In număr de 24.

Chestionau asupra motivelor 
ce î-au determinat să se în
scrie la aceste cercuri, precum și 
as -pra «copului urmări: de acti
vitatea cercurilor. 20 dintre ele
vii clasei au ridicat ca motiv 
principal examenele de la ifîr- 
șitul anului in vederea cărora 
aizt suplimentate și aprofundat e 
cunoștințele dobindite la curs.

Unde se desfășoară cercul ? 
Ce aduce el nou față de o oră 
de curs intr-o clasă obișnuită ? 
De dte ori au avut elevii oca
zia să lucreze in ambianța un- 
de-și vor împlini pasiunea ’ Am 
pus acește întrebări celor 245 
de elevi. $i iată repartiția răs
punsurilor :

• cercul se desfășoară in sala
de curs 133

• cercul se desfășoară în
laboratoarele școlii 76

• cercul se desfășoară în
laboratoare, biblioteci din afara 
școlii (citeodată) 26

• nu răspund 6
Dintre partidpanții la cercuri

le de fizică și chimie, îndeosebi, 
deci acolo unde lucrările ar tre
bui să aibă ca loc de desfășu
rare laboratorul — cel puțin cel 
din școală — au indicat că vin 
la orele de cerc in acest cadru 
numai citeodată. De ce ? Pentru 
că in timpul destinat dezvoltării 
creativității, inventivității se fac 
exerciții din culegeri de proble
me pentru materiile respective. 
Ne întrebăm dacă acesta este 
profilul autentic al unui cerc, 
dacă el se poate rezuma numai 
la materia școlară sau dacă 
dimpotrivă prin tematica pro
pusă, prin ambianță, prin moda
litățile deosebite de lucru și 
popularizarea rezultatelor cercul 
pe materii n-ar trebui să de
pășească sfera culturii școlare ? 
Și cind îmi pun această între
bare mă gîndesc la ponderea re- 
strinsâ pe care o au aplicațiile 
practice în activitatea cercuri
lor amintite, aceleași modalități 
de lucru proprii de fapt unei 
ore obișnuite de fizică sau chi
mie. de biologie sau istorie, la 
limba italiană, sau ceJ de limba 
română. Și cînd ne gîndim de 
cite ori auzim vorbindu-se de

cercurile elevilor ca locuri unde 
aceștia își fac ucenicia științi
fic* I Dar cum. dac* modalități
le de lucru sînt distribuite ast
fel :

• referatele
• discuțiile
• aplicații (experiențe) 92
• studiu individual
• lecții
• nu răspund 4
înscrierea intr-un cerc presu

pune un prealabil ac: de opțiune 
în funcție de preferințe și apti
tudini și tocmai de aceea el re
prezintă un posibil mijloc de 
orientare școlară și profesională.

Pentru a fi fructificată însă 
această posibilitate, cercul pe 
materii nu trebuie să se rezume 
doar la amplificarea informa
țiilor în vederea apropierii de 
limitele mature ale domeniului 
dar și includerea implicațiilor 
practice, acelea datorită cărora 
o pasiune devine sau poate de
veni profesiune. Relația cerc- 
viitoarea profesie, o relație re
cunoscută de majoritatea aubi-

ecților (87’•), nu este totuși fa
vorizată în actualele condiții de
oarece îndrumătorii celor mai 
multe cercuri rămin la limitele 
școlare, nu efectuează teste de 
aptitudini și nu urmăresc evo
luția membrilor cercului.

Iar dacă in cazul cercurilor de 
matematică, fizică sau chimie 
activitatea este în mare parte 
consacrată rezolvării probleme
lor din manual (în special la 
anii mari) la cele de limba ro
mână și la cele de limbi străine 
modalitatea de lucru este dife
rită. Tovarășa Ucenic Cristina, 
conducătorul cercului de limba 
franceză la Liceul „Octavian 
Goga“ ne-a spus : „Nu ne-am li
mitat la formula referat pe care 
nu o găsesc potrivită pentru ac
tivitatea de cerc. Pentru a oferi 
fiecărui elev posibilitatea unei 
reale partiripări am adoptat ca 
modalitate de desfășurare a 
cercurilor dezbaterile sub forma 
proceselor literare, purtate bine
înțeles in limba franceză. Am 
încercat să evităm orice parale-

liam cu manualul, să abordăm 
teme și modalități de lucru în 
stare să ofere elevului nu doar 
un surplus de informații, ci un 
adevărat instrument de lucru".

Și nu este singura încercare 
reușită in acest sens.

— Vă considerați membri 
activi ai cercului pe care 
îl frecventați ? Din 246 de 
răspunsuri doar 182 au fost 
afirmative. Atunci, ne întrebăm, 
care este cîștigul pe care ii re
alizează de pe urma acestor ore 
diferența de 64 de elevi ? Cu 
ee rămîn ei după cîțiva ani, timp 
în care au figurat pe lista mem
brilor de la cerc ? Și chiar cei 
care rezolvă probleme, probea
ză reacțiile în laboratorul școlii, 
dobîndesc, oare, în afară de cu
noștințe suplimentare, un adevă
rat instrument de lucru pentru 
evoluția lor profesională ? îi 
conduce cercul spre începuturile 
activității creatoare, spre inves
tigație științifică, învățîndu-i 
măcar metodologia cercetării 
pentru activitatea de cercetare 
de mai tîrziu ? După cite ob
servăm, nu. Atunci de ce le 
spunem cercuri ? De ce nu ore 
suplimentare de matematică, fi
zică, chimie... ore de medita
ții ?

•---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

ȘANTIERUL 1 PE LOCUL ÎNTÎI
(Urmare din pag. I)

Nu sînt singurele exemple de 
acest fel. Conlucrarea îndeaproa
pe între constructor și proiectant 
rezolvă operativ și eficient o se
rie de probleme care asigură 
aici, în șantier, o productivitate 
sporită pe fiecare muncitor. Pc 
nouă luni ale anului indicatorul 
amintit a ajuns la 108 la sută, 
ceea ce este concludent pentru 
afirmațiile de mai sus. In a- 
ceeași perioadă șantierul 1 — cel 
mai mare din județul Vîlcea, de 
construcții civile — lucrează cu 
un devans de aproape o lună de 
zile, realizînd cu 4,5 milioane lei 
mai mult față de plan.

Această valoare înseamnă sta
dii fizice avansate la locuințele 
de stat, ceea ce asigură un bun 
front de lucru, favorabil pentru 
perioada friguroasă, devansarea 
planului pe anul următor, un vo
lum important de produse peste 
plan la o serie de obiective.

Același constructor, care în 
anul trecut înregistra rămîneri în

urmă față de plan, reușește să 
obțină cele mai bune rezultate 
pe întreprindere, „corectînd" ter
menii la majoritatea obiectivelor 
Chiar dacă s-a atacat cu întârzie
re construcția complexului hote
lier cu bază de tratament de la 
Căciulata sau a abatorului din 
Rm. Vîlcea — două importante 
investiții ale județului — printr-o 
bună organizare și coordonare a 
lucrărilor colectivul respectiv a 
ajuns să recupereze acest timp 
și să cucerească totodată și un 
avans „substanțial". In această 
cursă „contra timp" s-au angajat 
și echipele de constructori alcă
tuite în majoritate din tineri. 
Dintre cei 30 de dulgheri ai lui 
Constantin Mîndra, care execută 
operațiile de glisare, doar Radu 
Horia și Ion Ivanciu au trecut de 
30 de ani. Ceilalți alcătuiesc me
dia de vîrstă de 22 de ani. Dm 
activitatea lor pe marile șantiere 
a închegat aici un colectiv ordo
nat și experimentat, așa cum im
pune specificul lucrărilor.

— Tehnologia glisării — re
marca Constantin Mîndra — e... 
ca la furnal. Nu suportă întreru
peri. Altfel apar defecțiuni. Se 
cere o disciplină de producție 
fermă.

Acest lucru l-au înțeles din 
capul locului chiar și cei mai 
tineri (Virgil Urse seu, Gheorghe 
Preda, Mihai Alexe, Ariton Do- 
brin). Așa au ajuns glisorii să 
fie cunoscuți și apreciați pentru 
munca lor. Ei nu întrerup activi
tatea decît o dată pe lună, cînd 
merg în familie. Altfel lucrează 
continuu, sîmbătă și duminica 
fiind pentru ei... zile pline.

Ii acompaniază betoniștii lui 
Alexandru Florică, fierar-betoniș- 
tii lui Constantin Magadan, 
dulgherii lui Tudor Nedelescu.

Cu asemenea oameni nu e de 
mirare că Șantierul 1 a devenit 
în scurt timp (întreprinderea își 
numără ea însăși vîrstă pe dege
tele unei singure mîini) fruntaș 
în întrecerea pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice.

pr.lej.il


de peste hotare
VIZITA TOVARĂȘULUI 

ION GHEORGHE MAURER ÎN IRAN
TEHERAN 2. — Trimisul spe

cial Agerpres, Mircea Ionescu, 
transmite : în continuarea vizi
tei oficiale pe care o întreprin
de in Iran, președintele Consi
liului de Miniștri al Repubicii 
Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, a fost joi și vineri, 
oaspetele provinciei Fars, din 
sudul Iranului, provincie bine 
cunoscută prin vestigiile sale is
torice. în această călătorie, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer a 
fost însoțit de Fathollah Sotou- 
deh, ministrul poștelor și tele
comunicațiilor, și de Hossein 
Shahid Zadeh, ambasador al șa
hinșahului Iranului. După călă
toria făcută, joi dimineața, la 
bordul unui avion special, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
și persoanele oficiale româ
ne și iraniene care îl înso
țesc au sosit, la Șiraz, capitala 
provinciei Fars. La aeroport, 
înaltul oaspete român a fost în
tîmpinat de oficialitățile locale, 
în frunte cu Manoutchehre Pi- 
rouz, guvernatorul general al 
provinciei. Joi seara, în decorul 
feeric al cetății Persepolis, oas
peții români au asistat la un 
impresionant spectacol de sunet 
și lumină. în care este evocată 
istoria milenară a străvechii ca
pitale a Imperiului Persan.

Vineri dimineața, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a vizitat 
vestigiile Persepolisului. mărtu
rie peste vremi a strălucitei 
epoci de glorie a lui Darius și 
Xerxes, expresie inegalabilă a 
străvechii civilizații iraniene. La 
amiază, președintele Consiliului 
de Miniștri s-a înapoiat pe calea 
aerului, la Teheran.

.în capitala Iranului, președin
tele Consiliului de Miniștri ro
mân a făcut o vizită Alteței Sale 
Imperiale, prințul Gholam Reza 
Pahlavi, fratele Șahinșahului 
Iranului. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire care s-a 
fășurat într-o atmosferă 
dială.

des- 
cor-

dePreședintele Consiliului 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a oferit, vineri seara, în saloa
nele Hotelului ..Intercontinen
tal'*. din Teheran, un dineu în 
onoarea primului ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda.

Din partea iraniană, au fost 
prezenți Abdoulah Riazi, pre
ședintele Parlamentului, Abbas 
Aii Khalatbary. ministrul aface
rilor externe, Fathollah Sotou- 
deh, ministrul poștelor și tele
comunicațiilor, Manouteher Ka- 
lali, ministru de stat, șeful par- . 
tidului de guvernămînt „Noul 
Iran", Abdol Majid Majidi, mi
nistrul planificării, Korosh Amu- 
zegar, ministrul dezvoltării și 
construcției de locuințe, Hamid 
Rahnemâ, ministrul informații
lor, Iraj Vahadi, ministrul ape
lor și energiei. Ghasem Moini, 
ministrul muncii și problemelor 
sociale, și alte personalități 
ale vieții politice, economice și 
culturale iraniene.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, cei doi șefi 
de guvern au rostit toasturi.

în toastul său, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, după ce a 
relevat căldura cu care a fost 
întîmpinat încă de la sosirea sa 
în Iran și deosebita cinste de a 
fi fost primit de Maiestatea Sa 
Imperială Șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
apreciindu-le ca tot atîtea dovezi 
ale bunelor relații de prietenie, 
respect reciproc și colaborare 
existente între țările $i popoa
rele . noastre, a spus :

în epoca noastră întreaga o- 
menire resimte nevoia ampli
ficării și diversificării schimbu
rilor internaționale. Au apărut 
și se bucură de o tot mai largă 
extindere forme noi de legături, 
concepute în cadrul a ceea ce, 
îndeobște, se numește coopera
rea economică și tehnico-știin
țifică. Aceste forme sint de ma
re perspectivă, favorizînd ex- 
tindera multilaterală a relații
lor dintre state, inclusiv a rela
țiilor comerciale.

Circumscrisă în aceste reali
tăți, cooperarea dintre țările 
noastre are. după opinia guver
nului român, largi perspective 
de dezvoltare. Ne îndreptățesc 
în această apreciere și convor
birile pe care le-am 
prilejul acestei vizite 
neavoastră. domnule 
nistru, precum și cu 
torii dumneavoastră 
Este îmbucurător să constatăm 
rezultatele pozitive ale colabo
rării româno-iraniene. Dar con
siderăm. ca și dumneavoastră, 
că există încă mari posibilități 
de a face mai mult. Tratativele 
pe care le-am purtat au avut 
drept scop tocmai de a explora 
noi căi și mijloace care să ducă 
la amplificarea și diversificarea 
tot mai accentuată a schimbu
rilor economice. tehnico-știin- 
țifice și culturale, a cooperării 
noastre pe multiple planuri..

Această evoluție are perspec
tive cu atît mai largi, cu cit 
există hotărîrea comună de a 
materializa neabătut în relațiile 
bilaterale principiul — afirmat 
cu claritate în repetate rinduri 
de șefii statelor noastre — al 
respectului și avantajului reci
proc in tot ceea ce întreprin
dem — principiu a cărui însem
nătate este din plin dovedită de 
întreaga desfășurare a vieții in
ternaționale.

Vorbitorul a toastat în sănă
tatea Șahinșahului Aryamehr șî 
a împărătesei Farah, a primu
lui ministru iranian, pentru 
prietenia româno-iraniană.

In toastul său. primul minis
tru iranian, Amir Abbas Ho
veyda, și-a exprimat satisfacția 
în legătură cu vizita întreprinsă 
în Iran de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, apreciind-o 
ca o expresie a bunelor relații 
existente intre cele două țări. El 
a arătat că vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri român 
a prilejuit abordarea unui în
treg complex de probleme. A 
fost trecută în revistă situația 
internațională și au fost evocate 
îndeaproape relațiile bilaterale. 
„Trebuie să spun că. în toate 
analizele pe care le-am efec
tuat. a existat o identitate de 
vederi — a spus premierul ira
nian. Am constatat că Iranul și 
România, conștiente de respon
sabilitățile lor internaționale și 
naționale, practică o politică 
foarte asemănătoare în multe 
domenii.

Trăim în prezent o veritabilă 
mutație care ne face din ce în 
ce mai interdependenți unii fa
ță de alții. Această interdepen
dență impune, la rîndul său, alte 
imperative în-lume, printre care 
— în primul rînd — necesitatea 
reducerii rapide a decalajului 
care separă țările bogate de ce
le în curs de dezvoltare. Așa 
cum ați arătat, cooperarea eco
nomică, tehnică și științifică în
tre țările lumii deschide mari 
perspective și. de altfel, calea 
unei păci durabile nu poate să 
treacă decit prin cea a unei 
distribuții mai juste a beneficii
lor progresului științific și teh
nologic.

în condițiile actuale, coopera
rea bilaterală, cooperarea inter
națională devin adevărate im-

avut cu 
cu dum- 
prim-mi- 
colabora- 
apropiați.

perative, fără de care națiunile 
sînt condamnate la sufocare. 
Statele trebuie să-și multiplice 
schimburile lor economice și 
culturale, și aceasta — după cum 
ați relevat — sub unghiul co
operării. Iranul și România o- 
feră un exemplu în acest dome
niu și, după cum s-a stabilit, se 
va proceda la o lărgire a coope
rării bilaterale pe multiple pla
nuri. Sînt sigur că auspiciile 
excelente care predomină în 
schimburile noastre reciproce — 
care au fost, o dată mai mult, 
consolidate prin vizita între
prinsă în Românja de maiestă
țile lor imperiale. Șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr și împărăteasa Farah — 
sînt o garanție a faptului că 
prietenia și cooperarea dintre 
cele două țări vor continua și 
în viitor să domine relațiile 
noastre.

Vorbitorul a toastat în să
nătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a președintelui Con
siliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, pentru prietenia 
între România și Iran.

Conferința pentru securitate
Si cooperare in Europa D

Vineri o avut loc o noua ședința a organului special al Confe
rinței pentru securitate ți cooperare în Europa. Cu acest prilej, 
delegațiile participante au convenit ca documentul prezentat de 
România eu privire la masurile menite sâ facâ efectiva nerecurge- 
rea la forța sau la amenințarea cu forța, sâ fie examinat punct 
cu punct, in ordinea in care sint expuse măsurile respective.

prezen- 
și pro- 
delega- 
lucru a 
său de

Pentru început, vor fi exami
nate propunerile de ordin poli- 
tico-juridic.

Totodată, paralel cu dezbate
rea pe marginea prevederilor 
documentului românesc, vor fi 
luate în discuție ideile comple
mentare-din documentul 
tat de U.R.S.S., precum 
punerile făcute de alte 
ții. Organul special de 
stabilit apoi programul
activitate pe următoarele șase 
săptămini.

Tot vineri, au avut loc ședințe 
plenare ale comisiilor a doua și 
a treia ale Conferinței, respec
tiv pentru cooperare economică 
și tehnico-științifică și pentru 
cooperare culturală și contacte 
umane. In comisia a doua, se
cretarul executiv al Comisiei 
economice O.N.U. pentru Euro
pa, J. Stanovnik. a făcut o ex
punere asupra activității acestui 
organism internațional, insis-

tind asupra rolului său în so
luționarea unor probleme gene- 
raî-europene. El a exprimat, tot
odată, opinia că, pe viitor, Co
misia economică a O.N.U. va pu
tea să-și aducă o contribuție 
importantă la transpunerea în 
viață a obiectivelor pe plan eco
nomic ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa. Comisia pentru cooperare 
culturală și contacte umane a 
procedat, la rîndul său, la o 
examinare a stadiului tratati
velor.

TINERETUL 
LUMII

RESTRICȚII

LA SALISBURY

Panama
70 de ani

• GEOGRAFIA statului Panama oferă, pentru a carac
teriza această țară din America Centrală, denumiri simbolice: 
„țara-istm", ..marea poartă glisantă unind marile oceane". 
De altfel, chiar panamezii susțin cu mindrie că bogăția cea 
mai de preț a patriei lor este așezarea geografică. Privind 
harta, putem găsi principalele coordonat-e care fac din Pa
nama unul din cele mai importante centre de legătură rutieră 
sau navală. Simon Bolivar, eroul legendar al luptei pentru 
independența popoarelor latino-americane, afirma că va sosi 
vremea „cind canalele ce vor străbate istmul vor reduce dru
murile spre alte țări ale lumii, populației din regiune reve- 
nindu-i un loc deosebit în schimburile comerciale între Eu
ropa, cele două Americi și Asia, și-i vor aduce acestui ținut 
tributul celor patru continente". Sfîrșitul secolului trecut — și 
apoi anii care s-au scurs din acest veac — avea să confirme 
spusele lui Simon Bolivar.

• ISTORIA acestei republici a început la 3 noiembrie 1903, 
cind Panama devenea stat independent, desprinzîndu-se dc 
Columbia. Numai că actul istoric de la 3 noiembrie 1903 nu 
și-a găsit împlinirea deplină. Marile puteri navale, și în spe
cial Statele Unite, profitind de forța lor, aveau să trimită 
importante contingente de infanterie pentru „protejarea4 
tinărului stat, urmînd să beneficieze în schimb de dreptul dc 
a ocupa, folosi și controla zona și Canalul (lucrare începută 
de cunoscutul inginer Ferdinand de Lcsseps, în ianuarie 
1880 și încheiată 9 ani mai tîrziu). Nord-americanii redeschid 
șantierul, tăind istmul pe o lungime de circa 80 de km. De 
o parte și de alta a arterei navigabile, pe o adîncime de 
15 km. adevărate forțe de ocupație s-au instalat, intronind le
gile și administrația americană. Abia de 5 ani, odată cu in
staurarea guvernului condus de generalul Omar Torrijos. a 
fost lansată cu hotărire cererea ca statul Panama să-și redo
bândească suveranitatea asupra întregului său teritoriu na
țional.

e POLITICA pe care o promovează actualul regim pana
mez se întemeiază pe principiile respectării depline a suve
ranității, integrității și independenței sale naționale. Promo- 
vind o politică de apărare a bogățiilor naționale, de puternică 
afirmare și transformări radicale în toate domeniile vieții 
economice, politice și sociale, guvernul se bucură de spri
jinul și simpatia unor largi pături ale populației. Ședința 
Consiliului de Securitate, desfășurată în primăvara acestui 
an în capitala panamezâ, a demonstrat sprijinul larg inter
național de care se bucură cerința legitimă a poporului 
panamez. Țara noastră, care întreține relații prietenești cu 
Republica Panama, iși manifestă solidaritatea cu revendică
rile poporului panamez, apreciind că menținerea zonei cana
lului Panama sub o jurisdicție străină contravine principiilor 
și normelor relațiilor internaționale ; eliminarea acestui ana
cronism este de natură sâ ducă Ia întărirea păcii și securită
ții în America Latină, in întreaga lume.

I. BALTEȘ

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT

• LA HAMBURG S-A DES
CHIS, vineri, Congresul Parti
dului Comunist German. La 
lucrări participă 619 delegați 
și 250 invitați, precum și re
prezentanți ai partidelor fră
țești. Partidul Comunist Român 
este reprezentat de tovarășul 
Mihnea Gheorghiu, membru al 
C.C. al P.C.R.

gia — alianța socialistă la ul
timele alegeri parlamentare, 
precum și partide comuniste și 
muncitorești frățești. Din partea 
Partidului Comunist Român, 
participă tovarășul Ștefan An
drei, secretar al Comitetului 
Central al P.C.R.

prilej, ambasadorul român a 
avut o convorbire cu Giou Pei- 
yuan. prorectorul Universității 
din Pekin și vicepreședinte al 
Academiei de Științe a R.P. 
Chineze.

Noi incidente în Ulster

la oslo și-a Început, 
VINERI, LUCRĂRILE al XIV- 
lea Congres al Partidului Co
munist din Norvegia. Congresul 
se desfășoară pentru comuniștii 
norvegieni într-un moment fes
tiv, la 4 noiembrie împlinin- 
du-se 50 de ani de la crearea 
partidului. La Congres sint re
prezentate partidele și organi
zațiile- politice care au format 
— împreună cu P.C. din Norve-

• UNIVERSITĂȚII DIN PE
KIN i-a fost oferit, ca dar din 
partea țării noastre, un număr 
de cărți, care evocă momente 
importante din istoria și cultu
ra poporului român, figura ilus
trului domnitor și savant român 
Dimitrie Cantemir, de la a că
rui naștere s-au împlinit 300 de 
ani. Darul a fost oferit de am
basadorul României la Pekin, 
Nicolae Gavrilescu. Cu acest

• ULTIMELE 24 DE ORE au 
fost marcate în Irlanda de Nord 
de reapariția unor puternice 
acte de violență, soldate cu noi 
victime și eu importante pagu
be materiale. Exploziile succesi
ve a patru bombe, în diferite 
zone ale orașului Belfast, au 
provocat moartea unei persoane 
și rănirea altor 20, o altă per
soană pierzîndu-și viața, în 
cursul nopții, într-o ambuscadă.

în perioada 17—27 octom
brie a.c., forțele armate de 
eliberare națională ale po
porului cambodgian, acțio- 
nînd în zona orașului Pnom 
Penh și Kompong Cham. pe 
malurile fluviului Mekong, 
în preajma șoselelor națio
nale rir. 4 și 5. precum și în 
alte regiuni ale Cambodgiei. 
au scos din luptă peste 1100 
de militari din rindul trupe
lor regimului de la Pnom 
Penh și au capturat impor
tante cantități de armament 
și muniții — relevă un bilanț 
transmis de agenția khmeră 
de informații.

în ultimele săptămini — 
informează aceeași agenție 
— numeroși locuitori din te
ritoriul controlat de trupele 
lonnoliste au trecut in zonele 
eliberate, unde li s-au creat 
condițiile necesare desfășură
rii unei vieți normale.
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Opera Română : TOSCA — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : CON
TESA MARITZA — ora 19.30; Tea
trul Național .,1. L. Caragiaie" 
(Sala Comedia) : PRIZONIERUL 
DIN MANHATTAN — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : ANUNȚUL 
LA MICA PUBLICITATE — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara** (Sala 
Magheru) : Aid A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON — ora 
19.30; (Sala Studio) : HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 19,30: Tea
trul de Comedie : UN HAMLET 
DE PROVINCIE — ora 20: Teatrul 
Mic : STlLPII SOCIETĂȚII — ora 
19,30: Teatrul Giulești : LIOLA — 
ora 19,30: Teatrul Evreiesc de 
Stat : UN ȘIRAG DE PERLE — 
ora 19.30: Teatrul „Ion Vasileseu" : 
FIT CUMINTE, CRISTOFOR — ora 
19.30: Teatrul ,,C. Tănase** (Sala 
Savoy) : LA SAVOY. BOEMA • — 
ora 19,30; (Sala Victoria) : JOS 
PĂLĂRTA — ora 19,30; Studioul 
de Teatru al I.A.T.C. : LUMEA 
CIT O FI — ora 20; Teatrul 
„Țăndărică** (Sala Victoria) : ARI
CIUL ALBASTRU — ora 15 (Sala 
Academia) : UN BĂIAT ISTEȚ ȘI

Ministrul rhodesian al jus
tiției, Desmond Burke, a 
emis ordine de restricții care 
interzic accentul a 98 de stu- 
denți africani într-o zonă a- 
flată sub 20 kilometri de ca
pitală. Această măsură, cu 
pronunțat caracter rasist, ur
mărește să împiedice parti
ciparea studenților asupra 
cărora se răsfrîng efectele 
sale la cursurile Universității 
din Salisbury. Cei 98 de stu- 
denți au fost recent eliberați 
din închisoare, unde au exe
cutat pedepse ca urmare a 
participării lor la demonstra
țiile studențești din august 
1972, organizate împotriva 
politicii de descriminare ra
sială a regimului lui Ian 
Smith.

• ÎN AULA „NICOLAE 
CEAUȘESCU" a Facultății de 
științe economice de la Univer
sitatea Centrală, din Quito, am
basada țării noastre a organizat, 
joi. o ceremonie cu prilejul că
reia marelui for cultural-științi- 
fic ecuadorian i-au fost dăruite 
un număr de volume cuprinzînd 
contribuții ale savanților ro
mâni la tezaurul culturii uni
versale.

MOSCOVA 2. — Corespon
dentul Agerpres, N. Crețu, 
transmite : Vineri la prînz a 
avut loc o întîlnire de lucru în
tre tovarășii Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării al 
Republicii Socialiste România, 
și N. K. Baibakov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al U.R.S.S.

în cursul convorbirii au fost 
analizate probleme ale desfășu
rării relațiilor economice dintre 
România și U.R.S.S. în cincina
lul actual și perspectivele a- 
cestor relații in cadrul acțiuni-

• INTR-UN INTERVIU RA
DIODIFUZAT. primul ministru 
al Danemarcei. Anker Joergen- 
sen. s-a declarat de acord cu 
propunerea președintelui fran
cez. Pompidou privind convo
carea unei Conferințe a șefilor 
de stat și de guvern din țările 
Pieței comune, precizînd că, 
dacă se va realiza un consens, 
este gata sâ convoace conferința 
respectivă. Joergensen a făcut 
această declarație în virtutea 
faptului că funcția de președin
te in exercițiu al Consiliului Mi
nisterial al C.E.E. este deținută, . 
în prezent, de reprezentantul 
danez în acest important orga
nism comunitar.

După cum informează agenția 
FRANCE PRESSE, guvernul da
nez a împuternicit pe premie
rul Joergensen să convoace reu-

• Ia Vilnius mași
na se îndreaptă cu 
toată viteza spre 
Trakai, vechea ca
pitală a Lituaniei 
istorice, acum ora

șul de reședință al raionului cu 
același nume. în drum facem 
scurte opriri pentru & admira 
întinsele păduri seculare, ne
mulțumite parcă de acea breșă 
făcută în chiar inima lor de li
nia șerpuitoare a șoselei moder
ne. Semne de circulație, planta
te la distanțe egale, avertizează 
pe conducătorii auto asupra u- 
nor eventuale întîlniri cu locui
torii deșișurilor, cel mai adesea 
specii rare — aflate sub ocro
tirea legii. Acum, obișnuite cu 
traficul rutier, voind parcă 
să-și sublinieze autoritatea de
plină asupra teritoriului strămo
șesc — pădurea — ele iși fac 
apariția oprindu-se fără teamă 
în chiar mijlocul benzii de cir
culație și privind cu o curiozita
te. cc se prelungește, la pasage
rii din automobile. Odată curio
zitatea reciprocă satisfăcută, 
fiecare iși vede de drum, urmin- 
du-și calea. Traversăm sub a- 
ceste puternice impresii întrea
ga zonă și. dintr-o dată, apare 
cimpul întins, scăldat de soare, 
cu locuințe răsfirate — ici și
colo, după străvechi obiceiuri — 
in mijlocul ogoarelor. Cetatea
de la Trakai, impresionant mo
nument istoric, mărturie vie, 
păstrată peste veacuri, a Inge
niozității și măiestriei arhitec
tonice a constructorilor litua
nieni. veche fortăreață destina
tă apărării țării de invaziile 
distrugătoare ale tătarilor, stră
juiește și acum, relevindu-și în
treaga măreție, colinele și lacu
rile din jur.

i tocmai aid, în a- 
cest cadru natural, 
in care istoria stră
veche și legenda 
recheamă în me
morie vremi de

lupte și izbîndă, s-a născut cel 
mai tînăr oraș al Lituaniei so
vietice : Elekirenai.

Paulanskas Edvardas, 
ședințele sovietului orășenesc, 
om la patruzeci de ani. sincer 
îndrăgostit de orașul lui și en
tuziast gospodar ne face un 
scurt istoric al așezării. Expu
nerea sa abundă în cifre și date, 
fiindcă, sublinia domnia sa. ceea 
ce se poate vedea cu ochiul 
liber rămine la latitudinea și 
priceperea vizitatorului. Să re
producem. așadar, citeva dintre 
aceste cifre și date. în 1960 au 
început aici lucrările de organi
zare a șantierului termocentralei 
Elektrenai, specialiștii apreciind 
că, alături de materia primă 
si nevoia de energie, cele patru 
lacuri și riul ce le lega oferă con
diții optime desfășurării activi
tății noului obiectiv. Lucrările au 
fost complexe, solicitind soluții

pre-

lor de coordonare a planurilor 
pe perioada 1976—1980.

La întîlnire a luat parte 
Gheorghe Badrus, ambasadorul 
țării noastre la Moscova.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
cordială.

• LA 
sadorul 
România 
tin Vlad, a fost primit de pri
mul ministru, Kalevi Sorsa. In 
cadrul convorbirii au fost abor
date unele aspecte ale dezvol
tării relațiilor reciproce dintre 
România și Finlanda.

2 NOIEMBRIE, amba- 
Republicii Socialiste 
în Finlanda. Constan-

niunea la nivel înalt a ..celor 
nouă" în zilele de 15 și 16 de
cembrie la Copenhaga.

• UN NOU GRUP FORMAT 
DIN 840 PRIZONIERI DE RĂZ
BOI PAKISTANEZI și persoane 
civile internate în India a tre
cut prin postul de frontieră de 
la Wagah, marcînd începutul ce-

ingenioase, originale 
harta locurilor au dispărut 
insule și insulițe, a apărut un 
mare lac de acumulare, numit 
de localnici cu o doză de mîn- 
drie nedisimulată „marea noas
tră". Acum și în aceste împreju
rări a dispărut și „Insula ber- 
zelor", loc de popas renumit în 
întreaga lume al cunoscutelor 
zburătoare in călătoriile lor din 
și spre țările calde. Născut odată 
cu șantierul, orașul s-a dezvol-

dici, o casă de culturi, cu peste 
500 locuri, un hotel, un complex 
pentru odihnă, un club pentru 
sporturi nautice, un parc pentru 
copii. Tot pentru copii funcțio
nează patru grădinițe, cu 420 de 
locuri, o școală medie, o școală 
profesională, biblioteci. Iată doar 
cîteva cifre și date statistice — 
a căror enumerare nu am epui
zat-o încă și care >-ar fi putut 
îmbogăți substanțial cu repro
ducerea planului de perspectivă

Lituaniei sovietice

însemnări din U.R.S.S. de AL DOBRE

Un oraș nou al
9

tat in ritm susținut și continuă 
să se dezvolte, deși ultimul a- 
gregat al termocentralei, cel de 
al optulea, a intrat în funcțiune 
în 1972.

La data vizitei noastre, ora
șul — a cărui întreagă activita
te pendulează în jurul termo
centralei cu același nume — 
număra peste opt mii de locui
tori și dispune de toate dotările 
social-culturale și economice so
licitate de nevoile desfășurării 
unei activități moderne. Adică, 
un magazin universal cu 60 de 
salariați, patru magazine ali
mentare, o farmacie — mai mare 
decit cea din Vilnius, remarca 
interlocutorul nostru — un 
spital cu 175 de locuri, o poli
clinică deservită de 35 de me-

ce ne-» fost expus — menite să 
ofere vizitatorilor o imagine 
exactă a ceea ce înseamnă noul 
oraș, a eforturilor depuse pen
tru a crea muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor noului 
obiectiv energetic condiții opti
me de viață și muncă. O imagi
ne convingătoare a hărniciei a- 
eestui colectiv, a preocupărilor 
tuturor locuitorilor pentru pro
priul lor destin. Circumscrise 
cadrului natural, istoric și le
gendar, despre care am vorbit 
Ia începutul acestor rinduri, ci
frele amintite capătă noi va
lențe, subliniind mutațiile ce au 
survenit, schimbările de struc
tură intervenite în ansamblul 
vieții și preocupărilor popoare
lor sovietice.

Plenara Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat cu 
93 voturi, 7 contra și 30 ab
țineri un proiect de rezoluție 
supus de 62 de state membre 
ale organizației. între care și 
România, la punctul „ocu
parea ilegală de către forțele 
militare portugheze a anu
mitor sectoare ale Republi
cii Guineea-Bissau și actele 
de agresiune comise, de a- 
cestea împotriva poporului 
republicii" — punct înscris 
pe. agenda sesiunii din ini
țiativa României și a altor 
55 de state

Rezoluția condamnă cu 
hotărîre politica guvernului 
Portugaliei de perpetuare a 
ocupării ilegale a anumitor 
sectoare ale noului stat, 
precum și actele de agresiu
ne comise împotriva po
porului său.

lei de-a patra faze a repatrie
rilor. Programul acestei noi 
faze prevede repatrierea, la 
intervale de cite două zile, a 
unor grupuri de cîte 840 per
soane. astfel îneît pînă la 10 
noiembrie, să fie transferați au
torităților pakistaneze alți 4 200 
prizonieri de război și persoane 
civile internate în India.

De la Cape Canaveral va fi lansată, astăzi, în direcția planetei 
Mercur, sonda spațială „Mariner-10“. Misiunea constituie o pre
mieră. cercetarea planetei situate cel mai aproape de Soare li- 
mitîndu-se pînă în prezent la observații terestre.

In greutate de aproximativ 500 kg. (lansarea se va realiza cu 
o rachetă Atlas-Centaur), „Mariner-10“ se va apropia la 1010 km 
de suprafața planetei, urmînd să transmită cîteva mii de ima
gini ale acesteia, ca și diverse date privind temperatura, at
mosfera, cîmpurile magnetice etc.

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT
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UN REGE NĂTĂFLEȚ — ora Î7 
Ansamblul ..Rapsodia Română" 
CONCERT DE MUZICA POPU
LARĂ ROMÂNEASCĂ — ora 19.30; 
Circul ,,Globus** : AL TREILEA 
GONG LA... CIRC — ora 19,30.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL II

11,00—13,00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii ..George 
Enescu". 20,10 Eroi îndrăgiți de 
copii. Mica rîndunică. 20,40 Pa
noramic științific. 21,05 De pe sce
nele lirice ale țării. 22.00 Film se
rial : Mannix (reluare).

revistei 
ritm de 
Buletin 
Melodia 
muzicii 
de dor.

ORIENTUL
APROPIAT

CAIRO 2 (Agerpres). — Pre
ședintele R. A. Egipt, Anwar 
Șadat, s-a reîntors, vineri du
pă-amiază, la Cairo, după vizi
tele efectuate, în ultimele 24 
de ore, în Kuweit și Arabia 
Saudită, anunță postul'de radio 
Cairo.

La Kuweit, șeful statului 
egiptean a avut convorbiri se
parate cu emirul Sabah al 
Salim al Sabah, precum și cu 
președintele Siriei, Hafez 
Assad, aflat , în capitala kuwel- 
tiană, iar la .Riad, Anwar Sa
dat a conferit cu regele Arabi- 
ei Saudite, Feisal-. în legătură 
cu aspecte ale situației din O- 
rientul Apropiat.

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
— La Washington continuă vi-a 
zi ta oficială a primului mi- ’ 
nistru al Israelului; Golda Meir. 
După runda de convorbiri a- 
vută joi cu președintele Richard 
Nixon și secretarul de stat 
Henry Kissinger, premierul is- 
raeliăn a expus. în cadrul u- 
nei conferințe de presă, vede
rile țării sale cu privire la sta
bilizarea încetării focului și re
glementarea situației din Ori
entul Apropiat.

Programul zilei de vineri al 
vizitei cuprinde o nouă serie de 
convorbiri' oficiale cu secretarul 
de stat american. Henry Kis
singer. precum și cu ministrul 
apărării, James Schlesinger. 
Premierul Ișraelului va avea, de 
asemenea, întrevederi cu sena
tori și membri ai Camerei Re
prezentanților, precum și cu li
derii unor organizații evreiești 
din Statele Unite. Golda Meir 
urmează să părăsească Wa
shingtonul sîmbătă seara.

Opera Română : GISELLE — ora 
11: PELLEAS ȘI MELISANDE — 
ora 19.30: Teatrul de Operetă : 
SOARELE LONDREI — ora 10,30; 
MY FAIR LADY — ora 19,30; Tea
trul National „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : UN FLUTURE 
PE LAMPĂ — ora 10,30; DONA 
DIANA — ora 15.30: SĂ NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARĂ — 
nrs .20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu") : 
CASA DE MODE — ora 10 și 15; 
INTRE NOI DOI N-A FOST DE- 
CÎT TĂCERE — ora 20: Teatrul 
,.C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
CET ȘASE — ora 10: OMUL 
CARE... — ora 19.30: (Sala Stu
dio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE
— or?. 10.30; GAIȚELE — ora 20; 
Teatrul de Comedie : NICNIC — 
ora 10,30; DISPARIȚIA LUI GATAZ 
G AY — ora 20: Teatrul Mic : 
PHILADELPHIA. EȘTI A MEA !
— ora 10,30; A OPTA MINUNE — 
ora 19,30: Teatrul Giulești : LIOLA
— ora 19,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : LOZUL CEL MARE — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasileseu" :

SICILIANA ora 10; MITICA
POPESCU — ora 19,30; Teatrul 
,.C. Tănase" (Sala Savoy) : LA 
SAVOY. BOEMA ! — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : JOS PĂLĂRIA — 
ora 19.30; Studioul de Teatru al 
I.A.T.C. : LUMEA CÎT O FI — ora 
20; Teatrul „Țăndărică** (Sala 
Victoria) : O POVESTE CU CÎN- 
TEC — ora 11 ; (Sala Academia) : 
RĂI și NĂTĂRĂI — ora 11: An
samblul „Rapsodia Română** : 
CONCERT DE MUZICA POPU
LARĂ ROMÂNEASCĂ — ora 19,30; 
Circul „Globus" : AL TREILEA 
GONG LA... CIRC — orele
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PROGRAMUL I

16 ți

viață9,00 Lumea copiilor. 9.30 O 
pentru o idee (reluare) — Ion Io-

nescu-Bizeț. 10.00 Telex. 10,05 Mu
zică ușoară cu formația „Sfinx". 
10,35 Oameni îndrăgostiți de me
seria lor. Reportaj TV. 11.00 O in
terpretă a cîntecului bihorean : 
Florica Ungur. 11,05 Publicitate. 
11.20 Biblioteca pentru toți. Mi
hail Sorbul. 12.00 Telejurnal. 14.45 
Fotbal : Rapid—U.T.A. (Divizia A). 
Transmisiune directă. 16.30 Emi
siune în limba germană. 18,15 
Mari ansambluri. Ansamblul fol
cloric „Ciprian Porumbescu" din 
Suceava. 18.40 Teleglob. R.F.G. 
itinerar nordic. 19,00 Omul de 
lingă tine. Un erou pozitiv. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Doi 
ani de la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971. 20,00 Cin
tecul săptămînii : „Harnice** de 
Adalbert Winkler. 20,05 52 de ini
țiative în 52 de săptămini. 20,15 
-Țe’eenciclopedia. 20.55 Publicitate.
21.00 Film serial : Mann4x. 21.50 
Călătorie muzicală. 22.30 Tele
jurnal. 22,45 Cinte'- de dor, cîntec 
de seară...

16,00 Film serial : In umbra 
lupilor. Reluarea primului episod : 
„Vaporul misterios". 17,00 întrebări 
și răspunsuri. 17,20 Telex. 17,25 
Cîntece populare. 17,40 Film artis- ' 
tic : Codin.
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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.<35 Publicitate. 16,40 Film 
serial : In ultimul minut. Episo
dul III : „Urmărirea continuă**. 
17.15 Magazin sportiv. 18,50 Vetre 
folclorice. Comori sucevene. 19,10 
Publicitate. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Săptămîna politică in
ternă'și internațională în imagini. 
20,10 Reportajul săptămînii. Tîrgo- 
viște la ora oțelului. 20 30 Publi
citate. 20,40 Film artistic : Serena
da din Valea Soarelui. 22,00 Tele
jurnal. Sport.

Radio-super-top. Topul 
„Flacăra". 21.30 Refrene în 
dans. 22,00 Radiojurnal, 
meteorologic. Sport. 22.30 
zilei. 22,35 Vedete ale 
ușoare. 23,15 Poetica. Țară „ _ .
23,20 Pagini din opera ..Micul Ma
rat*'. 23.55—24,00 Ultimele știri.

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
— Departamentul de Stat al 
Statelor Unite a anunțat că. în 
cursul după-amiezii de joi, în- 

. tre secretarul de stat american.
Henry Kissinger. Și ministrul 
egiptean al afacerilor externe 
Ismail Fahmy, aflat, de cîteva 
zile intr-o. vizită la Washington, 
a-avut loc o nouă întrevedere.
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purtător de 
gipteari,
M.E.N., a respins, joi după-a- 

. miază, afirmațiile israeliene po
trivit cărora, • o ciocnire 
avut loc, joi dimineața, 
forțe ale armatei a treia 
țene și forțele israeliene. 
taiorul de cuvînt egiptean 
clarat că țara sa 
rezoluția de încetare a Jocului, 
cșlificind afirmațiile israeli
ene drept false, ;

(Agerpres). — Un 
._ cuvînt militar e- 
citat de agenția

adio
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PROGRAMUL III

r
PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Mi-ai spus că mă 
iubești t" de Mjșu Iancu. 10,00 
Turist-club. 11,00 Știință și tehni
că. 11,10 Profil pe portativ — 
codim Ganea. ll;30 Opereta ' 
pole sub sărutul focului 
mente). 12.00 Transmisiuni directe 
din țară. 12,10 Invitație în fonote
că — muzică ușoară. 12,55 Melodia 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,00 Știrile după-amie
zii. 17,05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Muzi
că. 18.10 Ascultătorii ne propun. 
18,55 Melodia zilei. 19.00 Calendar... 
contratimp (II) — toamna, iarna. 
Emisiune muzical-distractivă. 21,00

Ni- 
,,Nea- 
(frag-

9,09 Știri. 9,05 ..Incognito" — 
program de varietăți muzicale. 
9.55 Melodia zilei : „Zefirul" de 
Noru Demetriad. 10.00 Clubul in- 
vitaților. 11,00 Știință și tehnică. 
11,10 Profil pe portativ — Mina. 
11,30 Tranzistor melodii. 12.00’ In
vitație în fonotecă. 12,55 Melodia 
zilei. 13.00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17.00 Știrile după- 
amiezii. 17.05 Alo. Radio ! — mu-. 
Zică ușoară la cererea ascultăto-’ 
rilor. 18.00 Șapte zile, șapte arte.' 
Dans. 18,10 Dublu recital : Anca 
Agemolu și Chris Roberts. 18,55 
Melodia zilei. 19,00 Romanțe si 
cîntece de petrecere. 19,30 Știri. 
19.35 Pagini din opera „Ovidiu". 
20.00 Teatru radiofonic : Confe
siunea unui magnetofon. 21,no 
Radio-super-top. Gala locurilor I. 
22,00 Radiojurnal. 22,10 Panoramic 
sportiv. 22.30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15 
Poetica. Mircea Vaida. 23,20 Jazz- 
portret. 23,55—24,00 Ultimele știri.

ar fi 
intre 
egip- 
Pur- 

a de- 
respectâ
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TEL AVIV 2 (Agerpres). — 
într-un comunicat dat publici
tății ]a Tel Aviv se anunță câ 
forțele israeliene au deschis, 
joi, focul asupra unor unități 
de tancuri și infanterie egip
tene care au încercat să iasă din 
încercuirea în care se află in 
deșertul Sinai, armata a treia 
egipteană.


