
Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Luni, 25 martie 1974, au început lucrările Plenarei Comitetu* 
lui Central'al Partidului Comunist Român.

Lucrările Plenarei au fost deschise de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.

Plenara a adoptat, in unanimitate, următoarea ordine de zi:
1. - Proiectul legii remunerării după cantitatea ți calitatea 

muncii ;
2. - Proiectul legii privind sistematizarea teritoriului și a lo

calităților urbane și rurale ;
3. - Proiectul tezelor Comitetului Central pentru cea de-a 

XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și pla
nul de măsuri pentru intimpinarea acestei aniversări ;

4. - Informare cu privire la efectivul, compoziția și structura 
organizațiilor interne ale partidului la 31 decembrie 1973 ;

5. - Informare cu privire la activitatea organelor de partid 
și de stat privind înfăptuirea politicii de cadre a partidului ;

6. - Desemnarea delegaților Partidului Comunist Român pen
tru Congresul Frontului Unității Socialiste ;

7. - Unele probleme organizatorice.
La lucrările plenarei participă ca invitați primii secretari ai 

comitetelor județene de partid, membrii guvernului, conducă
tori ai unor instituții centrale de stat și obștești, adjuncți ai 
șefilor de secții ale Comitetului Central, cadre de conducere 
din presă, - care nu sînt membri ai C.C. al P.C.R.

Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit, dat fiind caracterul deose
bit de important al problemelor înscrise la ordinea de zi, ca 
în cursul zilei de luni să se studieze documentele, urmind ca 
dezbaterile să înceapă în dimineața zilei de marți, 26 martie.

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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întreprinderi și unități de unde a pornit chemarea la întrecere, 
întreprinderi și unități de unde s-a răspuns la chemare

FRUNTAȘII Șl
PERFORMANȚELE

LOR
REALIZĂRI LA ZI ESTIMATIV, LA 31 MARTIE

Campania producțiilor record în agricultură

Frontul de lucru 
al semănătorilor

• 23 la sută din planul anual 
• La principalul obiectiv al trustu
lui — extinderea șantierului naval 
— 50 la sută din planul anual • 
S-a predat cu zece zile mai devre
me Instalația de creotilă de la Nă
vodari • Productivitatea muncii 
pe salariat a fost depășită cu 0,4 
la sută față de angajament • 
Nouă milioane lei valoarea pro
ducției realizată peste plan <

• 27 Iq sută din planul anual 
• La extinderea șantierului 
62 la sută, cu toate lucrările 
executate la cotele celei mai bune 
calități • Vor fi predate : ferma 
de vaci din Mărineni, Alimentarea 
cu apă Carusu, Grupul școlar 
MICh Brălia, Căminul pentru tine
ret al C.F.A. Brăila și alte trei obi
ective industriale.

«

poate fi mărit
O DEMONSTREAZĂ EXPERIENȚA MECANIZA
TORILOR DE LA RÎMNICELU-BUZÂU CARE AU 
ADĂUGAT SEMĂNĂTORII SPC-6 ÎNCĂ DOUĂ 

CIMPURI DE LUCRU

• MECANIZATORII LUCREAZĂ IN SCHIMB PRELUNGIT.
• PRIN FIECARE LUCRARE EXECUTATĂ SE URMĂREȘTE RE
ȚINEREA ÎN SOL A UNEI CÎT MAI MARI CANTITĂȚI DE APA.

Temperaturile ridicate înre
gistrate în județul Buzău în 
ultimele zile, dintre cele mai 
mari din țară, au constituit un 
motiv, serios pentru agricultorii 
acestor meleaguri să iasă, cu 
toate forțele, in cimp pentru a 
accelera ritmul lucrărilor de se
zon. Zestrea cam săracă de apă 
a solului indeamă la operativi
tate și la aplicarea unor lucrări 
agrotehnice diferențiate, speci
fice. Mai ales aici, pe Valea 
Rimnicului, unde am întreprins

raidul nostru, lipsa de precipi
tații se vede după norii de praf 
care se ridică in urma agregate
lor mecanizatorilor, este dove
dită de bolovanii mari ai arătu-

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a Il-a)

PE TEME IDEOLOGICE
RÎURILE

CURGModema orgă de lumini a 
noului Teatru Național din 

Capitală. POLITICA PARTIDULUIobiectivul principal al trustu
lui pentru acest cincinal. Se lu
crează cu febrilitate zi și noap
te, toate utilajele — mașini, ma
carale, poduri rulante, buldo
zere — sînt intr-o neîntreruptă 
mișcare. Greu poți să stai de 
vorbă cu cineva. De-abia in

grafice. Zilnic ne ,_____  ____ - • ■ • rt_
poarte care consemnează" depă
șiri substanțiale ale planului. 
Dacă angajamentul nostru pre
vede pentru trimestrul I reali
zarea a 25 la sută din planul 
anual, putem constata acum cu 
satisfacție că vom realiza de 
fapt 27 la sută“.

Sintem printre constructorii 
care lucrează la extinderea 
șantierului naval din Constanța, (Continuare în pag. a IlI-a)

lui impus de 
parvin la sediul trustului.

ROMULUS LAL
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Petre Ghelmez

director al Editurii

„Albatros“:

„Astfel spus — precizează to
varășul Ion Neguț, secretarul 
Comitetului oamenilor muncii 
din Trustul de construcții in
dustriale Constanța — colecti
vul nostru își urmează angaja
mentul ferm pe care l-a făcut 
cunoscut întregii țări cu ocazia 
chemării la întrecerea socialistă 
a tuturor unităților de construc
ții. Ba mai mult, putem afirma 
că ritmul de lucru pe toate șan
tierele noastre este superior ce-

de OCTAV 
PANCU-IAȘI

Există succese și succese. 
AI său fusese unul monstru.

Toată lumea pe care o in
vitase venise să-1 felicite, în 
cabină, abia Ia citeva minute 
după ce debutase la pupitrul 
orchestrei simfonice „Ars 
longa, vita brevis“, dirijin- 
du-și propria compoziție in
spirată de chinuitoarea între
bare dacă viața e ca o fin- 
tină sau ca un vagon și in
titulată „Concertul in re mi
nor — dedicat sărbătorii ma
joratului — pentru pian de 
import și capace indigene de 
oale sub presiune“.

într-un impecabil costum 
(lucrat la cooperativa „Croi
torii Timpurilor Noi" din Va- 
tra-Luminoasă, dar pe a 
cărui căptușeală lipise eti
cheta „J. Pili, London“) își 
făcu primul apariția eminen
tul critic Salustius Ionescu- 
Brams, descendent prin ma
mă din autenticii Popești- 
Mavrocordați (ramura Dela- 
pirioagele), recunoscută fa
milie nobiliară și muzicală, 
avînd pe blazon doi canari 
încadrați de sfeșnice și în
conjurați protector de in
scripția „Prin armonii ce
rești Ia căpătuială pămin- 
teană" :

— Domnule, ii zise Ionescu- 
Brams, ești mare ! Iartă-mă 
că ți-o spun de Ia obraz, fără 
menajamente, dar dacă ești, 
ești !

Sosi apoi, altă invitată la 
concert, o nostimă debara- 
soare de la „Ambasador“, și 
ea devenită o somitate in 
materie de muzică modernă, 
din ziua cind, emoționată 
că-I servește pe Roberto 
Brazzi, (pe care il confund 
cu un fotbalist de la „Inter") 
i-a picurat pe reverele fra
cului sos englezesc :

— Cocoșelule, m-ai înne
bunit. Nu mă mai duc Ia con-

tC.ontinuare în nag. a ll-a)

Activitatea editorială româ
nească a cunoscut frumoasa ini
țiativă a unei edituri pentru ti
neret. Existența unei asemenea 
edituri pleacă de la ideea că 
lectura se diferențiază de la 
vîrstă la vîrstă și că,în perioada 
de formare a cititorului, Edito
rul trebuie să-i acorde o aten
ție specială. Aspectul pedagogic 
al atitudinii nu poate să ne 
scape. O editură care-și propu
ne ca scop principal să găsească 
cartea cea mai nimerită pentru 
tineret este o editură de maxim 
interes. Care este raportul din
tre tineret și carte ? Aceasta 
ne-o pot spune, fișele biblioteci
lor în primul rînd, anchetele sau 
sondajele printre cititori, dar 
despre el ne poate yorbi cu o 
indiscutabilă competență și edi
torul. Iată cauza pentru care 
ne-am adresat directorului Edi
turii „Albatros“, Petre Ghelmez.

— Care este atitudinea citito
rului tînăr față de editură și 
desigur a cititorului în general 
și care este atitudinea editurii 
față de el?

— Cel mai bun răspuns pri
vind atitudinea cititorului tînăr 
față de cartea tipărită la „Al-

COMUNIST ROMÂN
de dezvoltare

•' i

a națiunii socialiste
Dezvoltarea societății contem

porane pune în 
nomen calitativ, 
bit de bogat în 
afirmarea cu tot

, tere a națiunii
factor de progres și de civili
zație. Locul important pe care 
îl ocupă națiunea socialistă în
tre realitățile lumii de astăzi, 
rolul său uriaș in rezolvarea 
problemelor cardinale ale uma
nității sînt. in bună măsură, 
rezultatul continuării viguroase 
și în forme noi a unui proces 
început o dată cu destrămarea 
orînduirii feudale — dezvolta
rea și întărirea comunității na
ționale, chezășie a manifestă
rii plenare a individualității 
fiecărui popor.

Națiunea este intim legată de

lumină un. fe
noli și deose- 
semnificații — 
mai multă pu- 
socialiste, ca

ideea de progres : însăși apa
riția ei a fost un produs al 
progresului și, de atunci, na
țiunea a generat continuu pro
gres — in măsura în care voin- 
ța și aspirațiile sale au putut 

; fi exprimate în voie. Lucrul a- 
cesta este valabil și astăzi și 
vă fi încă multă vreme ; în- 
tr-un domeniu cum este cel al 
realităților social-istorice, vîrste- 
le se măsoară în cantități mari 
de timp — și națiunea nu și-a 
parcurs încă vîrstele. Abia în 
zilele noastre — la vîrsta ei so-

cialistă — națiunea tinde să 
devină egală cu ea însăși, con
stituind un cadru adecvat afir
mării procesului de înflorire a 
personalităților umane — indi
viduale sau colective. Ea este 
cea mai cuprinzătoare și cea mai 
complexă formă de comunita
te umană, incluzind toate com
ponentele, trăsăturile și valori
le societății. Este un sistem

MIHAI ARSENE

(Continuare în pag. a ll-a)

CĂTRE
RECOLTA
VIITOARE

CĂRȚI VALOROASE PENTRU
0 GENERAȚIE EXIGENTĂ

batros“ e următorul : n-avem 
stoc de cărți nevîndute sau, mai 
bine-zis, nu avem un stoc alar
mant. O carte care stochează e 
dovada lipsei de interes a citi
torului pentru ea, și faptul că 
tirajele seriilor și colecțiilor 
noastre se epuizează într-un 
timp relativ scurt, mi se pare 
semnificativ. Aș putea da exem
ple de titluri al căror tiraj s-a 
vindut într-o singură săptă- 
mînă. Asta nu înseamnă, desi
gur, că nu mai apar și sub em
blema editurii noastre titluri 
care uneori își așteaptă prea 
mult cititorii, O explicație se 
impune totuși in fața celor a- 
firmate mai înainte. Planurile 
editoriale ne sînt „dictate“ în
tr-un fel de cititorii noștri. Mer
gem pe teren, stăm de vorbă cu 
cititorii, le ascultăm părerile, 
sugestiile, criticile. Cred de alt
fel, că de un real folos in a- 
cest sens mi-a fost experiența 
de ziarist, in redacția „Scînteii

tineretului“, care m-a învățat cu 
pulsul terenului. Deplasările la 
fața locului mi-au precizat tipul 
de cititor al editurii . noastre, 
delicatețea și . complexitatea 
problemelor pe care el ni le 
pune. Cititorul editurii noastre, 
să nu uităm, „generația de mîi- 
ne". E un comandament' supe
rior să pregătim bine pentru 
viitor această generație. încer
căm prin cărțile pe care le scoa
tem s-o „înarmăm“, pe cit po
sibil, cît mai bine. Am constatat 
că această „generație de mîine“ 
este mereu ' exigență. Ea vrea 
tot ce e mai bun în fiecare do
meniu de activitate. Aria noas
tră de interes încearcă să fie 
aria de interes a tinerilor. De 
la cartea de popularizare știin
țifică pină la cartea de debut în 
proză sau în poezie. Avem, de 
fapt, un cititor care ne. obligă 
și de la care se poate învăța

ceva. El operează asupra noas
tră o transfuzie de tinerețe de 
care m-aș bucura ca editura să 
se „resimtă“ cu adevărat. Ar a- 
vea nevoie. Că păstrarea legă
turii cu cititorii ne poate scoate 
din impas mi-a arătat-o și o 
discuție cu Robert Escarpit, cu
noscut pentru preocupările lui 
de sociologia literaturii. „Ca so
ciolog al cărții, ne-a întrebat el, 
cu oarecare malițiozitate, aș 
vrea să-mi spuneți cum ați re
zolvat dumneavoastră „cea de a 
doua perioadă de analfabe
tism“ ?“. Prin această a doua 
perioadă de analfabetism subîn
țelegea răstimpul dintre 15 și 25 
de ani cind, după constatări ale 
sondajelor occidentale, tînărul 
nu mai citește aproape nimic. 
Contactele noastre cu cititorii 
mi-au permis să-i răspund că 
deținem un mare secret, acela 
că cititorul tînăr este, cel puțin, 
la fel de inteligent și pretențios

M. UNGHEANU

(Continuare în pag. a IV-a)
Oră de laborator la Facultatea de horticultura a Institutului 

agronomic București Foto : EM. TANJALĂ

Cerul mereu senin și tem
peratura ridicată din ulti
ma vreme au făcut ca la ora 
actuală in județul Iași cam
pania de udare să figureze 
intre primele urgențe ale 
muncilor de primăvară. Se 
urmărește prin aceasta a- 
sigurarea unei vegetații co
respunzătoare pentru lucer
na, culturi legumicole, vie 
și livezi din tinerele plan
tații, finețe și pășune, pre
cum și aprovizionarea cu 
apă a paturilor germinative 
destinate viitoarelor recolte. 
Întrerupt de natură, circui
tul apei este completat cu 
sirguință de forțe omenești. 
Principalele surse de ape 
naturale ale județului, in- 
cepind de la Șiret și Prut 
și pină la cele mai neîn
semnate iazuri și piraie, 
cunosc din ce in ce mai 
mult o singură direcție de 
curgere : recolta viitoare.

La C.A.P. Heleșteni în 
Valea Șiretului sînt deja 
2 săptămâni de cind plouă 
într-una, fiind asigurată apa

ION CHIRIAC

(Continuare în pag. a ll-a)
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• PROIECTE MARI
PENTRU O VA
CANTA MICA

• „CUMSEDEGRA 
DEAZÄ O ASPIRA 
ȚIE"

Pag. a lll-a

• NOI Șl SOCIETA
TEA SOCIETATEA 
Șl NOI

Tînărul și priete
nii din timpul liber
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PROIECTE MARI PENTRU
0 VACANȚĂ MICA

de primăvară
25
Pe

în vaeanța 
— intre 5 și 
vom intîlni . 
terenurile experimentale ale 
școlilor în activități practice 
de sezon, pe șantierele 
construcțiilor școlare, la 
plantări de pomi și puieți, 
sădirea florilor, dezvoltarea 
patrimoniului de sericicultu
ră, amenajarea și întreține
rea bazelor sportive, ajutin- 
du-și părinții în campania 
agricolă, ori participind la 
Înfrumusețarea orașelor Și 
satelor. Toate aceste acțiuni 
de muncă patriotică vor fi 
înmănunchiate în „Șăptămi- 
na primăverii“. Deținem de 
acum și primele angajamen
te concrete. Două exemple : 
in județul Dîmbovița elevii 
vor planta peste 30 000 pomi 
fructiferi și ornamentali și 
vor întreține 10 000 hectare 
pășuni și finețe . naturale ; 
in județul Ilfov 2 000 de e- 
levi vor munci pentru între
ținerea fondului silvic la 
Brănești, Urziceni, Bolintin 
Vale și Vedea.

Vacanța de primăvară 
găzduiește numeroase și va
riate concursuri și festiva
luri la care vor participa 
sute de mii de elevi. de toa
te vîrstele. Elevii din învă- 
țămîntul liceal și profesio
nal se vor intîlni la Con
cursul de limba și literatu
ra română (etapa pe țară : 
7—13 aprilie, la Timișoara) ; 
Concursul de limba și lite
ratura germană sàu maghia
ra (etapa interjudețeană : 
8_11 aprilie — pentru lim
ba maghiară la Cluj, pentru 
limba germană la Sighișoa
ra) ; Concursul de matema
tică («tapa pe țară : 7—13
aprilie la București) ; Con
cursul de chimie (etapa pe 
țară : 7—13 aprilie, la Bucu
rești) ; Concursul de fizica 
(etapa pe țară 7-13 aprilie, 
la București) ; Concursul de 
economie politică (etapa pe 
țară : 7—13 aprilie la Plo
iești) ; Concursul de biologie 
(etapa pe tară : 7—13 apri

li*-. :» Jibou, județul Sălaj).
!» étipa pe țară se a- 

fîa și Festivalul de teatru, 
d. poezie patriotică și ré- 
iiiiuționară „Partid, inima 
tării“ ale cărui finale vor 
-vea loc la Oradéa (8—9 a- 
țțrilie), Rm. Vîlcea (11—12 
aprilie), Ploiești (15—16 a- 
rrilie) și Piatra Neamț (18— 
I" aprilie). Elevii se vor în
trece m Concursul cultural 
artistic „Țara mea de glorii“ 
desemnind formațiile frun
tașe pe județe și. vor înche
ia acțiunea de selecție la 
concursul de creație litera
ră „Tinere condeie".

Pe cei mici, din școlile

aprilie — 
elevi pe

SOARTA
OAMENILOR

OCUPAȚI
(Urmare din pag. I)

certe de muzică ușoară, nici 
Să-l văd pe Dan Spătaru bind 
lapte acidulat. Lasă-mă să-ți 
dau un puși mic !

Apoi, trăgind de lesă ca- 
niche-ul ei care iși crease 
reflexul de a nu putea ridica 
un picior din spate decit in 
sunetele lucrării pentru cla
vecin de Henry Purceii, veni 
însăși soția maestrului său. 
o doamnă total surdă, insă 
nemaipomenit de avizată : 

— Tinere, le bosespri seo 
rancontră, iată de ce mă aflu 
aici 1

Dar ce s-o mai lungim. 
Veniră să-I felicite, sâ-I îm
brățișeze și să-1 sărute toți 
invitații, toți adevărații iu
bitori ai muzicii rafinate. Nu 
lipsi un halterofil in stare să 
ridice cu o mină toată secția 
de eontrabași a Filarmonicei, 
cu contrabasiști cu tot. răs
punse chemării sale pină și 
domnul Nelu. frizerul de Ia 
„Lido“, specialist in bărbi și 
compozitor de rondo-uri la 
mandolină, alergă să-1 firi- 
tisească minunata tinără care 
batea in fiecare zi trotuarul 
din fața hotelului „Athenee 
Palace“, dintr-o pură și ne
vinovată pasiune artistică, 
dorind desigur să-și umple 
sufletul de ecoul trecerii pe 
acolo, cu ani mai mult sau 
mai puțini in urmă, a unui 
Enescu, a unui Perlea, a u- 
nui Jora...

Singurii neinvitați, și deci 
singurii care nu veniră, fură 
părinții săi. El nu-i invitase, 
pur și simplu, pentru că nu 
se pricepeau la muzică. Ta
tăl. profesor pensionar, iz
butea să se bucure ascultind 
doar 
Bach. Mozart, Beethoven, iar 
mama, casnică, audia cu ba
tista la ochi romanțe, plin- 
gind pină și la versurile ca
ducului Goga. Acesta e mo
tivul pentru care el nu-i in
vitase, dar ei nu veniseră, 
chiar și neinvitați, din altul. 
Erau foarte ocupați in seara 
aceea. Stînd în bucătărie Ui 
fața unor foi cu lungi coloa
ne de cifre, făceau socoteala 
cum să achite mai curind din 
pensie banii imnrumutați 
pentru primul frac al fiului 
lor, pentru pantofii săi de 
lac austrieci, pentru buche
tul de o sută de garoafe des
tinat să fie aruncat in sală 
(plus garoafa de la buto
nieră). Aceasia e soarta oa
menilor ocupați. Dispar prea 
repede din lume.

Vorba stăpinei melomane 
a cățelușei eaniche :

— Le mor von vit. adică, 
in franceză „Le niorts vont 
vite" șl, pe românește, in 
traducerea solistului poliglot 
de la barul „Atlantic" : ..Hai 
si cintăm. hai să uităm

niște anacronici ca

generale. îi vom admira in 
întrecerile tradiționale și nu 
mai puțin pasionante ; con
cursul și expozițiile „Mini- 
tehnicus" (etapa pe țară 7— 
30 aprilie). Concursul de ae- 
ro-navo-racheto-modele, ra- 
dioielegrafie și carturi, Con
cursul și expoziția republi
cană de fotografii 
cu tema : „Sub 
partidului creștem 
țara“ și altele.

BucureștiUl s-â

artistice 
flamura 

odată cu
Bucureștiul s-â pregătit 

să găzduiască zilnic 7 000-8 000 
de elevi care vor folosi a- 
ceastă vacanță pentru cu
noașterea Capitalei, Valea 
Prahovei, cabanele din Bu- 
cegi, localitățile Slănic Pra
hova. Slănic Moldova. Tuș- 
nad. Ștefești și altele iși aș
teaptă de pe acum oaspeții 
în tabere de o săptămînă ; 
stațiunile marine Mamaia și 
Neptun devin, în această 
vacanță, originale tabere de 
învățare a inotului în ba
zine acoperite și încălzite.

Sintem anunțați că 
centrele școlare mari și 
multe alte localități se 
ganizează cluburi de infor
mare politică, cluburi spor
tive și cluburi obișnuite în 
care elevii vor petrece la 
seri distractive, carnavaluri, 
vor participa la întreceri 
sportive și drumeții,

în finalul acestei sumare 
treceri în revistă, a proiec
telor de vacanță o inițiati
vă deosebită : în două ju
dețe — Ilfov și Ialomița — 
comitetele județene U.T.C. 
respective au inițiat cursuri 
de motopompiști. Altfel 
spus, 300 de elevi în Ilfov 
și 300 de elevi din Ialomița, 
din licee și școli profesiona
le care n-au profil agricol, 
se pregătesc acum pentru a 
lucra la vară pe șantierele 
de. irigații. Dar despre ei 
vom scrie pe larg în vacan
ța mare.

MARIETA VIDRAȘCU

-'w

în
în 

or-

„Cum
Un tînâr, proaspăt absolvent âî liceului teoretic, după eșe

cul unei tentative de admitere în învățămintul superior, s-a 
hotărît să urmeze un curs de calificare postliceală la uzinele 
„Automatica". Inițiativă lăudabilă în sine, materializată în 
mod necorespunzător : tînărul alesese nu un loc în care să-și 
valorifice capacitatea și energia, în care să muncească efec
tiv, ci un adăpost care să-i îngăduie să aștepte un an pentru 
o nouă încercare de pătrundere în facultate. Cum era de aș
teptat, pe adresa redacției au început _să sosească intervenții 
semnate de colegi de generație ai tînărului, în care aceștia, 
exprimîndu-și opiniile față de mentalitatea incriminată își pre
cizează, la rîndul lor, poziția proprie față de muncă. Repro
ducem mai jos două dintre acestea :

LUCRUL MÎINILOR 
MELE

Am citit și recitit articolul 
„Cum se degradează o aspi
rație“...

Mă numesc Dorina Uscatu, 
sînt absolventă a unui 
de cultură generală de 
trecut. Am dat concurs 
admitere la Facultatea, 
medicină, nu am reușit

Sînt din aceeași generație 
cu eroul articolului dv. Ha
zardul face ca să dăm la o 
aceeași facultate, finalurile 
coincid și totuși eu gîndesc 
altfel.

Foarte realistă fiind, mi-am 
pus problema unei nereușite, 
încă de atunci, cînd mă a- 
flam pe băncile școlii și, de 
fiecare dată, îmi spuneam 
„voi munci, oriunde și orice“. 
In prezent sînt ucenică în
tr-o cooperativă meșteșugă
rească, secția broderie ar
tistică, cu un curs de califi
care la locul de muncă de 
6 luni. Am 4 luni de cînd 
sînt ucenică și produc de... 

‘2 luni! Nu vă puteți imagi
na cit sînt de satisfăcută că 
muncesc, cît mă mulțumește 
și mă înalță un lucru ieșit 
din mina mea. Cînd învățam 
să lucrez, mi se părea că toa
te muncitoarele de aici 
mîini 
foarte 
lucrez 
că nu 
cărora 
dează 
be, roz, albastre...

După examenul ce-l voi 
susține, pe cartea mea de

liceu 
anul 

de 
de 

și...

_______ ___ ..... au 
deosebite de ale mele, 
sfinte. Dar acum, cînd 
și eu, îmi dau seama 
sini decît simple mîini, 
le „plac“ florile, bro- 
sute de flori, flori al-

(Urmare din pag. I)

social structurat pe direcții de 
funcționalitate și guvernare 
care-i conferă eficiență în func
ționare și posibilitatea perma
nentă a reevaluării rolurilor 
sociale ale membrilor săi. Are 
posibilitatea dirijării tuturor 
voințelor intr-o direcție unică, 
asigurîndu-și. în felul acesta, 
propria sa dezvoltare — care 
este și a membrilor săi, — pre
misă a unor dezvoltări viitoare.

Marile realizări ale națiunilor 
socialiste. obținute într-un 
timp istoricește foarte scurt, 
sint cea mai bună dezmințire 
n afirmațiilor unor partizani ai 
înlocuirii națiunii cu o nouă 
formă de comunitate. Aspectul 
ideologic este evident, la cei 
care caută să evite calea de 
dezvoltare socialistă a societă
ții, prin fluturarea lozincii pe
rimării națiunii. Ei vor Să dă- 
rîme o construcție pentru ceva 
ce nu există decît într-o for
mă încă nedefinită ; ei vor să 
intervină in linia dezvoltării 
istorice, punînd în locul reali
tății vii, obiective, imaginea 
subiectivă a unor stări născute 
moarte fiindcă sînt viciate 
interesul unora ce 
dispună de soarta

Dar, mai înainte 
la proiectul lumii
este necesar a consolida și a 
dezvolta lumea de azi. Marile 
procese contemporane atestă că 
națiunea nu și-a epuizat rezer
vele, ea nu a avut încă răga
zul de a-și valorifica deplin po
tentele. Ceea ce se cere astăzi 
nu este nerăbdarea in fața pro
blemelor nerezolvate și graba 
de a le părăsi, ci disciplinarea 
efortului, munca tenace și com
petentă pentru sporirea avuției 
sociale în folosul întregii so
cietăți, organizarea întregii na-

de 
săar voi 

altora, 
de a lucra 

de miine.

EXPOZIȚIA
„MINITEHNICUS“

LA A ȘASEA EDIȚIE
Fantezia și indeminarea micilor pasionați ai tehnicii și-au dat 

din nou intilnire sîmbătă dimineața la Școala generală de 10 ani 
nr. 3 din București. Aici s-a deschis expoziția care reunește 
peste 500 de lucrări selecționate cu prilejul celei de a șaptea e- 
tiiții a concursului „MinitehnicUS“ din Capitală.

Avioanele și planoareie. navele maritime și spațiale. lunetele, 
mașinile și aparatele de tot chipul poartă cu ele ore de gin- 
duri, scheme, încercări și retușuri.

Iubitorii naturii de la Casa Pionierilor din sectorul IV au 
creat un stimulator pentru creșterea plantelor ; vizitatorii apro- 
piafi ai cosmosului o navă spațială (Școala generală de 10 ani 
nr. 175) ; constructorii de mașini de mai triziu, o mașină de gău
rit electrică și portabilă (Școala generală de 10 ani nr. 81) : o 
macara electromagnetică (Școala generală de 10 ani nr. 150) 
iar „electronistul“ Butuligă Cristian din clasa a IlI-a de la 
Liceul „Dimitrie Bolintineanu“ a realizat o ministație de am
plificare pentru telefon și microfon.

Spațiul ne îngăduie să amintim doar o parte dintre exponate 
și realizatorii lor. Și pentru a nu-i nedreptăți pe ceilalți vă in
vităm să le vizitați expoziția.

E. RUBELI

se degradează
o aspirație“

Campania producțiilor record în agricultură

FRONTUL DE LUCRU
AL SEMĂNĂTORILOR

fUrmdrè din pag. 1)

XJ

muncă va fi scris simplu 
„brodezi". Dar acest ti
tlu e un început de drum în 
viață, un drum frumos, cel 
al muncii și al datoriei îm
plinite. Poate sînt lipsită de 
modestie, mă bucur copilăreș
te, dar scriu tot ce simt, tot 
ce mă bucură și mă face să 
mă. simt mai om. Sînt satis
făcută că muncesc, că produc'.

Nu pot concepe ca un tî- 
năr din țara mea să nu vrea 
să muncească său să mun
cească ca să nud ia in 
armată (?!). Pe eroul articolu
lui dv. armata l-ar trezi la 
realitate din această stare de 
somnambul, care îl copleșeș
te și-l poate duce la degrada
re. Nu sint din generația mea 
aceia care mă 
te mirați și cu 
vrea parcă să 
plec capul în 
faci aici ? Cu 
cooperativă meșteșugărească ?

Senină și mulțumită le răs
pund : „Bine, mulțumesc,
muncesc".

Viața înseamnă a munci. 
Oare de ce nu înțeleg toți 
acest lucru și mai ales el, 
omul vîrstei mele ?

, întreabă foar- 
un ton ce ar 
mă facă să 
fața lor • „Ce 
liceul într-o

DORINA USCATU 
str. Unirii — Vatra Doinei.

ORICE MUNCĂ ARE 
„TAINA El FIERBINTE, 

NOBILĂ SI GREA
Ain citit cu atenție artico

lul dumneavoastră „Cum se 
degradează o aspirație“. Ceea 
ce i s-a întîmplat tînărului

aceluia, cred eu, i se poate 
întîmpla oricui. Sint. dese ca
zurile cînd elevii termină li
ceul teoretic și nu pot intra 
la facultate din motive mai 
mult sau mai puțin obiective. 
Dar ca să ajungă să spună, 
odată intrat pe poarta larg 
deschisă a fabricii — care-i a- 
sigură în felul acesta un loc 
demn printre oameni — că 
„n-am interes să lucrez“, e 
de-a dreptul revoltător. Orice 
fel de murită cinstită, oricît 
ar fi de măruntă, are „taina ei 
fierbinte, nobilă și grea", ca 
să-l parafrazez pe Labiș. Pen
tru asta e nevoie însă de 
dragoste. De dragoste și 
pasiune pentru ceea ce faci. 
Ținind seama de faptul că 
tînărul nostru dorea să de
vină medic — ce meserie u- 
mană! — se stabilește, oare
cum. un compromis intre as
pirațiile și concepțiile sale.

în societatea contempora
nă mai există încă, și asta spre 
regretul nostru, concepții a- 
nacronice acum, că, dacă nu 
urmezi o facultate, orice altă 
muncă pe care ai face-o 
fi umilitoare. E un fel 
„fata morgana“ acest 
a gîndi. Dacă ar fi să ) 
problema și altfel, ar 
pusă și o întrebare: 
tînărul de 20 de ani, < 
mat în fața realității, nu are 
și un alt suflet, o altă față, 
pe care nu și-a arătat-o în
că, pentru că nimeni nu i-a 
cerut-o ?!

După părerea mea, gestul 
acela al tînărului— care după 
terminarea discuției, a între
deschis ușa și a întrebat „To
tuși ce părere aveți despre mi
ne ?!“ — e destul de convingă
tor. Tînărul acesta are nevoie 
de un ajutor. Un ajutor mo
ral venit în primul rînd din 
partea colegilor de muncă, cu 
care își petrece cea mai mare 
parte a timpului său. Și în 
felul acesta, ajutat, îndrumat, 
povățuit, tînărul acesta de 
20 de ani, cu aspirații atît de 
frumoase și înalte, va ajunge 
cu bine acolo unde vrea să

ar 
de 

fel de 
privim 
trebui 
Oare 

dezar-

țiuni în jurul unui program 
care să-i reprezinte cu adevă
rat interesele.

Socialismul reprezintă cadrul 
care favorizează progresul so
cial in lumea contemporană. 
Prin victoria socialismului s-a 
realizat, într-un număr de țări, 
o adincă revoluționare a vieții 
sociale și o transformare pro
fundă a vieții naționale a a- 
cestor popoare. OrinduirCa ca
pitalistă bazată pe exploatare 
socială este înlocuită cu orîndui- 
rea socialistă ; în decursul unui 
proces istoric care împrumută 
particularitățile fiecărei țări, 
are loc trecerea de la tipul

Specific națiunii socialiste 
este rezolvarea problemei na
ționale în spiritul marxismului 
creator, făurirea alianței tutu
ror claselor sociale ale socie
tății sub conducerea clasei 
muncitoare conduse de partidul 
ei comunist — baza coeziunii 
interne, social-politice și moral- 
ideologice a națiunii. Națiunea 
socialistă este omogenă și uni
tară. Unitatea membrilor săi 
este forța motrice a dezvoltă
rii societății. Statul, indepen
dent și suveran, este utilizat de 
națiune ca instrument al con
struirii noii societăți.

nătoare, este mulțumit de con- ' 
figurația fișei de pontaj pe care 
o are zilnic. Ține insă 
precizeze că. lucrind cu 
semănătoare modificată, 
tea semănatului nu are 
ferit cu absolut nimic, 
pentru care o propunem și noi 
spre generalizare. Este nevoie 
de așa ceva fiindcă in privința 
pregătirii terenului se depun 
eforturi deosebite. La coopera
tiva din Dăscălești, de pildă, se 
lucrează nu numai in schimb 
prelungit, dar și in schimb de 
noapte, asigurîndu-se astfel un 
front larg de lucru semănători
lor. „Avem pregătit tot terenul 
pentru sfecla de zahăr — 150 de 
hectare, din care 70 sint și se
mănate ; tot terenul pentru

floarea soarelui — 130 de hec
tare ; am aplicat o lucrare cu 
discul pe patru sute de hectare 
din totalul de 467 pe care le- 
vom semăna cu porumb. Așa că 
pină duminică terminăm cu 
sfecla și vom continua cu floa
rea soarelui'1 — spune foarte în
crezător in respectarea întocmai 
a planificării inițiale' președin
tele cooperativei, Gheorghe 
Stan.

Pretutindeni se lucrează in
tens. intr-o aprigă încleștare cu 
pămintul uscat, cu timpul. Și 

'învingători nu pot fi decit cei 
. vrednici care nu. precupețesc ni
mic pentru a determina prin 
muncă și pricepere o rodire a 
pămintuiui pe măsura inten
țiilor.

să ne 
această 
calita- 
de su- 
Motiv

rii din toamnă. Cu toate acestea, 
zilnic-, pe cimp se înregistrează 
o mișcare de furnicar, a trac
toriștilor care se străduiesc cu 
mașinile lor să asigure viitoarei 
recolte un pat germinativ cit 
mai corespunzător. După cum ne 
mărturisea tinărul inginer șef al 
cooperativei agricole de pro
ducție Nicolești, Gheorghe Iri- 
noiu. deși pregătirea terenului 
necesită lucrări suplimentare 
față de alți ani (terenul este 
mai întîi nivelat, apoi mărunții 
prin 1-2 discuiri și numai după 
aceea insămințat) viteza zilnică 
de lucru la semănatul sfeclei de 
zahăr este mai mare decit cea 
planificată. Numai in două zile 
de lucru, cu cele două semănă
tori existente s-au insămințat 
50 de hectare, din totalul pre
văzut de 160 de hectare. Expli
cația stă desigur. în cazul acestei 
cooperative, în prelungirea 
timpului de lucru și folosirea lui 
intensivă. Lucrînd la fel au 
reușit să realizeze 80 de hectare 
in același interval de timp și cei 
doi mecanizatori care însămîn- 
tează sfecla la cooperativa agri
colă vecină Măcrina : Dumitru 
Albu și Mielu Ivan. Firește, 
aceasta este ună din modalită
țile de a accelera ritmul lucră
rilor. Alții, rnai ingenioși, și-au 
pus în joc inaginăția și price
perea tehnică găsind altă moda
litate. Este cazul mecanizatori
lor de la secția care deservește 
cooperativa agricolă din Rimni- 
celu care au adăugat încă două 
secții semănătorii SPC fi. 
transforniind-o într-un original 
SPC 8. Inginerul Nicolae Ma- 
nolache, care este și secretar al 
comitetului comunal U.T.C., în- 
tilnindu-1 pe cimp. unde con
trola calitatea lucrărilor, ne-a 
spus :

— Ne-am gindit, bineînțeles, 
că trebuie să găsim orice mijloc 
pentru a mări viteza de semă
nat, deoarece numai așa vom 
putea contracara lipsa de apă â 
solului. Sigur, și la noi meca
nizatorii au prelungit ziua de 
lucru, dar ăsta este valabil mai 
ales la pregătirea terenului. Se
mănatul trebuie să-1 facem 
ziua. Deci, în același număr de 
ore. cit mai multe hectare reali
zate. Așa am ajuns să aplicăm 
această raționalizare care, după 
cum arată nu numai simplul 
calcul al hirtiei ci și realizările 
zilnice, ne ridică productivita
tea cu peste 30 la sută. '■

Vasile Jugaru, mecanizatorul 
care lucrează cu această semă-

CĂTRE RECOLTA VIITOARE
(Urmare din pag. I) Nu peste tot însă s-a lu

crat cu hotărire pentru ca 
toate agregatele să lucreze 
din plin zi și noapte. Ne
glijarea timp îndelungat a 
sistemelor de irigații face 
ca în destul de multe uni
tăți agricole, acestea și e- 
chipele de irigare să nu 
funcționeze așa cum în 
prezent justificat se cere, 
cu promptitudine și sigu
ranță. Este cazul C.A.P. 
Țuțora, unde at.it cor^luce- 
rea cooperativei. Cît și con
siliul ■ popular au pre'-rat 
să se așeze mai mu., pe 

. așteptatul norilor. La 
C.A.P. Focuri, care, în ciu
da unor eforturi cotiși 'e- ■. 
rabile făcute pentru iriga
rea unei suprafețe de 100 
de hectare, acum s-a îm
potmolit cu țot'cit • apă în 
probleme nesemnificative, 
și la C.A.P. Trifești care 
nu-și utilizează pe deplin 
agregatele și aspersoarele. 
De intîrzieri cu punerea in 
funcțiune a agregatelor și 
aspersoarelor se fac vino
vate și C.A.P. Bălțați, Cos- 
mești, Mogoșești-Siret, Ăl. 
I. Cuza și Stolniceni-Pră- 
jescu care nu s-au ocupat 
suficient nici de repararea 
acestora în timpul iernii.

necesară suprafețelor des
tinate sfeclei și cartofului, 
în incinta amenajată pen
tru cîteva sute de hectare 
racordate la sistemul de 
irigații, alimentat de Șiret 
și în terenurile limitrofe 
curge în prezent și Piriul 
Morii care, pe lingă apa 
necesară, aduce importante 
economii, fiind o sursă mai 
apropiată de suprafețele in 
cauză. Datorită aceluiași 
spirit de inițiativă, la Gor
ban s-a terminat deja uda
tul griului, iar la Mircești, 
la Probota și la Cristești se 
udă intens în vederea insă- 
mînțării culturilor din pri
ma perioadă. întregul efort 
a fost orientat spre folosi
rea la maximum a surselor 
de irigare deja amenajate 
și spre utilizarea unor, noi 
posibilități a surselor locale 
de apă și a mijdacelor exis
tente în vederea sporirii 
prafețelor udate. Ca 
mare a acestor eforturi 
că de la 15 martie au 
ceput udări masive în
mai mare parte a unități
lor agricole cu sisteme de 
irigații, intre care la loc 
de frunte se situează Trus
tul I.A.S. Iași.

earate tuturor ce fel de 
și ce Calități are.

ANDA MARIN
anul III A, Liceul teoretic 

Slobozia, județul Ialomița
„Viața înseamnă a munci. 

Oare de ce nu înțeleg acest 
lucru toți și rnai ales el, un 
om al vîrstei mele ?“ se în
treabă Dorina Uscatu. „Tînă- 
rui acesta are nevoie de un 
ajutor" declară, convinsă, An- 
da Marin. Ce fel de ajutor ? 
Cum pot fi aduși tinerii a- 
flați în impasul lui Gheorghe 
David la înțelegerea adevă
ratului și principalului rost, pe 
'urne ? Așteptăm de la dum
neavoastră „cheia“ intrării 
demne pe poarta, pentru unii 
încă închisă, a acestor ade
văruri fundamentale.

ÖWI

su- 
ur- 
in- 
in- 
cea

FOLOSIREA
PALME DE PÀMÎNT

FIECĂREI
SCORȚARU

MIRCEA BORDA

PREOCUPĂ ÎN CEL 
MAI ÎNALT GRAD

In aceste zile, în Lunca Mureșului, a Tîrnavelor și Cimpia 
Transilvaniei lucrătorii ogoarelor au primit primăvara cu hotă- 
rîrea fermă de a face o realitate din obiectivele și sarcinile 
reieșite din documentele recentei Conferințe pe țară a cadrelor 
de conducere din agricultură. Hotărirea lor se manifestă printr-o 
participare plenară la executarea cu maximum de responsabi
litate a lucrărilor pe care actuala campanie Ie impune. Pe o- 
goare. pe pășuni și finețe se lucrează intens. Forțele satelor sint 
concentrate la executarea lucrărilor de pregătire a terenului și în- 
sămințare, combatere a excesului de umiditate și a eroziunii solu
lui, de curățire a pajiștilor naturale. In localitățile Aluniș, Apold. 
Zagăr. Giodeni, Pepelea, Miheșui de Chnpie, s-au executat lucrări 
între 30 și 100 de hectare. Succese importante au obținut Ia com
baterea eroziunii solului comunele : Valea Largă, care a efectuat 
lucrări pe 600 hectare. Balda și Sărmașul pe cîte 200 hectare. In 
același ritm se lucrează Ia pregătirea solului și semănatul sfeclei 
de zahăr. De menționat că unitățile agricole fruntașe, cele din 
Săulia de Cimpie și Riciu. au încheiat deja această lucrare pe 
întreaga suprafață de 250 și respectiv 230 hectare.

lism, interesele naționale dez- 
voltîndu-se în relație cu cele 
internaționale. Astfel, formarea 
și dezvoltarea națiunii socia
liste constituie parte integrantă 
a revoluției și construcției so
cialismului — ca fenomen in
ternațional.

Succesele fiecărei națiuni so
cialiste demonstrează superio
ritatea socialismului — in an
samblu — asupra capitalismu
lui. Intre realizările interne ale 
fiecărui stat socialist și cele ale 
societății în întregul său există 
o strînsă legătură. Relațiile noi, 
statornicite între țările 
liste — state suverane,

socia- 
egala

transformărilor produse în baza 
materială a societății s-a dez
voltat cultura nouă, s-a 
tot mai mult conștiința 
înaintată.

Punerea în valoare a 
tăților inepuizabile de 

/materială și spirituală ale na
țiunii se datorește, in primul 
rind, bazei sociale unitare, con
ducerii întregului proces de 
făurire a noii orînduiri de către 
partidul marxist-leninist al cla
sei muncitoare. De la Conferin
ța Națională din octombrie 
1945, cind au fost puse bazele 
politicii sale economice, și pînă 
astăzi, P.C.R. a promovat cu

afirmat 
socială
capaci- 
creație

nomiei. România a cunoscut 
succese de seamă. An de an, 
bogăția națională a sporit, re- 
percutindu-se favorabil asupra 
nivelului de trai al populației. 
Lumea a descoperit cu uimire, 
„miracolul românesc“ pe care 
națiunea noastră l-a clădit cu 
sirguință și cu inteligență. So
cialismul a dat posibilitatea po
porului nostru șă-și hotărască 
singur soarta și el a făcut-o cu 
pricepere, sub conducerea în
țeleaptă a partidului său comu
nist. La cel .de al X-lea Con
gres al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că „în- 
temeindu-se pe lichidarea ex-

POLITICA PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
DE DEZVOLTARE A NAȚIUNII SOCIALISTE

burghez de națiune la cel so
cialist.

în procesul construcției socia
liste se Înfăptuiește cu adevă
rat unitatea întregii națiuni. 
Această unitate pe care o în
făptuiește socialismul este 
multilaterală ; ea se referă și 
la premisele economice și la re
lațiile dintre clasele și păturile 
sociale. Este unitatea caracteris
tică națiunii socialiste.

Procesul sociâl-economic 
revoluției și construcției socia
liste dă un nou conținut conștiin
ței sociale și culturii naționale, 
continuînd, totodată, și dezvol- 
tind pe o treaptă superioară 
moștenirea spirituală democra
tică și progresistă a națiunilor. 
Ideologia națiunii devine mar- 
xiSm-leniniSmul ; patriotismul 
și internaționalismul socialist 
cimentează unitatea poporului, 
călăuzind activitatea creatoare 
a întregii națiuni în «ensul 
construirii noii societăți.

al

Simpla enumerare a trăsătu
rilor ce caracterizează națiunea 
socialistă nu exprimă in sufi
cientă măsură superioritatea a- 
cesteia față de cea capitalistă; 
trebuie adăugată capacitatea na
țiunii de a se perfecționa ne
contenit influențind ritmul, du
rata și transformările calitati
ve ale întregii societăți. Acea
sta este manifestarea cea mai 
palpabilă a capacității de crea
ție a individului, și a națiunii, 
a rolului activ, conștient al fac
torului spbiectiv. Națiunea și 
socialismul se întrepătrund, se 
influențează reciproc. Ridicînd 
pe o treaptă superioară proce
sul dezvoltării națiunii, socialis
mul reprezintă cel mai puternic 
stimulent al. tuturor energiilor 
latente ale națiunii; aceste ener
gii sint concentrate în direcția 
înfăptuirii țelurilor comune tu
turor claselor- și grupurilor din 
„societate. Sfera de afirmare a 
națiunii se mărește In socia-

7
in drepturi — dau dimensiuni 
noi Vieții publicfe internaționa
le. Egalitatea în drepturi, nea
mestecul în treburile interne, 
respectul independenței și su
veranității naționale, avantajul 
reciproc și .întrajutorarea fră
țească 
zintă un ___ _ ,___ ,___
tre state și națiuni. In întrea
ga viață internațională, relații
le promovate de națiunile so
cialiste capătă o recunoaștere 
tot. mai largă. Se creează, ast
fel. condiții pentru instaurarea 
egalității depline 
relațiile concrete 
statele lumii.

în concertul 
Rbmânia reprezintă o 
dualitate puternică, unanim re
cunoscută și apreciată. Ea iși 
datorează prestigiul cucerit în 
lume transformărilor uriașe, de 
structură, 
poporului 
după eliberare.

aceste principii repre- 
nou tip de relații în-

în drepturi în 
dintre toate
țărilor lumii, 

indivi-

petrecute in viața 
nostru in anii de 

Ca urmare a

hotărire o politică de industria
lizare intensivă — singura che
zășie t a dezvoltării economice 

. .independente a țării. Această 
politică se impunea datorită ni
velului scăzut de dezvoltare pe 
care l-a moștenit România de 
la vechiul regim.
pentru 
in fața 
sarcina 
nomicè, 
desparte de țările avansate din 
punct de vedere economic.

Dezvoltarea națiunii socia
liste este un proces conștient. 
In fiecare etapă a dezvoltării 
sociale, partidul a fixat obiec
tive pe care națiunea le-a rea
lizat. urcind treptele civiliza
ției și progresului.

Dezvoltarea neîntreruptă, ar
monioasă, a forțelor de produc
ție pe teritoriul întregii țări a 
făcut posibilă dezvoltarea con
tinuă a bazei tehnico-materiale 
a țării. In toate ramurile eco-

astfel incit, 
incâ un număr de ani, 

națiunii române stă 
lichidării înapoierii eco- 
a decalajului care ne

ploatării și asupririi, pe instau
rarea dreptății și egalității so
ciale, națiunea socialistă asigu
ră pentru prima oară îmbina
rea intereselor și aspirațiilor 
tuturor claselor, ale tuturor 
membrilor societății, punerea 
in aplicare și dinamizarea ener
giei întregului popor in direcția 
progresului și prosperității".

în prezent, națiunea română 
se află in etapa construcției so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, etapă superioară a 
construcției socialiste. Progra
mul dezvoltării multilaterale 
a socialismului in România, ela
borat de Congresul al X-lea al 
P.C.R. și de Conferința Națio
nală din iulie 1972. trasează ca
drul dezvoltării națiunii noastre 
în viitorul apropiat, cadrul afir
mării rolului activ, creator al 
națiunii socialiste române. So
cietatea superioară, la a cărei 
edificare este chemat întregul 
popor, reprezintă summum-ul

aspirațiilor întregii națiuni. Li
niile principale ale construcției 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate sint date de conti
nuarea politicii de industriali
zare socialistă, de dezvoltare 
intensivă, armonioasă a econo
miei, de perfecționare in con
tinuare a organizării și condu
cerii vieții sociale, de adincirea 
democrației socialiste; de for
marea omului nou cu un pro
fil .spiritual elevat, educat în 
spiritul principiilor eticii Șl 
echității socialiste, omul socie
tății socialiste și comuniste.

Conștient de necesitatea bi- 
ruirii contradicțiilor dintre re
lațiile socialiste generalizate in 
întreaga economie și în viața 
socială și urmările subdezvol
tării economice moștenite din 
regimul trecut, partidul vizea
ză — prin întreaga sa politică 
— direcțiile multiple ale proce
sului construirii societății so
cialiste multilateral dezvol
tate.

Politica științifică a partidu
lui de dezvoltare a forțelor de 
producție la scara întregii țări, 
este singura politică valabilă 
in condițiile țării noastre. Ea 
reprezintă aplicarea creatoare a 
marxismului la realitățile Româ
niei. Succesele obținute de țara 
noastră intr-un interval istori
cește scurt sint o mărturie a 
justeții politicii partidului 
nostru de dezvoltare a națiunii 
socialiste. Ținind seama de a- 
ceste realități, ca și de rezul
tatele obținute, pină în prezent, 
Conferința Națională din iulie 
1972 a partidului a fixat între
gii națiuni sarcina lichidării, în 
deceniile următoare, a rămine- 
rli în urmă moștenite din tre
cut, prin asigurarea unui nivel 
ridicat de dezvoltare economică 
și cultural-științifică a societă
ții românești, a unui nivel de 
trai superior pentru toți mem
brii națiunii.

Programul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te sintetizează întreaga politică 
a P.C.R. de dezvoltare a națiu
nii române socialiste, indepen
dente și suverane, de înscriere 
a României pe orbita civiliza
ției celei mai înaintate.
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TÎNĂRUL SI PRIETENII1
DIN TIMPUL LIBER

„îmi îndeplinesc sarcinile in producție. Sint prezentă la 
adunările generale. De ce vă interesează viața mea perso
nală, prietenii mei din timpul liber?" Este o replică întîl- 
nită uneori în dialogul tînărului cu secretarul organizației 
U.T.C. și nu numai cu el. Care poate fi amploarea și care 
sint limitele interesului și intervenției societății, ale organi
zației U.T.C., ale tovarășilor de muncă în problemele per
sonale ale tinerilor ?

Dialoguri la întreprinderea
„Tricotajul roșu“

— Cine sint tinerii din organizația voastră. 
Ecaterina Țane î V-au reproșat ei că vă in
teresați sau v-au reproșat că nu vă intere
sați de problemele lor, de viața lor parti
culară ?

— într-un fel sau altul, un astfel de re
proș a existat. Poate că nici nu este întîm- 
plător, poate că este și firesc. Și iată de 
ce : lucrăm într-o întreprindere cu specific 
feminin ; circa 70 la sută din cei ce lucrează 
aici sint tinere și tineri pină la 30 de ani și. 
dintre aceștia, ceva mai mult de o treime 
sint uteciste. Marea majoritate deci — fete.

■ Vă mai spun că unele sint din București, al
tele din provincie, că unele sint căsătorite, 
au și copii, au griji gospodărești, de familie, 
altele nu — locuiesc la părinți, mama se ocu
pă de toate, așa că zilnic ies in oraș, se dis
trează ; unele au o înaltă calificare — altele 
sint in curs de a-și perfecționa pregătirea, 
unele urmează liceul seral sau școala de 
maiștri, altele dispun integral de timpul lor 
liber. Pentru toate — condițiile de muncă 
sint bune, constatăm că în general există in
teres din partea lor pentru evitarea intir- 
zierilor sau absențelor nemotivate, participă 
fără să creeze dificultăți — multe chiar cu 
o contribuție deosebită — la îndeplinirea 
planului de producție. Deși atît de diferite 
— ele sint o mare parte din acei oameni cu 
care se muncește în fabrica noastră. Ce pro
bleme personale solicită ei să fie rezolvate 
cu ajutorul întreprinderii ? Procurarea unor 
butelii, loc la cămin, pentru nefamiliste — 
noi nu avem, dar ne-a aprobat citeva între
prinderea „Aurora“ ; construirea de locuințe 
proprietate personală, înființarea unui bufet 
sau cantină și a unei secții „gospodina“, cum 
există la alte întreprinderi similare. Unele 
au fost exprimate și în adunarea generală, 
le-am adus la cunoștința comitetului oame
nilor muncii din care fac parte, rezolvările 
au venit după posibilitățile existente la noi. 
Sigur, acest gen de interes este așteptat de 
fete, dar există și alte aspecte de viață per
sonală. de comportament in afara întreprin
derii care cred eu că trebuie să intre con
stant și in preocupările noastre, ale organi
zației U.T.C. și tovarășilor de muncă.

— Raportul se inversează : nu mai sinteți 
cei interpelați ci cei care trebuie să inițiați 
dialogul, să nu le lisați in pace, să se simtă 
că nu vă este indiferentă prezența lor în 
societate după orele de program.

— Este exact momentul lui — „dar ce vă 
interesează ?“. Nu pot spune că este o si
tuație frecventă. Dar socotiți și dumneavoas
tră : o fată a fost amendată pentru delicte 
de ordin moral ; o alta este reclamată de 
părinți pentru atitudine nergspectuoasă, pen
tru intîrzieri sau absențe de acasă, au exis
tat și unele cu o situație de familie cam 
neclară — o utecistă se scuza de la diferite 
activități pe motiv că are dificultăți cu soțul 
ei, dar am aflat că nici nu era căsătorită. Și 
sigur, a trebuit să ne interesăm de „cazul“ 
lor.

— Organizația U.T.C. trebuie să facă operă 
de profilaxie, de prevenire a „Îmbolnăvirilor" 
morale, comportamentale. Cum ?

— Este mai greu, dar cred că pe această 
cale trebuie să insistăm. Am observat inexis
tența sau apariția prin excepție a unor ase
menea situații negative la tinerele ocupate 
cu completarea studiilor, la diferite forme de 
calificare, a tinerelor foarte active în orga
nizație, a celor care pun mult suflet în echi
pa artistică, în brigăzi, care sint gata pentru 
munca patriotică de cîte ori sint solicitate. 
Și am mai observat că unele tinere dacă nu 
se antrenează într-o asemenea muncă ob
ștească, chiar dacă sint mși vechi în între
prindere și au o experiență de muncă mai 
mare, nu devin întotdeauna un exemplu, din 
punctul de vedere discutat, exercită chiar o 
Influență negativă. Repet, foarte puține, pen
tru că majoritatea, alături de muncitoarele 
mai in vîrstă, ajută la acomodarea noilor an
gajate în muncă, le sfătuiesc, determină ele 
însele o ambianță neprielnică devierilor de 
felul celor arătate.

— Cam vi explicați această discrepanță 
observată la unele fete : bune in producție, 
dar nesociabile sau ușor influențabile nega
tiv de grupul prietenelor sau prietenilor din 
afara întreprinderii ? Poate tovarășa Zamfira 
Prisecaru, aici de față, care a fost secretara 
comitetului U.T.C., iar acum, In cadrul co
mitetului de partid, continuă să se ocupe de 
organizația U.T.C., are o opinie In acest sens.

— Nu .există ca un fenomen general aceas
tă discrepanță. Dar este de datoria noastră, a 
tuturor, să reflectăm chiar dacă nu ar apă
rea decit la vreun caz izolat. Cred că o 
primă explicație o găsim în caracterul ne
format pe deplin al unor asemenea tinere, 
în al doilea rînd, trebuie să avem în vedere 
că in fabrică ele lucrează, se manifestă în
tr-un mediu exigent, de disciplină de pro
ducție, cu sarcini care implică o muncă a- 
tentă, de calitate, pretențioasă, in mijlocul 
unor oameni cu experiență multiplă. In tim
pul liber, in afara fabricii, ele sint supuse 
altor influențe și solicitări : deseori au in 
familie o atmosferă viciată de neînțelegeri, 
nu găsesc echilibrul necesar și evită casa pă
rintească. Sau dimpotrivă : familia le face 
viața prea ușoară, nu le cultivă răspunde
rea, nu le cere să-și organizeze veniturile și 
cheltuielile și le mai dă bani și, pe deasupra, 
nu le antrenează in treburile gospodărești. 
De prea mult bine încep să greșească. Din
colo de familie nu este sigur că nu vor găsi 
printre cunoscuți și prieteni un anturaj du
plicitar. deteriorat de interese negative. în 
acest caz, trebuie să folosim și noi încă mai 
mult efectele formative ale muncii, discipli
nei care încheagă sentimentul datoriei inclu
siv în viața de organizație, răsfringindu-se 
asupra întregului comportament, ferindu-i să 
trăiască experiențe regretabile.

— Cit de mult se poate „amesteca“ organi
zația U.T.C. în viața particulară a tinerilor ?

— Indirect, oferindu-le exemplul unor po
sibilități utile, plăcute de manifestare și dis
tracție în timpul liber. Interesul prezent și 
la fetele de la noi pentru nou. pentru cu
noaștere, poate fi mai insistent folosit. Apoi, 
momente cheie ale existenței tinerești : in
tegrarea în muncă și în viața socială, căsă
toria, trebuie să dea mai multă consistentă 
acțiunilor de felul : „prietenul noului anga
jat“, „joile tineretului“, „sărbătoarea majo
ratului", o adresă mai precisă dezbaterilor 
despre rolul familiei în jurul unui caz. chiar 
a unei cărți. Nu ne îndeplinim mandatul so
cial și politic dacă acțiunea noastră nu de
pășește scopul de a informa, contribuind la 
îmbunătățirea — în sensul frumosului — a 
relațiilor intre tineri, a atitudinii lor pină 
dincolo de secția și întreprinderea unde lu
crează. Ar fi absurd, de exemplu, să le ceară 
cineva să nu accepte prietenia unui băiat, 
dar — nefiresc să nu le sfătuim să reflecte
ze la modul cum se împrietenesc, cu cine, 
cum se distrează, pentru a nu avea surprize 
neplăcute mai devreme sau mai tîrziu. Sîn- 
tem toate tinere, trebuie să discutăm mai 
apropiat, mai sincer !

— Poate realiza organizația U.T.C. o mo
dalitate specifică de influențare a tinerelor, 
tovarășă Tane ? Funcționează Ia timp, întot
deauna, opinia de masă ?

— De vreme ce limitele intervenției noas
tre în problemele personale ale tinerelor vi
zează granițe peste care putem „bătea“ in
direct, merită să încercăm mai curajos o 
acțiune, desigur, delicată : explicarea con
secințelor unor acte lipsite de răspundere, 
indecente, imorale. Opinia publică, care se 
poate afirma convingător, nu este constituită 
numai din părerea cadrelor U.T.C., a repre
zentanților altor organisme de conducere 
politică sau administrativă. Dacă s-a putut 
constata că poate exista o influență negati
vă a colegului de alături, atunci de ce n-ar 
funcționa și influența pozitivă a altui coleg 
de alături ? Aceste tovarășe bune care, pot 
avea autoritatea opiniei trebuie să le întindă 
o mină. Apoi, va trebui mai mult să invităm 
la adunările și acțiunile noastre tovarășe 
mai în vîrstă, să discutăm în secții situații 
pe care le discutăm numai în ședințele de 
birou sau în adunări ; să ne afirmăm acel 
prestigiu care face ca organizația U.T.C. să 
se afle și să fie privită în centrul evenimen
telor care le implică pe tinere ; cadrele 
U.T.C. trebuie să cunoască mai mult și, mai 
ales, la timp pentru a educa mai bine. Ob
servăm că unele uteciste se feresc să spună 
adevărul și uneori înțelegem aceasta și ne e 
jenă să lămurim lucrurile. Dar menajînd-o 
pe ea, pe aceea care ascunde adevărul, le
zăm însuși adevărul ! Altă situație : familia 
se plînge de fiică, dar legăturile de colabo
rare a organizației U.T.C. cu familia nu 
funcționează perfect, pînă nu se întimplă 
ceva. Sint cîteva sensuri ale preocupărilor 
noastre.

Redactorul rubricii : GEORGETA RUȚA

LA FABRICA DE CONFECȚII Inițiative
Cincinalul va fi realizat 

peste 6 luni
in sprijinul producției

• 175 MILIOANE LEI-VALOAREA PRODUCȚIEI SUPLIMEN
TARE DE LA ÎNCEPUTUL ACESTUI AN • NOUA CAPACITATE 
DE PRODUCȚIE A FOST PREDATĂ DE CĂTRE CONSTRUCTORI 
CU 60 DE ZILE MAI DEVREME • O ACTIVITATE PERMANEN
TĂ - CALIFICAREA Șl PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ A 

TINERILOR.

Experiența și abnegația sala- 
riaților Fabricii de confecții 
„Bacăul“ mențin în activitatea 
cotidiană a acestui colectiv ho- 
tărirea fermă de a îndeplini cin
cinalul la 30 septembrie anul 
acesta. Rezultatele obținute pină 
in prezent sint remarcabile. 
Avansul față de planul cin
cinal se concretizează la fine
le lui ’73 intr-o cifră mai ex
presivă decit orice comentariu : 
175 000 000 lei. Valoare care face 
din angajamentul inițial posibi
litatea realizării lui in condițiile 
cele mai bune.

— Dispunem de toate condiții
le — ne asigură secretara comi
tetului U.T.C. al Fabricii de con
fecții „Bacăul“, tovarășa Elena 
Niță — pentru realizarea sar
cinilor cincinalului la 30 septem
brie, incit nimic nu mai poate 
determina vreo... derogare.

în ultima perioadă, in fabrica 
băcăoană s-au adus îmbunătă
țiri substanțiale procesului de 
producție. în acest an, în oc
tombrie, fabrica „Bacăul“ îm
plinește un sfert de veac de 
existență.

— Erau doar niște ateliere 
mici, povestește tovarășa Elena 
Stan, președinta comitetului sin
dical, afectate fabricii de tăbă- 
cărie, dotate cu mașini de pi
cior. încetul cu încetul ne-am 
dezvoltat și modernizat, astăzi

în mare parte produsele fiind 
destinate exportului.

— Fabrica s-a renovat com
plet în 1962, îmi explică tova
rășa Elena Niță. Anul trecut ca
pacitatea de producție s-a ex
tins cu un nou corp, deservit de 
250 salariați (dat în folosință" cu 
un avans de 60 de zile), apoi cu 
un altul unde activează încă 200 
de salariați.

Pe parcursul procesului teh
nologic am reținut și alte îm
bunătățiri care au făcut ca acest 
colectiv să-și realizeze și să-și 
depășească angajamentele. Prin 
introducerea termocolării pro
duselor, de pildă, s-a redus a- 
proape total volumul manope
rei. Șeful secției producție, ing. 
Elefteria Rizu, ne oferă și cîteva 
cifre concludente. La sfîrșitul 
anului 1973 s-a înregistrat un 
avans de producție de circa 
175 000 000 lei. Numai la unita
tea de serie mică valoarea eco
nomiilor înregistrate la finele 
lui ’73 se ridică la 5 083 000 lei. 
Pe primele două luni ale anu
lui curent, în secțiile 21 și 22 — 
s-a realizat suplimentar o pro
ducție echivalentă cu 7 milioa
ne lei. Sint cîteva repere, dar nu 
singurele, m-au asigurat cei cu 
care am stat de vorbă, care o- 
feră garanții ferme pentru rea
lizarea fără nici o îndoială a 
planului cincinal în numai 3 
ani și 9 luni.

Ne-am notat și citeva nume 
ale tinerilor muncitori confec- 
ționeri, cadre tehnice, care men
țin, prin exemplu personal, ca
racterul viu al întrecerii utecis
te : Vasile Stoleru, Doina Ar- 
vinte, Magdalena Popiac, Vale- 
ria Bucșe, Mariana Olaru, Con
stantin Furdui, inginera Angela 
Chispan și alții.

Chiar și cei mai noi veniți în 
unitate s-au integrat rapid, cu 
conștiinciozitate, depășindu-și 
lună de lună sarcinile de plan, 
Ionica Tăbăcaru, calificată aici, 
și Angela Scutaru . își dispută 
măiestria profesională cu mun
citorii care au experiența a 
peste douăzeci de ani de pro
ducție în această unitate. De 
fapt, fabrica este într-un plin 
proces de împrospătare a cadre
lor. Și asta nu numai în sensul 
vîrstei, ci mai ales al calificării. 
Contingente noi (la produrile 21 
și 22, din 200 de salariați peste 
180 sint tineri) se pregătesc 
pentru a deveni muncitori con- 
fecționeri pentru o nouă secție 
de producție ce va intra în func
țiune în ultima parte a anului. 
La Fabrica „Partizanul“ s-a des
chis o secție în care învață me
seria 150 de tineri, viitori mun
citori ai ..Bacăului“. în atelie
rul de inițiere se pregătesc 
cincizeci de tineri ; tot aici fac 
practică și elevii școlii genera
le nr. 5. La liceele nr. 3 și 4, la 
școala generală nr. 8 s-au Ins
talat mașini de cusut electrice 
pentru practica productivă. Sint 
doar citeva măsuri pe care fac
torii responsabili și înaintea tu
turor conducerea fabricii, le-au 
avut în vedere pentru asigura
rea forței de muncă viitoare.

R. VASILE

• IN FIECARE SAPTĂMÎNA, ACȚIUNI CONCRETE DE PREGĂ
TIRE PROFESIONALA A TINERILOR • FILATOARELE - PRIE
TENELE ȚESĂTOARELOR • RAIDURI PENTRU DEPISTAREA Șl 

ÎNLĂTURAREA RISIPEI • BRIGĂZILE RITMURILOR ÎNALTE

La Combinatul de materiale 
de construcție din Cimpulung- 
Muscel, calificarea forței de 
muncă se desfășura pînă nu de 
mult in mod necorespunzător, 
fapt ce crea serioase dificultăți 
în procesul de producție. Nici 
în privința însușirii de către ti
nerii angajați a cunoștințelor de 
specialitate lucrurile nu stăteau 
prea bine. Ca să nu mai vor
bim de disciplină, aflată de a- 
semenea în suferință. Dar iată 
că organizația U.T.C. din între
prindere a preluat nemijlocit 
sarcina pregătirii și calificării 
tinerilor, alcătuind un plan spe
cial de acțiune in acest sens, 
în fiecare săptămină au loc ac
țiuni concrete de calificare a ti
nerilor sau’de ridicare a califi
cării acestora. Lunar se anali
zează rezultatele obținute. Și 
trebuie spus că aceste rezultate 
sint din ce in ce mai încuraja
toare. Efectul lor se vede, de 
altfel, in bilanțurile de muncă.

O interesantă inițiativă am 
putut consemna și la întreprin
derea „Argeșeana". Ea vizează 
asigurarea unei colaborări te
meinice și permanente între di
versele secții, productive și are 
ca obiectiv final realizarea unei 
productivități înalte și a unei 
calități superioare a produselor. 
„Filatoarele — prietenele țesă
toarelor" este inițiativa care a 
dat cele mai bune roade pină 
în prezent. Ea va fi continuată 
și extinsă.

Pe platforma chimică din Pi
tești, inițiativele tinerești și-au 
ciștigat o veritabilă tradiție. A-

nul trecut scriam despre suc
cesele brigăzii „Antirisipitorii" 
— o formație a uteciștilor care 
întreprindea raiduri în combinat, 
vizind închiderea tuturor „su
papelor“ risipei, indiferent că 
era vorba de energie, de com
bustibil, de materii prime și 
materiale sau... de timp. Briga
da își continuă și în acest an 
acțiunea, folosind toate mijloa
cele agitatorice consacrate și 
obține succese evidente.

Uteciștii din cadrul Trustului 
de construcții industriale au 
alcătuit și ei, din proprie iniția
tivă, brigăzi de producție de 
un tip aparte — formații tine
rești care au lucrat suplimentar, 
pentru asigurarea unor ritmuri 
înalte. Aceste brigăzi și-au cu
cerit stima și aprecierea între
gului colectiv de constructori.

Discutăm despre toate acestea 
cu tovarășul Marius Iliescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al U.T.C.

— Inițiativele tinerești, ne 
spunea interlocutorul nostru, 
sint stimulate de noi pentru că 
ele creează cadrul cel mai pri
elnic declanșării acelui „spirit 
de întrecere“, de natură să 
permită afirmarea plenară a 
personalității tinerilor. Totul de- 
pinde, desigur, de importanța 
obiectivelor propuse. După cum 
ați putut constata, uteciștii ar
geșeni știu să și le aleagă pe 
cele mai esențiale : eficiența e- 
conomică, producția.

DORU MOȚOC

Fruntașii
și performanțele lor

(Urmare din pag. I) 
pauză aflăm de la secretarul 
organizației U.T.C. a Grupului 
de șantiere,. tovarășul Ion Mir- 
cea, citeva informații.

— Avem aici citeva sute de 
tineri uteciști care fac treabă 
bună, nu absentează, nu-și pierd 
timpul cu plimbările, iși res
pectă cu seriozitate planul de 
acțiuni stabilit și toți iși de
pășesc cu regularitate sarcinile 
personale.

— S-a apreciat și la recenta 
Plenară a Comitetului județean 
al U.T.C. bunele dumneavoastră 
rezultate în munca de educație 
a tinerilor. Cum procedați ?

— Cred că am reușit să le 
sădim la tinerii constructori 
mindria și responsabilitatea față 
de obiectivele la care lucrează 
— spune Ion Barbu, locțiitorul 
secretarului U.T.C. pe trust. Ei 
știu de pildă că realizează as
tăzi, atît la Constanța cit și la 
Mangalia șantierele navale ale

angajament de economii

viitorului apropiat, unde vor fi 
construite mineraliere și alte 
vase cu capacități de la 50 de 
mii la 150 de mii de tone. De 
fapt, chiar sub ochii lor, in 
S.N.C., se lucrează intens la 
primele două mineraliere de 55 
mii de tone care peste un an 
vor porni în larg. Pe de altă 
parte, am îndrumat astfel orga
nizațiile de pe șantierele noas
tre ca fiecare să aibă angaja
mente concrete în întrecere și 
le ajutăm în același timp să și 
le îndeplinească.

Pentru acest an, cei 700 ti
neri constructori ai trustului 
care lucrează pe șantierele o- 
biectivelor industriale din Con
stanța — extinderea S.N.C., de
pozitul de lichide, silozul pentru 
ciment al portului, Fabrica de 
lapte praf, Fabrica de oxigen, 
extinderea Fabricii de ulei, fer
ma de pui Albești și cele cinci 
cămine pentru tineri — și-au 
propus și au obținut prin ac
țiuni proprii :

realizat in două luni

Noile construcții moderne, ridicate în ultimii ani în orașul de pe Bega, se armonizează perfect 
ansamblului citadin al unuia dintre cele mai fru moașe municipii ale țării.

— 10 tone metal
— 35 tone ciment
— 20 mc material lemnos
— 10 mii bucăți cărămidă
— 40 tone fier vechi (100%)
— 300 tone fier vechi (20%)
— 10 mii ore la plantat puieți

— în munca lor de zi cu zi, 
tinerii noștri. — adaugă tovară
șul Vasile Halici — secretarul 
organizației U.T.C. de la Stația 
utilaje de transport — au ca 
repere și model de comportare, 
fruntașii șantierului, cei mai 
buni comuniști pentru care 
munca exemplară este o dato
rie de onoare. în acest spirit 
desfășurăm și noi munca poli
tică cu tinerii. Insistăm ca ei 
să-și întrețină bine mașinile, 
să le exploateze cu răspundere, 
să nu risipească benzina, să 
pună preț pe fiecare bucată de 
material cu care lucrează.

într-adevăr, în bazele de a- 
provizionare, acolo unde se îm- 
brichetează cărămizile pentru 
ca să nu se spargă nici una, în 
atelierele de construcții meta
lice unde trasările și tăierile se 
fac cu cea mai mare zgîrcenie. 
în depozitul de ciment unde 
totul este pus în ordine pentru

— 1,2 tone
— 8 tone
— 2,5 mc
— 1 600 bucăți
— 8 tone
— 65 tone
— acțiunea va începe curînd. 

prevenirea risipei, pretutindeni, 
tinerii ca și ceilalți construc
tori își etalează spiritul de 
buni gospodari.

— Valorificarea cu maximă 
grijă și economicitate a mate
rialelor precum și ritmul inalt 
de lucru sint cele două paralele 
în activitatea uteciștilor noștri 
aflați în întrecere — apreciază 
instalatorul Dan Zaharia, se
cretarul organizației U.T.C. din 
șantierul de instalații. Rezulta
tul eforturilor noastre pentru 
economii l-ați văzut. Iar la 31 
decembrie anul acesta, veți pu
tea vedea mai clar și rezultatul 
ritmului în care se lucrează la 
toate punctele de lucru.

Tinărul instalator are în ve
dere terminarea la data respec
tivă a unor obiective cheie : 
hala construcției — corp a 
Ș.N.C., hala tubulatură și depo
zitul de laminate al portului. 
Adică, cu 270 de zile mai de
vreme.

Utecistă Maria Fulga, de la Fabrica de șuruburi Brașov, se nu
mără de regulă printre evidențiații în întrecere.

TINERI PE ȘANTIERELE MUNCII PATRIOTICE

Corespondențele sosite in cursul zilei de Ieri 
la redacție, relatează despre alte acțiuni volun- 
tar-patrioitce ale tinerilor pe șantierele primă
verii. Este un semn de activitate spornică șl 
angajamente ale organizațiilor U.T.C. de a ac
ționa acolo unde se cere sprijin. Gama lucră

rilor este deosebit de bogată și evidențierile 
greu de făcut din noianul celor care s-au dă
ruit plenar muncii. Esențiale rămîn ciștigul su
plimentar de frumusețe și bogăție al orașelor 
și satelor noastre șl statornica dragoste pen
tru activitatea practică.

• RM. V1LCEA :

ACȚIUNI ÎN SPRIJI
NUL PRODUCȚIEI

Concomitent cu lucrările edi- 
litar-gospodărești, tinerii vilceni 
au desfășurat numeroase acțiuni 
în sprijinul producției. La în
treprinderea de constructii-mon- 
taj Govora, la Fabrica de piele 
și încălțăminte „Vilceana“, la 
întreprinderea județeană de 
construcții și în unitățile Com
binatului chimic. contribuția 
productivă a tinerilor a însumat 
mii de ore de lucru, prestate 
voluntar pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen. 
N-au fost neglijate nici acțiu
nile privind realizarea planului 
economic intern al Comitetului 
municipal U.T.C. De la rampa 
Uzinei de produse sodice Go
vora au pornit spre marile com
binate siderurgice ale tării pri
mele două vagoane de deșeuri 
metalice.

De remarcat, Comitetul mu
nicipal Rîmnicu Vîlcea al U.T.C. 
a lansat cu acest prilej un con
curs dotat cu premii pentru 
cele mai frumoase rezultate ob
ținute de organizațiile U.T.C. in 
acțiunile de muncă patriotică.

DORU MOȚOC

• BRĂILA:

amenajate, 4 800 pomi ornamen
tali plantați în aliniament, 4 000 
metri liniari decolmatare și în
treținere canale pentru irigat, 
ingrijirea tuturor bazelor spor
tive. Organizații evidențiate : 
C.C.H., C.F.A., Grupul școlar
petrol-chimie, școlile generale 
nr. 1 și 18, comunele Cireșu, 
Ulmu, Victoria, Bărăganu, Cio- 
cile.

• PRAHOVA :

ALĂTURI DE ȚĂRANII 
COOPERATORI

în municipiul și în județul 
Brăila au venit să dea ajutor 
la acțiunile de înfrumusețare a 
localităților și în agricultură 
pentru combaterea efectelor se
cetei peste 20 000 de tineri, mo
bilizați de organizațiile U.T.C. 
Bilanțul : 2 000 hectare pășuni 
curățate, 70 hectare zone verzi

60 000 DE ORE DĂ
RUITE MUNCII

Numărul tinerilor care a ieșit 
duminică la muncă patriotică in 
județul Prahova este de peste 
10 000. în cele 60 000 ore de 
muncă efectuate ei au curățat 
și întreținut 1200 hectare de 
Pășuni; au plantat 6 000 pomi 
fructiferi și ornamentali ; au a- 
menajat pentru primăvară 10 
hectare de spații verzi și 
parcuri ; au nivelat alte 9 hec
tare pentru noi parcuri : au să
pat 1 500 de gropi pentru plan
tări de pomi ; au curățat 2 000 
m.l. canale pentru irigații ; au 
împădurit 5 hectare în ocolul 
silvic.

• GALAȚI :

PE FALEZA DUNĂ
RII...

Duminică dimineața, tinerii 
din Galați, muncitori, elevi și 
studenți au ieșit în număr im
presionant pe șantierele do 
muncă voluntar patriotică. Pe 
cheiul Dunării, la taluzarea 
unui mal înalt pentru amenaja
rea falezei, erau prezenți 
încă de la ora 7 aproape 2 000 
de tineri de la Șantierul naval

și din cinci licee gălățene. în 
cealaltă parte a orașului, la lo
cul de agrement „Vînători", alțl 
2000 de tineri au plantat 40 000 
de puieți, în timp ce studenții 
au muncit cu multă rivnă la 
șantierul de pe malul Iacului 
„Brateș". Ceilalți tineri gălățeni 
au fost prezenți pe aproape 
toate străzile orașului, în parcu
ri și cartiere pentru a amenaja 
spații verzi și a planta puieți. 
pentru a-și înfrumuseța urbea 
natală.

C. ION

• ILFOV:

RĂSPLATA FRUNTA
ȘILOR

Cifrele ne obligă să sinteti
zăm cit mai mult acțiunile de- 
muncă voluntar-patriotică ale 
celor aproape 20 000 tineri ilfo- 
veni, întreprinse în mai toate 
localitățile. Iată cîteva date : să
pat canale — 9820 m.l., plantat 
pomi fructiferi — 6370, săpat 
gropi pentru aceeași acțiune — 
4500, curățat 530 hectare izlaz, 
încărcat și transportat gunoi de 
grajd — 75 tone, lucrări în sil
vicultură pe 2,5 hectare, colectat 
fier vechi — 90 tone, maculatu
ră — 1950 kg, ambalaje de sticlă 

5950 bucăți. Celor care 
s-au remarcat în mod deosebit 
— tinerii din Giurgiu, Urziceni, 
Dragomireștj Vale, Călugăreni, 
Ogrezeni, Izvoarele, Bolintin 
Vale — organizațiile U.T.C. 
le-au oferit bogate programe 
sportive și cultural distractive, 
seri de dans.
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LUDWIG VON M. KOENIG
Este o renumită 

personalitate a vie
ții științifice și so
ciale din R.F. Ger
mania. S-a născut 
in anul 1920. in
tr-o veche familie 
de juriști. Urmează 
studii de medicină 
la Malbourg, Bonn 
și MQnster. în a- 
nul 1950 devine di
rectorul Departa
mentului medical- 
sanitar al landului 
Hessen. Desfășoară 
o activitate meri
torie in domeniul 
educației social-sa- 
nitare a populației, 
ocupindu-se de 
vasta problematică 
a tineretului.

Din anul 1901 
predă în calitate 
de profesor cursul 
de higienă socială 
și sănătate publi
că la Universitatea 
din Berlinul occi
dental, fiind și di
rector al noului 
centru medical u- 
niversitar.

în perioada 1965 
—1973 a fost secre
tar de stat in ca
drul Ministerului 
federal al Tinere
tului, Familiei și 
Sănătății. în pre
zent deține postul 
de consilier special 
in cadrul aceluiași 
•ninister.

AUDIATUR 
ET ALTERA PARS •>

de LUDWIG VON M. KOENIG

Nu cred că poate exista performanța fără co
laborarea și cooperarea dintre oameni. Dacă, în
deobște, termenii de colaborare și cooperare 
intre mari entități umane sînt deja constituiți 
conceptual, nu același lucru se poate afirma des
pre sensul lor strict propriu, incluzind grupuri 
nuri mici de oameni — microcolective — între 
care, la loc de frunte aș situa, indiscutabil, fa
milia.

Iată-mă. așadar, din nou ajuns, în mod fatal, 
la unul dintre domeniile căruia îi dedic preocu
pările, glodurile și timpul meu, termen funda
mental în ecuația Familie—Tineret—Sănătate.

Și eu, împreună cu realizatorul anchetei m-arn 
întrebat adesea : cum poate influența familia a- 
supra destinului unui om tînăr într-o epocă tu
multuoasă ca a noastră. Poate ea constitui un 
sprijin de nădejde în ascensiunea spre piscurile 
Everestului ?

Îmi voi permite să fac cîteva reflexii în legă
tură cu locul pe care îl atribui eu familiei în 
viața oricărui om tînăr. Numeroase sînt influen
țele pe care le încearcă un om în drumul său 
spre realizare, spre împlinire într-un ideal social. 
(După cum remarcați, însăși premisa abordării 
mele îl situează pe tînăr într-un cadru social). 
Voi repeta lucruri de bun simț: prietenii, ru
dele, revistele și ziarele, cărțile, radioul, televi
ziunea, filmele, teatrul, cu toate conlucrează și 
îl influențează pe omul — fie a cărui persona
litate este în curs de constituire, fie care are 
nevoie de permanente atestări ale înaintării sale.

Evident, printre acestea un loc central îl atri
bui școlii; familiei însă îi acord un rol primor
dial. De ce ? Pentru că in micromediul familiar 
oinul deprinde cum trebuie să se comporte față 
de ceilalți semeni, își formează conceptul și con
vingerile sale asupra atitudinii față de ceilalți 
oameni. S-au scris numeroase lucrări ale unor 
specialiști din domeniul filozofiei, psihologiei, 
pedagogiei, eticii și sociologiei în care familia se 
află la punctul 1 în ceea ce privește formarea 
atitudinilor tânărului față de lumea înconjură
toare, față de sine însuși. Voi reaminti sumar 
virtuțile familiei atestate plenar de toți :

• teren a) primeloi experiențe în raporturile 
cu ceilalți oameni; mediul în care copilul și a- 
dolescentul își consumă cel mai mare timp al 
vieții; cunoașterea este înrîurită de sentimen
tele umare care îi cimentează pe membrii fami
liei între ei și, de aci, solidaritatea umană; aci 
sînt sesizate primele nepotriviri și neînțelegeri 
dintre oameni precum și modalitățile in care 
acestea pot fi rezolvate ; mediul îl duce la în
țelegerea faptului că fiecare om este o ființă 
cu particularități individuale, cu o anume con
știință, capacitate de gîndire și mod de a ac
ționa. Și, aricit de solicitată ar fi o familie, este 
în firea lucrurilor ca această înrîurire să se 
exercite global sau parțial, depinzînd de mediu, 
cultură, circumstanțe.

Și totuși au apărut multe diferențe, mai cu 
seamă în ultimii ani, in evaluarea rolului fa
miliei ; evident acestea sînt determinate de con
dițiile de existență ale oamenilor din secolul XX.

Nu o dată colegi, studenți ori prieteni, după 
ce au încercat să surprindă o latură sau alta a 
influenței familiei de azi asupra oamenilor ti
neri — dintr-un interes științific ori general, 
uman •— aceștia se arată parțial dezamăgiți: 
„Rolul familiei a slăbit pe diferite planuri" — 
spun ei, adesea. Ceea ce corespunde adevăru
lui. Bunăoară divorțul dintre familie și activitatea 
productivă (în genere, aproape nimeni hu mai 
produce nimic în propria lui casă) a îndepărtat 
preocuparea pentru instruire și educație profe
sională în sensul strict al cuvîntului. De aseme
nea, prin răspindirea mijloacelor moderne de 
rezolvare a treburilor casnice și ca urmare a 
antrenării unui număr tot mai mare de femei 
în circuitul economic-social se diminuează și in
fluențarea „administrativ-gospodărească" a celor 
tineri. A apărut astfel un transfer de sarcini 
dinspre familie înspre societate. De aici caracte
rul relativ nou al străvechii instituții sociale — 
familia, acela de a folosi la maximum timpul în 
șlefuirea atitudinii celor tineri față de oameni și 
față de sine însuși.

Adulții dintr-o familie trebuie să fie mai buni 
pedagogi decît aricind. în acest punct apare o 
altă fațetă a lucrurilor: știu oare îndeajuns a- 
dulții dintr-o familie cum să influențeze oamenii 
tineri, ținînd seama de caracteristicile timpurilor 
pe care le trăim ?

Aici se înalță, mare cit un Everest, problema 
de a-i învăța pe „învățătorii“ din familie cum 
să-i învețe pe urmași. Este o sarcină de cea 
mai mare răspundere care revine cu precădere 
statului. Mijloacele mass-media nu trebuie să-și 
rețină inventivitatea, materialul folosit, numărul 
orelor, calitatea „dirijorilor“ în această operă 
fundamentală de care depinde, la urma urmei, 
chipul zilei de tâtme. In familie oamenii tineri 
pot deprinde gustul pentru știință văzînd pre
ocupările celor din jur; pot învăța ce este drept

și bun privindu-i pe cei din jur; pot înțelege 
ce este aceea intenția curată și acțiunea faptei 
care urmează obligatoriu cuvîntul de la cei din 
jur...

Atribui, apoi o însemnătate cu totul deosebită 
școlii și organizațiilor de tineret, unde cei ce ne 
urmează trebuie să deprindă, în urma practică
rii unor activități adecvate, sentimentul răspun
derii față de societate, spiritul de adaptabilitate 
și conlucrare, împlinirea într-un ideal în care 
omul este suveranul lucrurilor și nu invers.

Văd că mă invitați să cobor de la tribună și 
să deschid, ușa propriei case, să intrăm împreună 
printre membrii familiei mele. Înțeleg că doriți 
să cunoașteți viața mea personală.

în familie creștem împreună cu soția, doi co
pii: Jorg, un băiat de 14 ani, și Bettina, o fată de 
17 ani. Gîndesc că în formarea lor, „în ascensiu
nea lor pe Everest“, EI joacă principalul rol. 
\’u sînt păpuși ca să fie manevrate și nu sînt 
calculatoare al căror timp de lucru eu să-l pro
gramez.

în schimb, toate întâmplările vieții le discu
tăm deschis. Și lucrurile hune și întâmplările 
„obligatorii“ ale tinereții. Chibzuim împreună 
dacă un cuvînt, un gest ori o atitudine au co
respuns intențiilor, iar acestea, la rîndul lor, 
comportării civilizate.

In acest an sînt. preocupat de drumul în viață 
al Bettinei care vrea să urmeze Dreptul, l-am 
sondat, îndelung, motivația opțiunii. I-am suge
rat să facă un test psihologic. Am putut astfel 
înțelege mai bine, structura inteligenței ei, faptul 
că are un mod de gîndire abstract și am înțe
les lumea în care se va împlini și se va simți 
bine. Am discutat și cu profesorii ei, am încercat 
și prin intermediul lor să cunosc aptitudinile 
psihologice și coeficientul de inteligență al fetei 
mele. Am impreia că fata mea a ales bine, se 
află pe un drum promițător.

Nu știu încă ce va urma băiatul meu. Cu
nosc însă că este „tare“ la germană, la istorie 
și la geografie, ceea ce reprezintă, totuși, un in
diciu. E sîrguincios și dornic de perfecționare. 
Poate că a văzut acest lucru în ciută...

Mă simt îndatorat față de această anchetă să 
mă mai pronunț și asupra etalonului valoric cu 
care cred eu că oamenii tineri ar trebui să-și 
măsoare pașii, drumul, piscul.■■ Mă trag dintr-o 
veche familie germană al cărui arbore genealo
gic mă duce pînă în anul 1500. Anul trecut am 
vizitat un orășel din Westfalia unde au trăit 
strămoșii mei. Capul familiei îndeplinea o func
ție în burgul, medieval. La poarta principală a 
clădirii seculare am găsit săpat în piatră, pe 
frontispiciu, următorul dicton : AUDIATUR ET 
ALTERA PARS (Să ascultăm și cealaltă parte).

Am rămas uluit întâlnind aceste cuvinte care 
mi l-au readus în memorie pe tatăl meu, dece
dat pe cînd eu aveam 13 ani. Erau exact cuvin
tele pe care mi le-am amintit, ori de cîte ori am 
încercat să-mi reprezint chipul său. Acest dicton 
exprimă, deci, pentru familia mea, nu doar o 
normă de comportament, ci un spirit în înțele
gerea dintre oameni, o filozofie în conceperea 
lumii.

Da, în permanență trebuie să-i ascultăm și pe 
ceilalți, spre a ne întări pe noi, spre a le fi utili 
lor. Aceasta mi se pare că este însăși chezășia 
colaborării și cooperării dintre oameni, despre 
care vorbeam la începutul răspunsului meu la 
anchetă. Această valoare umană am încercat, s-o 
implantez în conștiința copiilor mei, de-a lungul 
întregii noastre „călătorii“ prin viață, pe drumul 
realizării fiecăruia dintre noi. Aș implica în ex
plicarea dictonului o sumedenie de fațete :

• dorința de cunoaștere, a celorlalți oameni ; 
nu exist numai EU; spirit de toleranță ; fair-play; 
comunicabilitate și dorință de perfecționare...

Cit privește tipul de om agreat în familia mea, 
aici am apanajul de a vă vorbi despre o creație 
celebră a fratelui meu, actor, interpret al popu
larului erou Adolf Tegtmeier, atât de îndrăgit de 
telespectatorii din R.F. Germania. Este un per
sonaj comun, simpatic, uman: un om simplu, 
un fost miner aflat la pensie și care înoată cu 
umor prin valurile vieții. Are tot felul de greu
tăți cu oficialitățile, urmează cursuri la univer
sitatea populară, are numeroase întâmplări în 
vacanțe și știe să povestească eu mult haz. îmi 
trece prin minte o ultimă întâmplare a sa, cum 
a asistat la închiderea unei mine de cărbuni 
care s-a făcut prin rostirea unui discurs magnific! 
Iubim deci simplitatea, omenia, nonconformismul, 
personalitatea umană, încrederea într-un drum, 
într-un destin al fiecărui om.

Ca participant la anchetă doresc să-mi exprim 
crezul în viitorul mai bun care se plămădește prin 
efortul colectiv al oamenilor. Așa înțeleg că poate 
fi cucerit acest Everest al omenirii.

*) „Să ascultăm și cealaltă parte".

Sînt mai bine de cinci de
cenii de cînd, ca vechi 
bucureștean, mi-am trăit o 
bună parte din viață pe Ca
lea Victoriei, sau în preajma 
ei. M-a văzut crescînd, îm- 
plinindu-mă, îmbătrînind, 
după cum eu am văzut-o 
întinerind în anii din urmă. 
Am asistat, în bună par- 

, te, la marile evenimen
te ale țării, care de 
multe ori au fost și ale ei ; 
și astăzi, cînd Calea Victo
riei își găsește în anii pu
terii populare o viață nouă, 
vreau să arăt ritmul ei spo
rit, frumusețea ei și, mai a- 
les, perspectivele care, ca 
și acum, pe această impor
tantă arteră a Capitalei, 
vor armoniza demnele urme 
ale trecutului cu un strălu
cit viitor.

Mă alătur uriașului de 
azi, turnul din piața Splaiu
lui, crescut în axul ei, care 
pare că ține, pentru vremuri 
noi ursita acestei vechi ulițe 
și socotesc să o parcurg cu 
gîndul și cu frecvente popa
suri după locurile ei de sea
mă, pe amîndouă laturile. 
Iar locurile acestea sînt 
multe și în felurite chipuri 
de luat aminte. Unele păs
trează din trecut amintiri 
tragice, cum ar fi locul fos
tului Teatru Național, unde 
la 13 decembrie 1918 au 
fost masacrați muncitorii 
care manifestau pașnic 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață, altele, abia 
acum în zilele noastre au 
fost arătat în întreaga lor 
semnificație, reliefînd pu
ternic neîncetata luptă din 
trecut a clasei muncitoa
re pentru libertate și o 
viață mai bună. Sînt 
locurile de la nr. 134 unde

a funcționat postul ilegal 
de radio al P.C.R. „Româ
nia liberă" între 1939-1940, 
și de la nr. 168 unde între 
anii 1928-1929 a fost sediul 
blocului Muncitoresc Țără
nesc. Sînt urmele unei con
tinue lupte sociale ce s-au 
păstrat pe mersul sinuos al 
Căii Victoriei.

Poposesc apoi cu gîndul

UMBRE TRECUTE,

LUMINI PREZENTE

Pe Calea

de ION MARIN 

SADOVEANU

de-a lungul ei, pe locuri 
vrednice, mai vechi și mai 
noi, care au păstrat sau 
mai păstrează încă viața 
culturală a Capitalei. Și mă 
reîntorc la aceeași terasă 
de azi, unde a stat cîndva 
fostul Teatru Național, timp 
de 92 de ani, bombardat și 
incendiat de hoardele fas

ciste. Aici s-a trecut în a- 
proape o sută de ani tot 
ce litera și teatrul româ
nesc au dat ca mîndrie vie
ții noastre culturale. Scrii
tori mari de la I.L. Caragia- 
le la B.P. Hașdeu aici au 
văzut premierele pieselor 
lor, fără să uităm generații 
întregi de actori foarte 
mari, care au slujit arta ro
mânească. Locul acesta este 
o rană adîncă, dar și un loc 
sfînt al Căii Victoriei. Po
posesc apoi la ateneu, cel 
cu o soartă mai fericită de
cît teatrul. Aici s-a desfășu
rat viața noastră muzicală 
și zidurile lui răsună parcă 
și azi de vioara Iui Enescu.

Literatura e și ea prezen
tă în desfășurarea Căii Vic
toriei. Casa Scriitorilor 
„Mihai Sadoveanu" stă în 
fosta Monteoru și nu tre
buie să uităm aula Biblio
tecii Centrale Universitare 
în care a început de mult 
și unde dăinuiește și azi o 
bună parte a activității con
ferențiare a Capitalei. Și 
firește, gîndul poposește în 
cele din urmă pe cea mai 
înaltă instituție culturală a 
țării : pe localul Academiei, 
al bibliotecii sale și în imen
sele sale depozite de cărți.

Dar iată că în anii din 
urmă însăși haina Căii Vic
toriei se schimbă. O îm
bracă înălțimile, blocurile, 
culorile, sprinteneala, tine
rețea, voioșia. Alt ritm, altă 
viață, care parcă urcă și 
dinamizează într-altfel și 
vechile valori pe care stra
da aceasta le păstrează.

Trecutul, în ce are mai 
frumos, se leagă cu pre
zentul creînd spații largi 
pentru viața nouă socială 
și artistică.

(Articolul a apărut în 
ziarul nostru la 18 de
cembrie 1962)

întreruptă In 1971 seria 
festivalurilor de jazz ținute 
la Ploiești a fost. în sfîrșit, 
reluată dar Ia Sibiu — cu
noscut centru al mișcării de 
jazz din țara noastră. Ac
țiunea a fost condusă și or
ganizată sub patronajul Co
mitetului municipal U.T.C. 
Sibiu și s-a bucurat de un 
mare succes atît în privința 
calității cîț și a numărului 
mare de participanți, anga
jați direct sau indirect in 
desfășurarea festivalului. 
Televiziunea. radioul, ziariști, 
reprezentanți ai cluburilor 
de jazz din țară și mulți ti- 
îeri au umplut pînă la refuz 
sala Casei Sindicatelor din 
Sibiu.

De unanime aprecieri s-au 
bucurat vechii combatanți ai 
jazzului românesc Johny Ră- 
ducanu. Dan Mîndrilă. Ma- 
rius Pop, Richard Oscha- 
nitzky cărora li s-au alăturat 
cîteva, destul de puține insă, 
tinere talente cum ar fi so
lista Carmen Mureșan. pia
nistul sibian Mircea Tiberian 
(19 ani) sau studentul bucu
reștean Adrian Neagu. De 
un succes incontestabil s-a 
bucurat big band-ul condus 
de Sile Dinicu.

Fotoreportaj : 
EMANUEL TINJALA

EXPEDIIIONAR"
de VALENTiN HOSSU-LONGIN

întrebat do ce a urcat E- 
verestul, unul din cuceritorii 
săi a răspuns simplu : „Pen
tru că există !“.

Dincolo de performanță, 
escaladele neobișnuite pe 
virfuri de munte zis inacce
sibile. in teritoriile zeilor de 
gheață, bintuiie de vînturi 
năpraznice, unde nici vultu
rii nu cutează, acolo unde 
peste hăuri plutesc numai 
fantasme alb-albastre. Fete- 
Morgana învăluite în geruri, 
ce-ți sorb respirația, lăsin- 
du-ți vid in plămini. dineoio 
de acei mii de metri-recor- 
duri se află nil teritoriu mult 
mai cuprinzător și in același 
timp inefabil. E omeneasca 
încercare de a vedea ce-i 
„peste“ cunoscut, e o patimă 
sfintă întru a cerceta, a te 
convinge cu toate simțurile, 
a-ți oferi certitudini, a te 
lăsa inibătat de reușită, de 
împlinire. Alpinismul este 
înainte de toate un sport al 
minții, un șah jucat împo
triva neantului, un joc la 
care mutările sint anticipate, 
milimetru cu milimetru, pes
te lungi, infinit de lungi sute 
de metri ; și nu te poate a- 
jula nimeni, nu-ți „suflă“, aș 
zice, decît tăriile cerului, 
care ți se împotrivesc cu fie
ce pas ce-l faci spre -ele. 
Drumul spre Olimp nu-i alt
ceva decit răsturnarea gestu
lui prometeic, omul vrea să 
ducă tot mai sus focurile pă- 
mîntului, arderile semenilor 
săi, întru supremă dăruire 
pe altarul cunoașterii...

Un inginer brașovean pre
gătește. pentru 1975, intiia 
expediție românească în ma
sivul Hindukuși. Despre re
numitul alpinist Ionel Comun 
s-au scris nenumărate repor
taje și articole, ultimul chiar 
simbăta trecută, in aceste pa
gini, la rubrica „Clubul te
merarilor“, cînd i s-a întoc
mit o „fișă“ aproape com
pletă, cu nenumăratele lui 
performanțe in materie de 
escalade și expediții în pre
mieră : in 1969 a ajuns pe 
Virful Lenin (7 134 m) înain
tea multor „ași ai curajului“ 
din Europa și Asia : imul 
următor a urcat muntele Er- 
ciyes (3 956 m). din Turcia: 
in 1972, împreună cu trei 
prieteni, a organizat o expe
diție pe Demavand (5 671 m) 
— primii români cuceritori 
ai celui mai înalt pisc din 
Iran. Impătimat al călătorii
lor de deasupra norilor, Io
nel Coman este în același 
timp și un fin observator al 
peisajului ; „cronicile“ sale 
au văzut lumina tiparului, 
îmbogățind literatura de spe
cialitate cu adevărate manua
le de alpinism, dar pline de 
invitații romantice la specta
colele din amfiteatrul carpa
tin : și arc in curs de apari
ție la Editura pentru Turism 
două cărți despre „plimbă
rile“ pe platourile asiatice.

Spun toate astea pentru că 
între timp am primit de la el 
o scrisoare-apel in care-și 
prezintă proiectul in amă
nunțime. conștient de greu
tățile voiajului, dar și sigur 
de reușită, dacă toate meca
nismele și structurile unei 
astfel de întreprinderi sint 
puse Ia punct din vreme. E- 
xistă o întreaga știință a 
pregătirii marilor expediții, 
au demonstrat-o celebrii ex

ploratori din toate timpurile, 
și Ionel Coman a prevăzut 
cele mai mici detalii. Pentru 
că expediția va dura 65—80 
de zile, pe ruta : București— 
Istambul — Ankara — Dogu- 
bayazit — Teheran — Mashad 
— Ilerat — Kabul — Feiza- 
bad și retur : drumul măsoa
ră aproximativ 16 000 Km, 
„el insuși este foarte intere
sant și presărat cu locuri de 
mare interes istoric și cultu
ral ; căci alpinismul nu ex
clude asemenea preocupări 1" 

Semnatarul scrisorii știe, 
din experiențele precedente, 
că inițiativa aceasta înseam
nă, in primul rind, afirma
rea alpinismului românesc pe 
plan mondial, că pot fi veri
ficate in condiții deosebit de 
grele mașinile noastre TV, 
ARO sau chiar „Dacia“, că se 
pot realiza filme documen
tare, fotografii și diapozitive 
cu valoare de unicat, că pro
dusele anumitor fabrici de 
echipamente sportive de 
munte se vor face cunoscute 
peste hotare. Reușita expe
diției ține de înțelegerea și 
ajutorul venite atit din par
tea unor foruri centrale 
(C.N.E.F.S., Ministerul Turis
mului, Consiliul pentru Cul
tură și Educație Socialistă) 
cit și a participanților, dedi
cați trup și suflet împlinirii 
acestui vis. Iată de ce se ce
re viitorului explorator, sfă
tuit din capul locului să se 
analizeze cu obiectivitate : 
„dacă ești capabil să ții vo
lanul cîte 10—16 zile in șir, 
de dimineața pină seara, su- 
portind oboseala și răspun
derea conducerii, în condiții
le unei circulații deseori pe
riculoase ; ori, ca însoțitor, 
dacă vei rezista, fără ea 
inactivitatea sau monotonia 
marilor distanțe să-ți pro
ducă regretul că ai plecat de 
acasă; dacă ești capabil să 
te acomodezi cu tovarășii de 
drum, să le faci micile con
cesii necesare pentru buna 
înțelegere, să le suporți ciu
dățeniile care irită reciproc 
oameni obligați să convie
țuiască multă vreme cot la 
cot : deși ai avea tot dreptul 
să te gîndești la sacrificiile 
pe care le-ai făcut,. la banii 
tăi. la concediul tău, la ma
șina ta, la familie... va tre
bui să pui pe primul plan
atingerea obiectivelor pro
puse.“ Adică : „între munte
le Noshaq (7 482 m) și sutele 
de piscuri peste 5 000 m, li
nele încă virgine, vom afla 
tot atîtea sute de țeluri a- 
trăgătoare, in cadrul unui 
peisaj măreț și sălbatic".

„Codul expediționar" cu
prinde încă multe norme și 
criterii, invitindu-i pe cel ce 
ar dori să facă parte din e- 
chipaj la o matură chibzuin
ță și la autocunoaștere per
fectă. pentru a respecta ri
gorile impuse de natura că
lătoriei și de a înfrunta mul
tele necunoscute ce se pot 
ivi pe parcurs. înaintea cos- 
monauților, alpiniștii au în
drăznit și au ajuns pe „aco
perișul lumii“ : mai înaintea 
scafandrilor au pătruns in 
adîncimile pămintului speo
logii, acești alpiniști ai „în
tunericului veșnic“.

Comandantul ing. Ionel 
Coman așteaptă propuneri : 
pe adresa : Brașov, strada 
Operetei nr. 106.

(Urmare din pag. I)
ca și noi și că, plecînd de la a- 
ceastă evaluare, raportul nostru 
editorial cu el este un raport 
de la egal la egal. Acest cititor 
tînăr nu pune decit o singură 
condiție : să nu-i fie ignorate 
aspirațiile și să nu fie subapre
ciat. „Sînt și concluziile mele, 
mi-a răspuns Robert Escarpi't, 
dar este greu să afirmi așa ceva 
in fața institutorilor francezi". 
După consumul de carte pe ca- 
re-1 poate consemna editura 
noastră, problema acestei a doua 
perioade de analfabetism nu se 
pune pentru noi. E dealtfel și 
dovada diferenței dintre politica 
cu cartea și cititorul care se face 
la noi și cea din alte părți ale 
lumii.

— Desigur, contactul cu pu
blicul e important, dar o edi
tură nu se poale conduce doar 
după ceea ee-i propune și soli
cită publicul său. E nevoie de o 
idee și. mai mult, de un pro
gram, pentru a nu subordona 
activitatea editorială exclusiv 
unei comenzi a pieței. O editură 
trebuie, am ințeles din simplul 
fapt al existenței unei edituri 
pentru tineret, să și „călăuzeas
că" nu numai să se lase „că
lăuzită". Desigur „a călăuzi" are 
aici un sens nerestrictiv.

— Ideea care ne-a condus în 
determinarea unei cărți pentru 
tineret a fost aceea de valoare. 
A oferi cititorului tînăr cărți de 
calitate înseamnă a contribui 
decisiv la buna lui educație. Mă 
refer in primul rind la conținu
tul cărților pe care le tipărim 
și, de ce nu. chiar la aspectul 
lor. Ne preocupă, de asemenea, 
in grad inalt, tirajul volumelor 
pe care le tipărim. Cărți cit 
mai bune dar într-un tiraj cit 
mai mare și cu un preț cit mai 
mie. Colecția Lyceum este o co
lecție a tirajelor de sute de mii 
de exemplare și în același timp 
a textelor celor mai cerute. Nu
merele ei se epuizează rapid. 
Pe lingă această difuziune de 
Întinsă și adincă penetrație în
cercăm și promovarea cărții 
„frumoase“, a volumului pentru 
bibliofili. Există și un public 
tînăr care are pasiunea bibliofi- 
liei și căruia trebuie să-i venim 
in îiltimpinare. Plecind de la a- 
ceste considerente am scos o 
cartea ca Miorița, eu textul in 5 
limbi, insoțjtă de un disc pe care 
era imprimată o foarte veche 
variantă a Mioriței și una nouă. 
Interesul pentru acest volum a 
fost foarte mare și nu s-a rezu
mat doar la cel al tinerilor 
noștri cititori. Cele 15 000 de 
exemplare s-au vindut toate și 
la o expoziție berlineză unde 31

de țări au prezentat 27 000 de 
titluri Miorița a luat Diploma 
de onoare. Cu alte cuvinte, a- 
tenția pentru cititorul nostru nu 
este unilaterală sau, mai bine- 
zis, încercăm să nu fie astfel : 
tipărim poeziile lui Eminescu a- 
tît în tiraj de masă, 100 000 
exemplare, colecția Lyceum, dar 
dăm cititorului și un volum 
Eminescu de Poezii în 6 limbi. 
Iată pe scurt cele două direcții 
ale editurii.

— Ceea ce am aflat pină a- 
cum ne dă o idee despre direc
țiile activității, dar nu și despre 
amploarea muncii dumneavoas
tră și nici despre complexitatea 
profilului editorial pe care fi
resc Editura Albatros trebuie să 
și-l asume. Prin acest profil, 
configurat în mare măsură de 
vîrsta specifică a cititorilor pe 
care-i are in vedere, Editura 
Albatros trebuie să poarte pece
tea pluralității de inițiative. 
Vorbeați de necesitatea intere
sului atît pentru literatură cit 
și pentru știință. Oare au fost 
dificultățile determinării profi
lului specific al editurii ?

Ceea ce aveam de făcut noi 
atunci cînd ne-am propus o mai 
pregnantă personalitate a unei 

CĂRȚI 
edituri pentru tineret era, pe de 
o parte să nu renunțăm la un 
bun deja ciștigat, să nu igno
răm adică tradiția bună în acest 
sens, iar pe de altă parte să a- 
dăugăm vechilor preocupări al
tele noi. Să lărgim lista de teme 
și probleme a editurii, să ne fa
cem apropiate modalități de cu
cerire a cititorului mai diversi
ficate. O atenție specială cred 
că o merită colecțiile și seriile 
pe care le-am inițiat în acest 
scop. Ele mențin interesul citi
torului, îi dau un sentiment de 
securitate și continuitate, și o- 
bligă pe editor la rigoare și 
consecvență, mai presus de ori
ce la munca de perspectivă. O 
colecție poate să moară ușor 
dacă nu e gindită in perspecti
vă. Bineînțeles toate astea în 
funcție de necesitățile instruc- 
tiv-educative ale vîrstei, în 
funcție de foamea ei spirituală. 
Citez aici între colecțiile noi 
„Dicționarele Albatros". Con
temporanul nostru, Atitudini, 
„Colocviile adolescenței". In al 
treilea rind am încercat să per
fecționăm inițiativele vechi și 
noi din mers. Colecția Lyceum

este o colecție de tradiție, dar 
la o sugestie din partea Consi
liului culturii, a tovarășului I. 
D. Bălan, de pildă, am diversi
ficat colecția. Ea are acum trei 
serii. Prima este pe formula cu
noscută și are 24 de numere a- 
nual. Nouă e seria de Texte 
comentate — Lyceum, foarte 
utilă în școală, 6 numere pe an, 
și tot nouă e și seria de Sin- 
ieze-Lyceum, al cărei titlu spu
ne totul, cu 4 numere anual. La 
una din intîlnirile cu elevii din 
Cluj s-a discutat despre seria 
Texte comentate și s-a obser
vat că aici ar putea să apară, 
fiind de altfel la fel de necesa
re ca și celelalte, texte filozo
fice comentate, texte științifice 
esențiale, de asemenea comen
tate. Cu această observație și 
pretenție a lor ajungem la pro
filul particular al editurii noas
tre. care trebuie să rămină des
chisă atit pentru orizontul uma
nistic cit și pentru cel științific 
și să țină o permanentă legă
tură cu nivelul instrucției șco
lare a tinărului. Colectivul de 
redacție al editurii, care e in 
mare măsură cel vechi, are și 
el nevoie de o disponibilitate 
specială. Noi scoatem o serie de

%

BATROS era poate incă nece
sară ?

— Colecția Albatros nu ni s-a 
mai părut oportună, mai intii 
datorită trădării ideii ei iniția
le, aceea de a fi un gest selec
tiv și consacrator al unor poeți 
tineri de incontestabilă valoare, 
și in al doilea rind datorită e- 
puizării. deocamdată, a seriei de 
poeți tineri pentru care colecția 
ar fi meritat să existe. Despre 
seria de Dicționare pot spune că 
e foarte cerută și că o vom con
tinua ținind seamă de sugestii. 
Cit despre Cutezătorii e adevă
rat că a fost cam neglijată și că 
e nevoie de o reconsiderare a 
ei. Concurența altor colecții e și 
ea constringătoare. Intenționăm 
între altele pentru Cutezătorii a- 
ducerea e'i și in planul realități
lor contemporane. Unul dintre 
titlurile din anul acesta va fi 
romanul „Războiul undelor" 
de Eugen Barbu și N. Mihail.

— O problemă acută a citito
rilor de toate vlrstelexși mai a- 
les a celor in perioadă de for
mare este aceea a absenței ma
jorității textelor clasice din 
scritorii români și mai ales 
străini. Fiecare generație nouă 
are nevoie de această hrană.

VALOROASE
dicționare pe care o considerăm 
deșchisă oricărei teme. De ce 
nu un dicționar al ciberneticii, 
unul al fizicii, altul al artei mo
derne ? De ce nu unul al spor
turilor, altul al timpului liber, 
sau altul de chimie, de geogra
fie ? Noi tipărim și colecția 
Cristal, care e una de știință 
popularizată, și colecția Cogito, 
dedicată aforismelor, și alte vo
lume care sînt de curată știin
ță. Trebuie să adaug că și ele 
se. bucură de interesul maxim al 
cititorilor. Un succes pe care 
țin să-1 menționez este istoria 
românilor semnată de acad, 
prof. Constantin C. Giùrescu 
și. Dinu C. Giurescu.

— După cîțiva ani cred că 
puteți face un examen sumar și 
ne puteți spune ce a prins din 
inițiativele noi și ce nu. Nu vi 
se pare, de pildă, că o serie ca 
aceea a CUTEZĂTORILOR a 
obosit ? Că apar colecții noi ca 
„Biblioteca pentru toți copiii", 
care vă obligă la o precisă de
terminare a profilului ? Că 
DICȚIONARELE, necesare de 
altfel, au nevoie de o mai mare 
rigoare ? Că o colecție ca AL-

Cum vdeți rezolvată problema?
— După părerea mea tirajele 

trebuie să fie mult mai mari. 
De ce să nu scoatem pP Emi
nescu. Caragiale, Shakespeare 
sau Balzac in tiraje mai mari 
de 100 de mii de exemplare ? 
Scriitorii studiați in manual și 
la cursurile universitare cel pu
țin ar trebui scutiți de problema 
tirajului restrictiv. Mulți editori 
sînt de părere că volumele a- 
cesțor scriitori, chiar dacă nu se 
epuizează rapid, nu pot fi tre
cute la așa-zisul stoc. Sau mai 
bine-zis cărțile lor alcătuiesc 
un stoc activ, o valoare orieind 
valabilă, vandabilă și epuiza
bilă. Cu un stoc existent din a- 
ceste cărți cititorul ar putea fi 
asigurat pe o lungă perioadă, 
așa cum este și firesc.

— Am înțeles intre altele că 
editura despre care vorbim are 
nevoie atît de un redactor cu 
mare disponibilitate cit și de un 
colaborator deschis ideii de co
mandă editorială. E un subiect 
care merită discutat, dar din 
lipsă de spațiu trebuie să fim 
rezumativi.

— Pe scurt, avem nevoie in

tr-adevăr de astfel de colabora
tori. Ținind seamă de cererii'-- 
cititorilor, trebuie să apelăm ș 
la sistemul de comandă. Maf 
complicate sint lucrurile pentru 
literatura propriu-zisă. în dome
niul științelor popularizate un 
fericit răspuns la comandă ni 
l-a dat Tudor Opriș. Una din 
cărțile scrise de el ne-a fost 
solicitată pentru traducere peste 
hotare. Problema e a literaturii 
pentru și despre tineret. Tato
năm cit mai mulți scriitori. Am 
obținut o promisiune de la Titus 
Popovici in legătură cu un ro
man despre un luptător român 
Gheorghe Pomuț, o alta de la 
Constantin .Chirilă pentru o 
carte Romantica, inspirată de 
marile șantiere. Se află in re
dacție cartea lui Traian Filip — 
Crivățul bate năpraznic... Cu 
asta insă nu ne-am rezolvat 
problemele, deși nu-s singurii 
cu care am tratat. Intenționăm 
să organizăm, poate și cu cola
borarea „Scinteii tineretului“ o 
convorbire cu o seamă de ti
neri scriitori despre această li
teratură. Să le spunem ce ne 
preocupă, să ne spună ce-i 
preocupă. Aș dori această con
vorbire eficace, adică soldată cu 
contracte și mai ales cu contrac
te onorate de ambele părți,

— înțeleg că ar fi vorba de 
scriitori afirmați. Cum proee- 
cedați cu cei in preajma lansă
rii. Intr-un interviu acordat zia
rului „SCÎNTEIA TINERETU
LUI" Valeriu Rîpeanu, direc- - 
forul editurii Eminescu, pleda 
pentru ideea exigenței in pro
movarea debutanților, dar amin
tea totodată că editura și-a per
mis concursul de debut tocmai 
pentru că celelalte edituri n-o 
fac. Generalizarea ideii concur
sului de debut ar îngusta, dădea 
să se înțeleagă, posibilitatea a- 
pariției unor debutanți intere- sanți.

— Cu acest corectiv ideea 
concursului e salutară. Sintem 
pentru aceeași promovare exi
gentă, dar fără concurs. Urmă
rim atent pe cei pe care-i pu
blicăm atît înainte de debut, și 
in mod deosebit înainte, cit și 
după. Ne verificăm impresiile 
noastre în timp și in același 
timp le confruntăm cu. ale alto
ra. Pe Vasile Poenaru îl urmă
resc de cînd avea 12 ani. A de
butat la 16. Dușan Petrovici e 
iarăși un debut pe care nu l-am 
promovat întimplător. Ne inte
resează acum poezia unei tinere 
Olga Neagu. Constatăm că și 
Mircea Martin a remarcat-o. Ne 
verificăm mereu impresiile și 
opțiunile. Pe cit este posibil, 
nici un debutant nu trebuie pro
movat în chip intimplător. ,
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TELEGRAME
Președintele Republicii Guyana. ARTHUR CHUNG. a trimis 

președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, urmâtoarea telegramă :

Dragă domnule președinte,
în numele guvernului și poporului Guyanei, vă transmit 

dumneavoastră, Consiliului de Stat și poporului României, apre
cierea mea sinceră și mulțumiri pentru caldul mesaj de felici
tări primit cu ocazia celei de-a 4-a aniversări a Republicii 
Guyana.

Vă rog să primiți aceleași bune urări pentru dezvoltarea le
găturilor de prietenie intre .țările noastre .și pentru o mai mare 
înțelegere între națiunile lumii.

Primul ministru al Danemarcei, POUL HARTLING, a trimis 
tovarășului ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, următoarea 
telegramă :

Vă rog să primiți, Excelență, mulțumirile mele sincere pen
tru felicitările și bunele urări adresate cu ocazia numirii mele 
în funcția de prim-ministru al Danemarcei.

Aștept cu plăcere adincirea și consolidarea, pe mai departe, 
a bunelor relații dintre Danemarca și Republica Socialistă 
România.

Primul ministru al Insulei Mauritius, SEFĂVOOSAGUR RAM- 
GOOLAM. a trimis tovarășului ION GHEORGHE MAVRER. 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, următoarea telegramă :

Guvernul și poporul din Mauritius nii se alătură să mulțu
mesc Excelenței Voastre pentru felicitările calde transmise cu 
ocazia zilei noastre naționale.

Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite Excelenței 
Voastre cele mai bune urări de bunăstare personală și de 
prosperitate continuă poporului din România.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST

DIN GUADELUPA

I

Astă seară, pe progra
mul I, orele 20,25, „Pescăru
șul" de A.P. Cehov. Adap
tarea pentru micul ecran 
și regia artistică poartă 
semnătura lui Petre Sava 
Băleanu. în distribuție : Vic-

tor Rebengiuc, Gina Patri- 
chi, Valeria Seciu, Dan 
Nutu, Mihaela Murgu, Oc
tavian Cotescu, Doina Ju- 
tescu, Cornel Coman, Dan 
Nasta, Virgil Ogdsanu. Re
gia de montaj - Marga 
Nifä.

Săptămîna Teatrului 
„Giulești"

Teatrul de la Podul Grand a- 
nunță Săptămîna dramaturgiei 
românești, între 25 și 31 martie, 
cu un progrâm divers de mani
festări artistice prezentate la 
București și in alte localități, 
program dedicat unui public 
larg — muncitori din industrie 
și agricultură, elevi, studenți, 
cadre didactice. Scopul : prezen
tarea dramaturgiei originale, în
tărirea raporturilor Sâle directe 
cu spectatorii, această perioadă 
fiind și un interesant pri
lej de discuții, schimb de Opi
nii. de experiență.

Deschiderea Săptăminii Teatru
lui Giulești a avut loc ieri du
pă amiază în holul măre al tea
trului. începind de la ora 17,30 
cenaclul „Flâcăra“ condus de 

BOX

Adrian Păunescu a fost oaspe
tele teatrului. Seara a avut 
loc a 50-a reprezentație cu 
„Răzbunarea sufleurului“ de 
V. I. Popa, in sala Tea
trului Național din Craiova. 
MARȚI. 26 martie : ora 19,30. in 
Sala mare a Teatrului Giulești 
spectacolul jubiliar (100 repre
zentanții) cu ..Casa care a fugit 
pe ușă“ de Petru Vintilă. Ora 
19,30 „Răzbunarea sufleurului“ 
de V. I. Popa in sala Teatrului 
Național din Craiova. MI
ERCURI. 27 martie, ora 17 : 
Clubul epigramiștilor „Cincinat 
Pavelescu“ în sala Studio '74. 
Ora 19,30 : spectacol jubiliar 
(100 reprezentații) „...Eseu“ de 
Țudor Mușatescu, dat în cinstea 
fruntașilor în producție din uzi
nele bucureștene. JOI. 28 mar
tie, ora 14,30 : Actori in vizită 
la I.A.S. ..30 Decembrie“ : Ora 
16 : „Comedie cu olteni“ de Gh. 
Vlad ; Ora 19.30. in sala teatru
lui. ..Simhătă la Verifas“ de 
M. R. Iacoban pentru profesorii 

de limba română din liceele 
bucureștene. VINERI. 29 martie 
in sala Studio 74, ora 17,00 : 
Spectacol de poezie și muzică 
românească cu Florian Pittiș. 
Dan Tufaru. Costin Canelis, So
rin Chifiruc. Mircea Florian Ior- 
gos. Ora 19.30 : „Comedie cu ol
teni“ de Gh. Vlad. SÎMBATA, 
30 martie. în sala Studio ’74. ora 
17,00 : „Năpasta“ de I. L. Cara- 
giale. spectacol urmat de discu
ții cu membrii cenaclului de tea
tru de la Facultatea de filolo
gie ; Ora 19.30 : „Răzbunarea 
sufleurului“ de V. I. Popa. DU
MINICA 31 martie, ora 10.00 : 
„Meșterul Manole“ de Lucian 
Blaga. spectacol pentru elevii 
anului II de liceu ; Ora 15.00, în 
săla Studio’ ’74, „Năpasta“ de 
I. L. Căragiale : Ora 19.30 : 
..Simbătă la veritas“ de M.R. Iă- 
coban. spectacol pentru cadrele 
didactice și studenții universită
ții București.

...Se menține relativ rece, 
îndeosebi in jumătatea de 
est a țării. Cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi slabe, 
izolate în Crișana. Banat, 
vestul Transilvaniei șl Olte
nia. iar în zona de munte, 
pe alocuri, va ninge. Vintul 
va sufla potrivit cu intensi
ficări locale în sud-vest. 
Temperaturile minime vor 
oscila intre —5 și +5 grade, 
iar cele maxime intre +6 și 
+16 grade, local mâi ridica
te în vest.

în București cerul va fi 
noros, vintul va sufla cu in
tensificări din vest, minime
le vor fi cuprinse intre zero 
și -2 grade, iar maximele 
între +7 și +9 grade.

Dragi tovarăși.
La cea de-a XXX-a aniversare a fondării partidului dumnea

voastră. comuniștii, toți oamenii muncii din Republica Socia
listă România adresează Partidului Comunist din Guadelupa, 
tuturor comuniștilor guadelupezi sincere felicitări, un cald sa
lut tovărășesc de solidaritate intcrnaționallstă. împreună cu 
cele mai bune urări de succes în lupta pentru apărarea șî pro
movarea intereselor fundamentale ale oamenilor muncii, ale po
porului guadelupez, pentru democrație și socialism.

Reafirmăm și cu această ocazie convingerea că bunele relații 
le prietenie și colaborare dinire Partidul Comunist Român și 

»Partidul Comunist din Guadelupa se vor lărgi pe mai departe, 
în interesul celor două partide, al mișcării comuniste și munci
torești internaționale, al tuturor forțelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Luni dimineață, a părăsit Ca
pitala tovarășul Ib Norlund, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. din Da
nemarca, care, lâ invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost 
salutat de tovarășii Ghdorghe

Noi succese 
in producție

La întreprinderea de rulmenți 
Birlad a intrat luni in funcțiu
ne prima capacitate de produc
ție de cinci milioane rulmenți 
pe an. prevăzută în cadrul ex
tinderii unității. Sint create, 
astfel, condițiile de a realiza cu 
o lună și jumătate mai devreme 
punerea în funcțiune a capaci
tății de 16,5 milioane rulmenți 
pe an.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de către colecti
vul întreprinderii se scrie : Or
ganizația de partid, toți salaria- 
ții întreprinderii, vă raportează, 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că prin aplicarea indica
țiilor și sfaturilor deosebit dă 
prețioase date de dumneavoas
tră cu prilejul vizitelor de lu
cru. efectuate în mai multe rin- 
duri în întreprinderea noastră și 
în celelalte unități din județul 
Vaslui, bilanțul activității pe 
primele două luni ale acestui an 
indică realizarea tuturor sarci
nilor ce ne revin.

★
Oamenii muncii din județul 

Vrancea au realizat in ziua de 
25 martie planul producției 
marfă industriale pe primele 
trei luni ale acestui an. înde

plinirea planului cu 5 zile mai 
...evreme va permite să se obți
nă o producție suplimentară in 
valoare de 54 milioane lei. 
constînd din produse de meca
nică fină in valoare de peste 
3 100 090 lei, 15 700 mc bușteni 
de rășinoase de fag și stejar, 
peste 51 000 mp de furnire și 
parchet și aproape 1 OOo mc pre
fabricate de beton.

Pană, membru al Comitetului 
Exécutiv, ai Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

TRECĂTOARELE IUBIRI : Fe
rentari (Orele 15.30; 18; 20,15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Drumul Sării (orele 
15.30; 18; 20.15),

AURUL NEGRU DIN OKLAHO-
PĂCALĂ : Excelsior (orele 9 ; 

12,30 ; 16 : 19,30). Capitol (orele 9 ; 
11.45: 14 30 : 17 15 : 20). Meloaia 
(orele 8.45 : 11,30 ; 14.18 : 17 ; 20), 
Gloria (orele 9 : 11,45 ; 14,30 ; 17.15 ; 
20).

PORTILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Patria (orélè 9.30 ; 
12 : 14.30 ; 17 ; 20). Gri vița (orele 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30).

CIÙUL : Scala (orele 9: 12,48:
16,30; 20.15) Festival (orele 9; 
12.45: 16 30: 20.15), Favorit (orele 
9; 12,30: 16.15: 20). Modern (orele 
9: 12.30; 16: 19.45).

RIO LOBO : Luceafărul (Orele 
8.30: 11: 13.15; 16; 18.30: 21).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Cen
tral (Orele 9.15; 11.30: 73.43: 16:
18.15: 20.30). Dacia (Orele 9: 11.15:
13,30; 16: 18.15: 20.30). Aurora (Ore
le 9; 11.15; 13.30: 15.45; 18; 20.15)»

LE MANS : București (orele
8.30: 11: 13.15: 15; 18.30: 21)

PROPRIETARII : Lira (orele 
15 30: 18; 20 15). Popular (orele 
13.30: 18; 20,13).

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIAȚA MEA : Sala Palatului 
(orele 17.15: 20 15). Victoria (orele 
0: 11 15; 13,30: 16: 18.15’: 20.30)

CEATA : Lumina (orele 9: 11.15: 
13.30: 16: 18.30: 20.45).

FANTASTICA AVENTURĂ A 
LUI NEPTUN" : Buzești (orele 
9: 11,15: 13,30: 16; 18.13: 20.30).

NUNTA : Viitorul (orele 16; 18; 
20).

CHEMAREA STRĂBUNILOR :
Bueegi (orele 15.30: 18: 30.151. 
Flamura (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
13,15: 20 30).

Întoarcerea lui mage- 
LtAN : COtrocenl (orele 14: 18: 
18: 20).

MARELE VALS : Doina (orele 
12.30: 16; 19.30) _ Program de
desene animate — orele 9.45; 
11.15).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Unirea (orele 13,30; 18; 20,15).

Continuînd tradiția organizării unor manifestări cultural-distractive, redacția ziaru
lui oferă tinerilor fruntași din întreprinderile și instituțiile sectorului 8 al Capitalei, o SEARA 
A „SCÎNTEII TINERETULUI". Spectacolul, care se va bucura de concursul unor nume de 
prestigiu din teatru, balet și muzică ușoară, se va desfășura pe scena Modern-Clubului, 
simbătă 30 martie 1974, începind cu orele 19,30.

ÎN PROGRAM :
- Profil contemporan - an

chetă în sunet și imagine
— Scurt interviu cu un Erou al 

Muncii Socialiste
- Muzică ușoară cu formațiile : 

„Venus" și „Roșu și Negru"
- Dans contemporan - mo- 

în zilele următoare vom reveni
vintul unor oaspeți prezenți la această seară.

ment oferit de un grup de dansa
tori de la Teatrul „Țăndărică".

- Moment folcloric — cu for
mația Modern-Clubului.

— Moment liric
— „Aveți cuvîntul" - un con

curs cu premii destinat publicului
cu amănunte asupra programului și vom publica cu-

JU,
PRINȚUL BOB : Progresul (ore

le 15 30: 18: 20 15).

MA : Giulești (orele 15.30: 13;
20.15), Fîoreasca (Orele 15.30 : 18;
20.15), Moșilor (orelé 9: 1115:
13.30: 16: 18,15: 20.30).

CAPCANA : Pacea (orele 15.30:
17.45; 20).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ OAP : Vol-
sa (orele 9: 11,15: 13.30: 15.45 :
18.15; 20,30). Flacăra (Oréle 9;
11,15; 13.30: 15,45 : 18: 20,15).

INSULA MISTERIOASA : Crin- 
gasi (orele 16: 19.15).

DACII : Munca (orele 16: 18: 20).
C.INTECUL NORVEGIEI : Arta 

(orele 10.30: 14: 16.45: 20).
DOSARE DE MULT UITATE : 

Cosmos (orele 18: 20.15).
SIMON TEMPLER ; Cosmos (ora

15.30) .
BUNĂ SEARA DOAMNA 

CAMPBELL : Vitân (orele 13.30; 
18: 20,15).

DINCOLO DE NISIPURI : Ralio- 
va (orele 15.30: 18; 20.15).

VARA TIRZIE : înfrățirea (orele 
16: 18: 20).

MOARA CU NOROC : Casa Fil
mului (ora 15) : GALA FILMULUI 
DIN REPUBLICA ELENĂ (ora
19.30) .

ȘTRENGĂRITĂ (ora 14 30) : PA
SIUNEA MEA (orele 16.30 : 13,45) : 
FAMILIA ROBINSON (ora 20.45). 
rulează la Cinemateca ..Union".

Opera Română ; AIDA -- ora 19; 
Teatrul de Operetă : VOIEVODUL 
ȚIGANILOR — ora 19,30: Teatrul 
Național (Sala Mare) : UN FLU
TURE PE LAMPĂ — ora 19.30; 
(Săla comedia) : PRIZONIERUL 
DIN MANHATTAN oră 20: 
Teatrul . Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Scliitu MăgurSanu) : INTRE NOI 
DOI N-A FOST DECÎT TĂCERE 

— ora 20: (Sala StudlO) : VALEN
TIN ȘI VALENTINA — Oră 20; 
Teatrul „C I. Ndttâra“ (Sala 
Magheru) • HOTELUL ASTENICI
LOR — Oră 19.30: Teatrul de stat 
din Constanța (La Teatrul Mic) : 
HAI LA NOURI DE VINZARE — 
..DE GENUL feminin- _ specta
col de poezie — Orele 17 și 20; 
Teatrul Giulești : CASA CARE A 
FUGIT PE UȘA — ora 19.30: Tea
trul „Ion .Vasjlescu" : . MITICA 

•POPESCU - ora 19.30; "Teatrul
,.C. Tănase" (Sala Victoria) : 
GROAPA — ora 19.30: Teatrul 
..Ion Creangă" (La Sala Studio a 
Teatrului Național) : TRAGEDIA 
GREACĂ (spectacol-lecție) — ora 
16; Teatrul ..Țăndărică“ (Sala 
Victoria) : ȘORICELUL ȘI PĂPU
ȘA _ ora 15: NOCTURN — ora 
2130: (Sala Academia) : PUNGU
ȚA CU DOI BANI — ora 17; An
samblul „Rapsodia Română" : LA 
HANUL CU CÎNTECE — ora 19.30; 
Circul ..Globus" : ÎNTILNIRE LA 
CIRC — Ora 19.30.

PROGRAMUL III
9.00 — știri; 9.05 — Incognito — 

program de varietăți muzicale ; 
9.35 — Melodia zilei: „Țara unde 
m-am născut“ de Temistocle Popa; 
10,00 — Femina club: 11.00 — Pro
fil pe portativ — Gianina Arangi 
Lombardi: 11.30 _ Pentru priete
nii magnetofonului — muzică co
rală; 12,00 — Știri; 12.05 — Invi
tație în fonotecă; 12,55 — Melodia 
zilei: 13.00 — închiderea emisiu
nii: 17.00 — știrile după-amiezii ; 
17.05 — Alo, Radio! — muzică u- 
șoară la cerere: 18,00 — Șapte zile, 
șapte arte. Teatru: 18.10 — Con
cert din opere: 18,55 _ Melodia 
zilei: 19,00 — In direct... de la a- 
tetierul Fondului plastic din Bucu
rești: 19.30 — Știri; 19,35 — Casa 
de discuri Amico prezintă un LP: 
20,00 — Biografia unei capodope
re: „Dejunul pe iarbă" de Edward 

Manelt: 21.00 — Concert de muzi
că populară: 22.00 — Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport: 22.30 
— Melodia zilei: 22.35 — Vedete 
ale muzicii ușoară: 23.15 _ Poeti
ca: Constantin Ștefurluc; 23.20 — 
Jazz-ul pentru toți; 23.55—24,00 — 
ultimele știri

PROGRAMUL I
9 00 — Teleșcoală ; Matematică 

(clasa a VIII-a) : Corpuri rotunde 
(I) ; 9 15 — Chimie (anul III) : 
Cauciucul : 9.30 — Geografie (cla
sa a V-a) : Mișcările scoarței pă- 
mintului : 9.40 — Extemporal la 
limba română. Genul epic ; 10.00 
_ Curs de limbă germană. Lec
ția 85 : 10.30 — Curs de limbă 
franceză. Lecția 85 ; 11,00 — Film 
artistic : „Duel straniu". Producție 
a studiourilor din R. P. Bulgaria ; 
16,00 — Volei feminin : Penicilina 
Iași — Dinamo București. Trans
misiune directă ; 17.30 — Telex ; 
17 35 — Curs de limba rusă. Lec
ția 84 : 18.05 — Curs de limbă en
gleză. Lecția 83 : 18,35 — Lecții
TV. pentru lucrătorii din agricul
tură ; 19.20 — 1001 de seri : Cali- 
mero ; 19.30 — Telejurnal ; 20.00
— Revista economică TV. ; 20.35
— Seară de teatru : ..Pescărușul"
de A. P. Cehov. Premieră TV. cu 
Gina Patrichi. Victor Rebengiuc. 
Valeria Seciu, Dan Nuțu. Mihaela 
Murgu. Octavlan Cotescu, Doina 
Tuțescu, Cornel Coman, Dan 
Nasta. Virgil Ogășanu ; 22,15 —
24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 — Formații și ansambluri 
bucureștene. Taraful „Dedițelul“ 
al sindicatului I C.A.B. : 20,15 —
Film serial : „Acțiunea V". Ulti
mul episod : ..Al treilea pod" ; 
21.15 — Crupierul îndrăgostit. Film 
muzical-coregrafic : 21.40 — Telex : 
21.45 — Roman foileton : „Germi
nai".
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„CRITERIUL 
TINERETULUI"

începind de miine. sala 
sporturilor din Galați va 
găzdui tradiționala competi
ție pugilistică. „Criteriul ti
neretului“, o amplă întrecere 
rezervată speranțelor boxu
lui nostru. Inițiată de redac
ția ziarului „Munca“ și fe
derația de specialitate. a- 
ceâstă competiție a reunit la 
edițiile precedente numeroși 
tineri cu reale calități pen
tru sportul cu mănuși, care 
au reușit, ulterior, să se im
pună în marile confruntări 
internaționale. Dintre prota
goniști amintim pe actualul 
campion european Simion 
Cuțov, pe Marian Lazăr, 
Mircea Tone, Sandu Tîrilă. 
Dinu Condurat. Carol Haj- 
nal. componenți ai lotului 
republican.

La actuala ediție, a 5-a. 
și-au anunțat participarea 
mai mulți concurenți aparți
nând unor prestigioase secții 
de box din țară : C.S.M. 
Cluj, C.S.M. Reșița, Crișul 
Oradea, Dinamo Brașov, 
Steaua, Dinamo și Progresul 
București, Electroputere Cra
iova. Nicolina Iași. Box club 
Brăila. Dunărea Galați etc. 
întrecerile încep miercuri 
seară, și vor continua pină 
simbătă, cind are loc gala 
finală. Confruntările de la 
Galați vor constitui și un 
bun prilej de verificare a 
tinerelor speranțe care ur
mează să ne reprezinte la 
apropiatele campionate eu
ropene.

M. L.

FINALA „TURNEULUI 
PRIMĂVERII“

Prima competiție pugilistică 
internă a anului numită simbo
lic „Turneul primăverii“ a luat 
sfîrșit simbătă seara. Sala 
Sporturilor din Ploiești a fost 
gazda celor 5 meciuri ale galei 
finale. în limitele categoriei 
muscă s-au întilnit Teodor Di
nu (Dinamo București) și Ște
fan Băiatu (C.P.M. București). 
Cunoscuți ca pugiliști tehnici ei 
nu au dezmințit așteptările pu
blicului spectator, practlcind un 
box' curat, cu lovituri variate 
și eschive spectaculoase. Cu un 
final mai bun Dinu a ciștigat 
la puncte. La categoria pană 
s-au întilnit veteranul Pavel 
Nedelcea (Reșița) și Mihai Plo- 
ieșteanu (Progresul București). 
Deși Nedelcea a făcut apel la 
toate cunoștințele tehnice și 
tactice nu a putut depăși pe 
„dezlănțuitul“ Ploieșteanu. care 
și-a sufocat, pur și simplu, ad
versarul, ciștigind la puncte. Ce 
păcat că acest talentat pugilist 
primește încă multe lovituri 
dure care ar putea fi evitate 
prin acordarea unei mai mari 
atenții îmbunătățirii mijloacelor 
de apărare. La categoria ușoară 
lui Cornel Hoduț (Rapid Bucu
rești). in ascendență de formă, 
nu i-au trebuit decît două re
prize pentru a-și abandona ad
versarul, C. Stanciu (Metalul 
București). La categoria mijlo- 
cie-mică s-au întilnit doi pugi
liști, Valeriu Filip și Al. Tîrboi

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL MASCULIN DE 
ȘAH a luat sfîrșit luni în 
Capitală odată cu desfășura
rea ultimelor partide, care 
fuseseră întrerupte duminică 
seara. Primul loc in clasa
ment a fost ocupat de maes
trul sovietic Vitali Teskovski 
cu 11 puncte, urmat de iu
goslavul Kurajița 10.5 puncte. 
Vesterinen (Finlanda) — 9
puncte, Vogt (R. D. Germa
nă), Șubă (România) și Fa- 
rago (Ungaria) cu cîte 8 
puncte. Ciocîltca (România) 
— 7,5 puncte etc.

• LA MOSCOVA au luat 
sfîrșit întrecerile unui mare 
concurs internațional de 
gimnastică, la care au parti
cipat sportivi și sportive din 
Japonia, Ungaria, R.D. Ger
mană. Anglia. România. 
Olanda. S.U.A.. Polonia, 
U.R.S.S. și alte țări.

O frumoasă victorie în fi

componenți ăi aceluiași club. 
Farul Constanța. Din primul 
pină în ultimul minut ei nu 
s-au menajat deloc schimbind 
lovituri tari cit pentru un tur
neu întreg. Mai lucid. în final, 
Tirboi ciștigă un meci in care 
ambii boxeuri au luptat rină 
la epuizare. Meciul greilor Ion 
Sănătescu (Turnu Severin) și 
Angliei Iancu (Muscel) suscita 
întrebarea : va putea Sănătes- 
cu să se revanșeze în fața lui 
Iancu 7 N-a reușit. deoarece 
musceleanul. aflat intr-o formă 
bună, a boxat excelent, ținin- 
du-și la distanță adversarul cu 
directe de stingă.

Și la Timișoara. în cea de-a 
doua reuniune finală a turneu
lui, s-au impus o serie de tineri 
pugiliști cum ar fi clujeanul 
Remus Cozma, Ion Vladimir și 
semigreul Simion Mircea, învin
gătorul din semifinala a lui Ion 
Gyorffi, Surprinzător ni se pare 
faptul că tinărul Simion Mir
cea nu mai face parte din lotul 
de tineret, dovedind și cu acest 
prilej că este un potențial titu
lar al acestei categorii.

Deci, putem spune că „Tur
neul primăverii“, prin partici
parea tuturor pugiliștilor de c- 
lită. și-a atins ținta, fiind o â- 
vanpremieră a bogatului prP- 
grarp competițional ce le stă in 
față‘in acest an.

ION BALAURE

nala pe aparate a obținut 
gimnasta româncă Rodiră 
Sabău. clasată pe locul întîi 
la sărituri. Rodica Sabău a 
realizat 18.80 puncte. între- 
cind-o pe ciștigătoarea con
cursului individual compus. 
Svetlana Grozdova, situată 
pe locul doi. cu 18.60 puncte.
• ASEARA LA LIUBLI- 

ANA, in cadrul campionatu
lui mondial de hochei pe 
gheață (grupa B), selecțio
nata S.U.A. a învins cu sco
rul de 7—4 (2—0, 5—2, 0—2) 
echipa Olandei. Selecționata 
României nu a fost progra
mată. uimind să joace '*»- 
tăzi în compania R.F. Ger
mania.

★
Meciul dintre reprezentati

vele României și Iugoslaviei, 
desfășurat duminică seara, 
tirziu. s-a incheiat la egali
tate : 3—3 (1—0, 1—1. 1—2). I

BIROUL ÎNVĂȚĂMÎNT AL ÎNTREPRINDERII 
DE CONFECȚII Șl TRICOTAJE BUCUREȘTI 

cu sediul în B-dul Armata Poporului nr. 7, sec.
7, face zilnic înscrieri pentru 

cursurile de calificare 
cu durata de 3 luni

: ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ ;

Se primesc tineri și tinere de 15 1/2-25 ani, 
pentru a se califica în meseria de confecționer 
la mașină.

La terminarea cursurilor, absolvenții primesc 
certificat de muncitor calificat.

Pe perioada școlarizării, cursanții primesc o 
indemnizație lunară de 400 lei.

Candidații cu domiciliul stabil în București, 
sau pînă la 50 Km de București, absolvenți^ a 
cel puțin 8 clase se pot prezenta la Biroul în- 
vățămint cu următoarele acte :

— Adeverință sau certificat de 8 clase ;
— Adeverință de la C.A.P. sau repartiție de 

la Forțele de Muncă
— Originalul și copia după certificatul de 

naștere
— Buletinul de identitate
— Micro și analiza sîngelui
Mijloace de transport sint : autobuze : 36, 

74,80, troleibuze: 90 și 93 ; tramvaie : 13 și 25.
regia :

■ ■■■

Howard Hawks. Cu : John Wayne, 
Jack Elam, Jennifer O’Neill.

■■RBiiiiiiiiiBiiaa

Jorge Rivaro,
H

] LOCURI LA ODIHNĂ [ 

] PE LITORAL! [
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

din întreaga țară au pus în vînzare bilete la 
odihnă pentru stațiunile de pe litoral, în serii 

] de 12 zile, cu începere de la data de 14 
mai a.c.

De la această dată pînă la 15 iunie, tarifele 
sint substanțial reduse față de perioada urmă- 

; toare.

: Posesorii biletelor la odihnă obținute prin ;
oficiile j'udețene de turism beneficiază de re- ’ 
ducere cu 50*''* la tariful de transport pe C.F.R.

Procurarea acestora se face la sediile tutu
ror oficiilor județene de turism din țară și la 
filialele întreprinderii de turism, hoteluri și 
restaurante din București.

PUBLITURISM

CONCURSURI DE ADMITERE
ÎN INSTITUȚIILE MILITARE 

DE ÎNVĂȚĂMÎNT
Ministerul Apărării Naționale organizează concursuri de 

admitere pentru anul școlar 1974/1975 în următoarele in
stituții militare de învățămînt :

ACADEMIA MILITARĂ
Concursul de admitere se organizează pentru facultățile 

tehnice în specialitățile :
- Ingineri : tancuri și auto : artilerie ; armament aviație ; 

avioane și motoare ; radioelectronică ; transmisiuni ; con
strucții.

- Subingineri : tancuri.

INSTITUTUL DE MEDICINĂ Șl FARMACIE BUCUREȘTI, 
pentru secția militară.

INSTITUTUL DE MARINĂ „MIRCEA CEL BĂTRIN", 
pentru specialitățile : punte ,- electromecanici.

ȘCOLI MILITARE DE OFIȚERI ACTIVI.

Toate armele (specialitățile), mai puțin muzică. 
ȘCOLI MILITARE DE MAIȘTRI Șl SUBOFIȚERI.

Toate armele (specialitățile), mai puțin muzică.

LICEE MILITARE : de cultură generală - profil real și in
dustrial pentru marină.

Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții militare de învățămînt vor de
pune cereri de înscriere la centrele militare județene pe 
raza cărora domiciliază, pînă la 20.04.1974.

Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa 
centreldr militare județene (de sector) pe raza cărora 
locuiesc.



O nouă inițiativă
a R.P.D. Coreene Pe frontul din Guineea-Bissau

Un reportaj Observateur“din „Le Nouvel
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R.P.D. Coreeană propune în mod oficial S.U.A 
discutarea problemei înlocuirii acordului de ar

mistițiu din Coreea printr-un acord de pace.

Patrioți cambodgien! în timpul unei acțiuni de luptă.

Lucrările Conferinței
• • • •

securității și cooperăm
europene

• Continuă elaborarea documentelor finale • 
Acord asupra unor elemente privind domeniile 

de cooperare tehnico-științifică
în cadrul lucrărilor celei de-a Il-a faze a Conferinței pen

tru securitate și cooperare în Europa, o atenție deosebită se 
acordă cooperării tehnico-științifice.

Participanții la conferință au 
căzut de acord asupra unor ele
mente care 
documentele 
meniile de 
științifică.

Astfel, in 
se prevăd cercetări vizind rea
lizarea unor noi tehnici și teh
nologii de producere de tran
sport și de distribuire a ener
giei, în vederea îmbunătățirii 
utilizării resurselor de energie 
existente ; totodată, se conside
ră necesară amplificarea cerce
tărilor privind obținerea unor 
noi surse de energie. Aceleași 
preocupări se reflectă și în pri
vința cooperării în 
cercetărilor 
perea și realizarea 
procese tehnologice, 
mente și instalații tehnice.

Se preconizează dezvoltarea 
cooperării europene în explo
rarea spațiului extraterestru și 
în studierea resurselor naturale 
ale Pămîntului și ale biosferei 
pe baza observațiilor de la 
distanță, îndeosebi cu ajutorul 
sateliților și al rachetelor-sondă.

Tehnologia transporturilor, 
care constituie un alt domeniu 
unde se prevede o dezvoltare 
a cooperării tehnico-științifice 
europene, cuprinde un ansam
blu de cercetări privind ame
liorarea mijloacelor de transport 
și a tehnologiilor aplicate în 
realizarea și exploatarea rețe
lelor de transport.

O mare varietate de preocu-

să fie incluse în 
finale privind do- 
cooperare tehnico-
domeniul energiei

domeniul
legate de conce- 

unor noi 
echipa-

pări cuprinde și domeniul noi
lor tehnologii privind mașinile 
electronice de calcul și siste
mele de telecomunicații, pre
cum și diferitele aplicații ale 
acestor tehnici moderne. In a- 
cest cadru foarte cuprinzător 
se prevăd două direcții princi
pale de cercetare. Prima se re
feră la perfecționarea continuă 
a performanțelor tehnice ale 
ordinatoarelor și a sistemelor 
de telecomunicații, iar cea de-a 
doua cuprinde dezvoltarea teh
nicilor și a metodelor de utili
zare a ordinatoarelor și a siste
melor de telecomunicații.

In domeniul fizicii, partici
panții au reținut studiul unor 
probleme actuale privind fizi
ca particulelor elementare, fi
zica plasmei, precum și o serie 
de domenii ale fizicii nucleare, 
teoretice și experimentale.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată cooperării europene in 
domeniul științelor chimice, do
meniu în care participanții au 
reținut, ca prioritare, chimia 
polimerilor, a produselor natu
rale, a metalelor și aliajelor, 
aplicarea progreselor chimiei în 
industrie, construcții 
cultură, 
legate de punerea la punct a 
unor noi tehnologii în industria 
chimică.

La Brazzaville, s-a deschis, 
sub auspiciile Asociației con
goleze de prietenie cu po
poarele africane și arabe 
(A.C.A.P.), expoziția de pre
să „România — prietenie și 
solidaritate cu popoarele a- 
fricane și arabe, cu mișcări
le de eliberare națională“.

Expoziția cuprinde aproxi
mativ 70 de fotografii, înso
țite de textele documentelor 
politice și economice semna
te in cursul recentelor vizite 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Libia, Liban, 
Siria. Irak, Liberia, Guineea, 
precum și imagini din timpul 
convorbirilor avute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu 
lideri ai Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Parti
dului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde și ai 
Mișcării Populare pentru E- 
Iiberarea Angolei.

In raportul intitulat „Cu pri
vire la crearea premiselor pen
tru înlăturarea stării de tensi
une în Coreea și promovarea 
reunificării independente și 
pașnice a țării“, prezentat în ca
drul celei de-a 3-a sesiuni a a- 
dunării populare supreme a
R. P.D. Coreene, Hă Dam, vice
premier al Consiliului Adminis
trativ, ministrul afacerilor ex
terne, a arătat că R.P.D. Core
eană propune în mod oficial 
Statelor Unite discutarea pro
blemei înlocuirii acordului de 
armistițiu din Coreea printr-un 
acord de pace între R.P.D. Co
reeană și S.U.A.

Hă Dam a arătat că proble
mele privind înlăturarea stării 
de tensiune și a factorilor ' ex
terni potrivnici reunificării paș
nice a Coreei, precum și cele 
privind semnarea unui acord de 
pace trebuie rezolvate direct cu
S. U.A., parte interesată avînd 
trupe în Coreea de sud și defi
nind comandamentul suprem al 
forțelor armate, semnatară a 
acordului de armistițiu. El a re
levat, in context, că autoritățile 
sud-coreene au respins toate 
propunerile juste ale R.P.D. Co-

reene, au intensificat, pregăti
rile militare și manevrele sci
zioniste, iar desfășurarea dia
logului Nord-Sud a demonstrat 
că pacea nu poate fi consolidată 
în Coreea cită vreme trupele 
S.U.A. rămîn in Coreea de sud, 
precum și faptul că autoritățile 
sud-coreene nici nu intențio
nează și nici nu au capacita
tea de a rezolva această pro
blemă.

Hă Dam a arătat că printre 
prevederile acordului de pace 
ar trebui să se numere urmă
toarele : angajamentul părților 
de a nu se ataca reciproc și de a 
evita pericolul unui conflict ar
mat direct; angajamentul S.U.A. 
de a nu obstrucționa reunifica- 
rea independentă și pașnică a 
Coreei și de a nu se amesteca 
în treburile interne ale acestei 
țări ; încetarea de către părți a 
intensificării înarmărilor în Co
reea ; încetarea considerării 
trupelor străine staționate în 
Coreea de sud ca făcind parte 
din „Forțele Națiunilor Unite" 
și retragerea în intervalul cel 
mai scurt a acestor trupe cu 
tot armamentul lor, după care 
Coreea nu

La rubrica „Dosarul 
săptămînii", revista fran
ceză LE NOUVEL OB
SERVATEUR a publicat 
însemnările lui Jean Zie
gler, profesor de socio
logie la Geneva, făcute 
cu prilejul unei călătorii 
în zonele eliberate ale 
Republicii Guineea-Bis
sau. Reproducem frag
mente din amplul său 
reportaj.

CONFERINȚA
MIȘCĂRII

PANAFRICANE
A TINERETULUI

In localitatea libiană Ben- 
ghazi se desfășoară lucrările 
celei de-a patra conferință a 
Mișcării Panafricane a Tine
retului.

Luind cuvîntul la ședința 
de deschidere, șeful statului 
libian, Moamer El Geddafi, a 
chemat organizațiile de tine
ret din țările Africii 
Intensifice eforturile in 
derea eliberării totale a con
tinentului de dependența e- 
conomică, de colonialism, 
neocolonialism și rasism.

La această manifestare a 
mișcărilor de tineret din 
Africa iau parte și delegații 
din țări situate in alte con
tinente. Din țara noastră 
participă Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

să-și
re

H. KISSINGER 
LA MOSCOVA

Agenția că,Agenția TASS informează 
la Moscova, au avut loc convor
biri intre Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
Andrei Gromiko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, și Henry Kis- 
singer, secretar de stat al S.U.A. 
Au fost discutate probleme ale 
relațiilor bilaterale în legătură 
cu apropiata vizită în U.R.Ș.S. a 
președintelui Richard Nixon, 
probleme legate de limitarea în
armărilor strategice și de lucră
rile Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa.

După cum relatează agen
ția khmeră de informații 
(A.K.I.), cu prilejul celei 
de-a patra aniversări a creă
rii Frontului Unit Național 
al Cambodgiei (F.U.N.C.) și 
a Forțelor armate de elibe
rare naționale ale poporului 
cambodgian, într-una din zo
nele eliberate ale Cambod
giei a avut loc o adunare 
consacrată trecerii în revis
tă a evoluției situației din 
țară în ultimii patru ani și 
stabilirii sarcinilor de viitor 
în lupta pentru înfrîngerea 
inamicului, eliberarea Pnom 
Penh-ului și a întregii Cam- 
bodgii. La adunare au luat 
parte membri ai Guvernului 
Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei (G.R.U.N.C.), re
prezentanți ai Forțelor arma
te de eliberare și ai unor or
ganizații din cadrul F.U.N.C.

și agri-
precum și cercetările

R.P. Polonă : Blocuri noi de locuințe la Polawy.

Mona lisa Ia Tokio
„Mona Lisa" pleacă în 

cea mai lungă călătorie 
pe care a făcut-o vreo
dată. Cu aprobarea per
sonală a președintelui 
Franței, celebrul tablou 
al lui Leonardo da Vinci, 
una din cele mai faimoa
se piese ale muzeului 
Louvre, va fi expus timp 
de trei săptămîni (între 
19 aprilie și 10 mai) la 
Tokio.

a numai cîteva zi
le după ce, in sep
tembrie trecut, pre
mierul 
naka 
ocazia 

la Paris aprobarea 
franceze, o echipă . .
japonezi a și sosit la Louvre. Ei 
au studiat „condițiile naturale" 
în care era expusă pînza Iui 
da Vinci. La rindul său, direc
torul general al muzeului Lou
vre, Quouniam, a făcut o vizită 
de două săptămini la Tokio 
pentru a vedea, după cum se 
exprima metaforic LE FIGARO, 
„dacă enigmaticul zîmbet al 
Mona Lisei se încadrează per
fect în Țara Soarelui Răsare și 
dacă s-au făcut cele mai bune 
pregătiri pentru ca frumoasa 
doamnă să se simtă bine“.

Asigurat pentru suma de 200 
milioane de franci, celebrul ta
blou. introdus într-un conteiner 
special, va fi transportat Ia To
kio intr-un avion militar cu o 
„escortă" de opt agenți ai po
liției franceze și nipone. In ca
pitala japoneză a fost amena
jată o încăpere specială pentru 
expunerea la Muzeul Național.

nipon Ta- 
obținuse cu 
unei vizite 
autorităților 
de experti

• LA UNIVERSITATEA CO
LUMBIA DIN NEW YORK, a 
avut loc deschiderea festivă a 
cursurilor de societate româ
nească contemporană și socio
logie marxistă ale catedrei „Ni- 
colae Iorga“, în, prezența pro
fesorilor universității, a amba
sadorului României în Statele 
Unite, Corneliu Bogdan, și a 
unui mare număr de studenți.

Condițiile atmosferice, identice 
celor din sala de la Louvre, sint 
asigurate de o perfecționată in
stalație de climatizare compusă 
din trei agregate care se înlo
cuiesc automat, unul pe altul, 
în caz de pană.

Trebuie să remarcăm aici, că 
nu întotdeauna s-a bucurat 
„Mona Lisa" de o asemenea

PANUMMIC

apro-
Lisei: 
zîm-

Afișe la Tokio anunțind 
piața expunere a Mona 
concurs național pentru 

betul Giocondei...

Frangrijă 
cisc I 
tru o
4 000 taleri de aur. Decenii de-a 
rîndul, acest tablou a atîrnat, a- 
proape neobservat, în încăperi 
obscure Ia Fontainebleau și apoi 
la Versailles. După multă vre
me, Napoleon, căruia i-a plăcut 
zimbetul enigmatic al Giocon- 
dei. a dispus ca fascinanta pic
tură a lui Leonardo să fie ex
pusă chiar deasupra patului său 
Ia Tuilleries. De acolo a fost 
luată, in 1872, și expusă la 
Louvre pe locul unde se află și 
astăzi.

și atenție. Regele 
a cumpărat tabloul pen- 
sumă relativ modestă —

Un incident dramatic a între
rupt, insă, prezența Mona Lisei 
în cel mai mare muzeu al Fran
ței. La 22 august 1911 tabloul a 
dispărut. A fost un veritabil șoc 
pentru întreaga țară. Guvernul 
și-a întrerupt vacanța, parla
mentul s-a întrunit in sesiune 
specială ca să dezbată măsurile 
necesare. Cercetările întreprinse 
au rămas însă multă vreme fără 
rezultat. Abia după doi ani și 
jumătate „Mona Lisa" s-a reîn
tors la Louvre. Fusese înapoiată 
de tînărul italian care o furase 
în intenția declarată de a răz
buna... „jafurile comise de tru
pele Iui Napoleon în Italia". 
N-au trecut decît vreo patru 
decenii și, la 30 decembrie 1956 
sublima pinză a fost obiectul u- 
nui alt atentat : un turist boli
vian descreierat a aruncat o 
piatră asupra tabloului deterio- 
rindu-1. Lucrările de restaurare 
au durat doi ani și „Mona Lisa" 
a fost reexpusă, cu un sistem 
special de alarmă și securitate, 
într-o vitrină blindată.

Acum, în timp ce Ia Paris 
specialiștii pregătesc transportul 
pină în cele mai mici amănun- 

să 
din 
pu-

te, japonezii se pregătesc 
intimpine faimosul „sol“ 
Franța. Romane ilustrate, 
blicate in aproape toate marile 
cotidiene nipone, ii familiari
zează pe cititori cu istoria Mona 
Lisei. A fost lansat un concurs 
național al cărui ciștigătoare va 
fi acea japoneză care are „zîm- 
betul cel mai apropiat de cel al 
Giocondei“. Un computer a re
produs, pe baza configurației 
buzelor Mona Lisei, presupusa 
voce a enigmaticei și fascinan
tei italience.

E. R.

a

• GUVERNUL FRANCEZ ȘI 
GUVERNUL JAPONEZ au de
cis, de comun acord, amînarea 
vizitei'oficiale pe care președin
tele Franței. Georges Pompidou, 
urma s-o efectueze în Japonia 
în cursul acestei primăveri, se 
arată într-un comunicat al Mi
nisterului francez al Afacerilor 
Externe.

• LA UTRECHT A FOST 
DESCHISA o expoziție interna
țională de materiale de con
strucții, la care participă și în
treprinderea românească 
comerț exterior Vitrocim, 
zentînd în standul ce i-a 
rezervat exponate din toate 
terialele de construcții 
la export de întreprinderile Mi
nisterului Economiei Forestiere

de 
pre- 
fost 
ma- 

oferite
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• PETAR MLADENOV, mi
nistrul afacerilor externe al 
R.P. Bulgaria, și Walter Scheel, 
ministrul afacerilor externe al 
R.F. Germania, au început, luni 
la Sofia, convorbiri consacrate 
discutării relațiilor reciproce, și 
a unor probleme ale situației in
ternaționale, informează agen
ția B.T.A.

I

• PREȚURILE DE VlNZARE 
IN ITALIA au crescut în anul 
1973 cu 25,4 la sută se arată în
tr-un comunicat al Institutului 
Național de Statistică. Această 
majorare importantă a fost de
terminată, în primul rînd, de 
creșterea prețurilor combustibi
lului și materiilor prime.

și Materialelor de Construcții. 
Standul românesc a fost vizitat 
de ministrul construcțiilor de 
locuințe al Olandei, M. J. P. 
Greujetens, de președintele Fe
derației construcțiilor de locuin
țe a țării gazdă, S. Eijkelenburg, 
precum și de reprezentanți ai 
unor importante firme din sec
torul materialelor de construc
ții, bucurîndu-se de succes.

trebuie să devină 
bază militară sau operațională 
pentru nici o țară străină.

★
Adunarea Populară Supremă 

a R.P.D. Coreene, întrunită în 
cea de-a 3-a sesiune, a adoptat 
o scrisoare adresată Congresu
lui S.U.A., în care prezintă ide
ile și propunerile din raportul 
vicepremierul Hă Dam. Scri
soarea relevă că aceste propu
neri ale R.P.D. Coreene sint 
menite să ducă la îmbunătăți
rea relațiilor dintre nordul și 
sudul Coreei și să promoveze 
reunificarea independentă și 
pașnică a țării, fiind, totodată, 
conforme cu interesele poporu
lui american și ale păcii în în
treaga lume.

Orientul
Apropiat
• Contacte diploma

tice • Pregătiri pentru 
deblocarea Canalului 
Suez.

DAMASC. — Președintele Si* 
riei, Hafez Al-Said, l-a primit, 
duminică, pe ministrul de stat 
saudit pentru afacerile externe, 
Omar Sahhaf, aflat intr-o vizită 
oficială la Damasc. Cu acest 
prilej, șeful diplomației saudite 
a transmis președintelui sirian 
un mesaj din 
Feisal.

Referindu-se 
Omar Sakkaf 
genția M.E.N. 
va avea consultări 
țile siriene asupra 
tuale din Orientul

CAIRO. — O 
tehnicieni ai marinei america
ne, condusă de amiralul Brian 
McCauley. a sosit la Cairo in 
vederea începerii lucrărilor pre
liminare de deblocare a Cana
lului Suez, transmite agenția 
FRANCE PRESSE. Amiralul 
McCauley va avea întrevederi, 
în această problemă, cu Mach- 
hour, președintele organismu
lui Canalului.

începutul lucrărilor este pre
văzut pentru primele zile ale 
lunii aprilie.

partea regelui
Ia vizita Iui 

la Damasc, a- 
relevă că acesta 

cu oficialită- 
situației ac- 
Apropiat.
delegație de

Imagini pe 
„ Mercur"

Sonda spațială „Mariner 
10" a transmis, duminică, o 
nouă serie de 36 de fotogra
fii ale planetei Mercur, au 
anunțat experții de Ia „Jet 
Propulsion Laboratory" din 
Pasadena (California), preci- 
zînd că sonda se afla la cir
ca cinci milioane de kilome
tri depărtare de Mercur. A- 
mintim că sonda a început 
să transmită primele fotogra
fii ale acestei planete, 
bătă, de Ia o distanță 
5 600 000 de kilometri, 
mai interesante fotografii vor 
fi recepționate vineri, cînd 
sonda va lua imagini ale 
planetei de la o distanță de 
850 de kilometri.

sim- 
de 

Cele

• DUMINICA AU AVUT LOC 
ALEGERI comunale în cel mai 
nordic land al R.F. Germania 
— Schleswig-Holstein. După 
cum transmiteau luni seara a- 
gențiile de presă, rezultatele 
scrutinului indică drept cîști- 
gator Uniunea Creștin-Demo- 
crată (U.C.D.), condusă de 
Helmut Kohl, care a obținut 
53,1 la sută din sufragiile ex
primate, cu 7,7 mai mult ca in 
alegerile din 1970. U.C.D. și-a 
majorat numărul de mandate 
deținute în consiliul local la 
380. Partidul Social-Democrat al 
cancelarului Willy Brandt, care 
în precedentele alegeri deținuse 
43,5 la sută din voturi, a obți
nut 35,6 la sută în cadrul scru
tinului. Numărul locurilor re
prezentanților P.S.D. în consi
liul local s-a redus de la 312 
la 248. Candidații P.S.D. au 
pierdut, de asemenea, majorita
tea pe care o dețineau în cele 
patru mari orașe ale landului.

n soare arzind 
ridica deasupra 
giunii Casamance 
de Jos. Rulam de 
trei 
din

Bouiouba. Un
land, »țara nimănui- 
satele prospere ale Senegalului 
de pămintul incendiat al Gui- 
neei-Bissau. Peisaj halucinant : 
boababi calcinați, arbori desră- 
dăcinați. Peste tot trenele ne
gre ale bombelor cu napalm. 
No man’s land este traversată 
în permanență de cortegii de 
refugiați. în Casamance de Jos 
și Mijloc trăiesc circa 80 000 de 
asemenea refugiați. Numărul lor 
este imens dacă se ia in consi
derare că acest mic teritoriu al 
Guineei-Bissau (36 000 km. p.) 
nu are decit 800 000 de locuitori, 
Ia care trebuie adăugați circa 
250 000 care trăiesc în Insulele 
Sotavento și Barlavenio ale ar
hipelagului Capului Verde.

Mașina noastră, un jeep ver
de cu șase locuri, avansează cu 
5 km/h, drumurile care traver
sează -țara nimănui» sint greu 
practicabile, chiar și-n sezonul 
uscat. Această dificultate nu îm
piedică, totuși, aprovizionarea 
continuă a „magazinelor popu
lare" de către convoaiele de ca
mioane care străbat o rețea ru
tieră de 1500 km. Pe aceleași 
drumuri sosesc ajutoarele in 
muniții, arme, materiale de co
municații, aparataj și încărcătu
ri medico-sanitare. Pe întregul 
voiaj , grupul nostru nu se va 
separa. El se compune din Ho- 
norio Fonsecea, 29 ani, coman
dant, originar din sudul Gui
neei, aflat pe cimpul de luptă 
de 11 ani ; Filinto Martins, in
giner electronist, fost student al 
Școlii Politehnice din Laussan- 
ne, in prezent responsabil a! 
sistemului școlar al Frontului 
Nord ; José Boloma, luptător 
in corpul de pază, șofer ; doi 
cineaști din serviciul de infor
mații al Partidului African al 
Independenței Guineei și Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.) și auto
rul acestor rinduri. Cunoștințele 
mele de „braziliană", primite de 
la negrii din Bahia, mi-au per
mis să ințeleg fără dificultate 
creola portugheză, care este 
limba vehiculată în toate zo
nele eliberate ale noului stat.

In ajun, vizitasem un spital 
al P.A.I.G.C., unde femei, copii 
și adolescenți erau internați, cei 
mai mulți cu picioarele ampu
tate. Chiar in zonele eliberate 
de mai bine de trei ani — cum 
este sectorul central (unul din 
cele șase sectoare militare și 
administrative ale Frontului 
Nord) — minele portugheze 
constituie un pericol permanent. 
Portughezii incercuiți in tabere 
întărite — pe Frontul Nord, sin
gurele tabere care mai rezistă 
sint cele de la Sao Domingo și 
Ingore — ies în elicoptere, de
pun minele și reintră in peri
metrele lor in zori. Constat, cu 
ușurință, că drumul nostru a 
fost „curățat“ de mine, la în
ceputul dimineții. In fapt, luptă
torii din miliția locală in uni
forme verde-olive, cuprinzind și 
femei, unii in drum spre oreză- 
rii, supravegheau îndeplinirea 
misiunii noastre.

Rio Cacheu iși arăta primele 
brațe in spatele arborilor. Ve
getația este din ce în ce mai 
densă. Curind vom intra în pă
durea care, întocmai unui covor 
închis, acoperă toată regiunea 
centrală a Guineei-Bissau. To
pografia țării este relativ sim
plă : la est se intind colinele 
ierboase ale „țării peul", de la 
nord la sud — trecind prin cen
tru — pădurea ; la vest, mlaști
nile, brațul marin al numeroa
selor cursuri de apă din regiu
nea Bissau. Adevăratul pămint 
liber începe în ciudatul clar
obscur al pădurii. La o turnantă 
a drumului, o mișcare bruscă a 
ierburilor inalte și iată că apar 
două fețe surizind, purtind șap
ca specifică trupelor de asalt 
ale armatei de eliberare. Intrăm 
in imensa pădure de la Cam
pada. José garează jeep-ul sub 
un acoperiș. Postul — vom mai 
intilni asemenea puncte, toate 
construite după același model — 
servește ca loc de trecere și de 
control. O mică unitate a arma
tei de eliberare supraveghează 
accesul in rețeaua complicată a 
potecilor din pădure. Cîteva 
zeci de familii de agricultori 
asigură — prin culturile de orez, 
legume, prin creșterea puilor — 
aprovizionarea cu hrană a co
loanelor de luptători în trece
re. O unitate a miliției locale — 
circa 35 de oameni înarmați cu 
automate — asigură, la rindul 
său, protecția necesară. într-un 
adăpost, practic invizibil ochiu
lui unui european, aveam să-I

se 
re-

ore. Ieșisem 
Senegal la 

vast no man’s 
separa

întîlnesc pe Lucio 
mandantui armatei 
Originar din Boulama, in sudul 
țării, el este de formație tipo
graf. Se află pe cimpul de lup
tă din 1963. Acum era in drum 
spre sectorul afectat, fiind în
soțit de Ibrahim Soares, un alt 
tinăr comandant.

Lungul marș începe. In drum 
intilnim tineri milițieni, cu fețe 
adolescentine, coloane de tran
sport, femei indreptindu-se spre 
răzoarele cu legume, spre lu
minișurile unde arborii au fost 
răriți, lăsind să treacă razele 
soarelui.

Descopăr Guineea liberă. Oa
menii veseli, tranzacții in ma
gazinele populare, fondate pe 
troc. Puterea militară, organiza
rea vieții economice, politice și 
sociale, dau tuturor un senti
ment de securitate. „Pădurea 
este mai animată decit bulevar
dul Operei din Paris..." — îmi 
spune Filinto.

In timp ce așteptam intr-un 
tranzit, servind orez din farfu
riile metalice, conversația s-a 
întrerupt brusc. Pe cer se auzi 
huruitul depărtat al unui avion. 
El a survolat la mare înălțime 
acoperișul dens al pădurii. Din 
martie 1973, armata de eliberare 
posedă unități antiaeriene. Co
misarul politic al taberei, un 
tinăr din nord, mi-a spus că 
între martie 1973 și ianuarie 
1974, unitățile revoluționare au 
doborit 18 avioane inamice. Insă 
trebuie recunoscut că nici o 
zonă eliberată nu este, deocam
dată, la adăpost de bombarda
mentele portugheze. Unitățile 
de artilerie antiaeriană sint 
concentrate in cea mai mare 
parte în jurul taberelor fortifi
cate ale portughezilor, ele asi- 
gurind protecția unităților de 
atac ale armatei de eliberare. 
Fiecare tabără portugheză este 
Împrejmuită de tranșee și cim- 
puri de mine. Patrioții au plan
tat și ei, apoi, un cerc cu mine 
au săpat un șanț, după care ur
mează cantonamentele, toate 
acestea legate între ele intr-un 
complicat sistem dc tunele și 
cazemate subterane. Principalele 
fortărețe portugheze ale Fron
tului Nord, Ingore și Sao Do- 
mingo, sint încercuite, în acest 
fel, de peste trei ani. Cu toate 
acestea, amenințarea constantă 
a bombardamentelor portugheze 
asupra teritoriilor eliberate apa-

Camara, co
de eliberare.

structuri 
P.A.I.G.C., 
sătească, 
asemenea sat, vizitind interna
tul dc la Campada, de care este 
legată una din cele mai frumoa
se amintiri din viața mea. 122 
de copii, cea mai mare parte 
orfani, între 6—15 ani, impărțiți 
în patru clase, purtau uniforma 
tinerilor pionieri ai P.A.I.G.C. 
Bluză galbenă, pantalon verde, 
culorile steagului noii națiuni. 
O rețea de tranșee lega colibele 
mari, acoperite, destinate orelor 
de clasă, cu cele ale cantinei sau 
dormitoarelor. Internatul (ase
menea acestuia existind altele 
și pe Frontul Est și Sud) se ad
ministrează singur. Elevii cei 
mai mari poartă arme.

La internatul din Campada, 
ca și in toate școlile P.A.I.G.C., 
care, cu cei 14 000 de elevi, arc 
unul din indicatorii cei mai ri
dicați de școlarizare din țările 
Africii occidentale, se învață 
după patru cărți elaborate de 
Amilcar Cabrai. Programa șco
lară cuprinde în afara cunoș
tințelor elementare obișnuit] 
folclor african, literatură portu. 
gheză, legende ale populațiilor 
care trăiesc pe cuprinsul țării, 
economie marxistă etc.

Pe frontul politic intern, cea 
mai marc dramă a istoriei miș
cării revoluționare s-a consumat 
o dată cu cele mai mari victorii. 
La 20 ianuarie 1973, Amilcar 
Cabrai a fost asasinat de uci
gași in solda Portugaliei. Cabrai 
fusese principalul teoretician, 
creator al primelor unități de 
guerilă, apoi al armatei de eli
berare. El se dovedise un diplo
mat eficace, negociind prima 
vizită a unei comisii a O.N.U. 
în teritoriile eliberate, in apri
lie 1972. obținind recunoașterea 
P.A.I.G.C. de O.U.A. și susține
rea activă a numeroase guverne 
străine. Pierderea părea irepa
rabilă. Dar el avea să fie înlo
cuit fără ca mișcarea să fie 
zdruncinată. Revoluționarii au 
tras din asasinarea sa învăță
minte deosebite, între care nece
sitatea accelerării marșului spre 
eliberarea totală a țării. La 25 
mai. in același an, principala 
forțăreață portugheză de pe 
Frontul Sud, Guiledje, cădea în 
miiniie patrioților. Un congres 
extraordinar al partidului a ales 
noua conducere, Aristides Maria 
Pereira radio-telegrafist,

politico-militare a 
ramine comunitatea 

Am poposit intr-un

cum se vede, brațul în bandaj.

La o școală în una din regiunile eliberate ale Republicii Gui
neea-Bissau, învățătorul, întors dintr-o misiune de luptă împo
triva unităților colonialiste are, ■ ■ ■ • - ■ -

să greu. Sistemul de informații 
portughez nu dispune de date 
precise și continue privind dis
pozitivul patrioților. Așa că, de 
cele mai multe ori, aviația iși 
descarcă încărcătura ucigătoare 
la intîmplare. Se spune că și 
în cazul in care patrioții ar dis
pune de artileria antiaeriană 
mai completă lucrurile nu s-ar 
schimba prea mult. Aliații Por
tugaliei, in special partenerii 
săi europeni din N.A.T.O., sint 
gata să-i pună la dispoziție un 
număr nelimitat de aparate și 
muniții.

în 1956, Amilcar Cabrai a fon
dat P.A.I.G.C. Mișcare de luptă 
urbană Ia început, le-a permis 
docherilor și muncitorilor din 
Bissau să se organizeze. Prima 
grevă a fost reprimată sînge- 
ros. Atunci Amilcar, inginer 
agronom, s-a retras la țară. în 
1961, primii luptători au intrat 
în acțiune. Astăzi, armata de 
eliberare numără un efectiv de 
circa 7000 de oameni' în trupe de 
asalt și aproape 150 000 de mi
lițieni in unitățile de securitate 
locală.

Primele grupe de guerilă au 
fost organizate pe baze strict 
etnocentrice. într-o a doua fază, 
incepind din 1965 și pină in se
zonul ploilor din anul 1967, 
aceste grupe au ieșit din terito
riul lor de origine, pătrunzind 
in perimetrele locuite de alte 
populații. în sfirșit, a treia fază, 
cea actuală, in care unitățile de 
guerilă primesc in rindurile lor 
cadre de conducere militară, 
comisari politici și luptători 
originari din toate etniile țării. 
Toate unitățile pe care le-am 
întilnit pe Frontul Nord sint in 
totalitate pluri-etnice. Se men
ține o rezervă : pentru misiuni
le cele mai periculoase (patrule 
de noapte, plantarea minelor! 
comandantul grupului alege de 
preferință, dintre voluntarii 
care vor întovărăși, consăteni.

Unitatea de bază a activității, 
adevărata celulă a întregii

de 49 de ani, tovarăș de vîrstă 
și arme cu Amilcar Cabrai, de
vine secretar general. Fratele 
mai mic al lui Amilcar, Luis, a 
fost numit secretar adjunct. Un 
fost student aparținind celei de 
a doua generații de luptători, 
Francesco Mendes (comandan
tul Chico-Te) ocupă al treilea 
post in secretariatul permanent. 
Etapa următoare : adunarea 
constituantă se reunește Ia 23 
septembrie în regiunea Boc. Ea 
proclamă noul stat independent 
Guineea-Bissau. 74 de 
suverane il recunosc 
imediat. Admiterea la 
este împiedicată de _____
american. în schimb mai multe 
organizații specializate ale 
O.N.U. admit noul stat în rin
durile lor.

In ceea ce-i privește pe por
tughezi, ei au trecut la inten
sificarea represiunilor : regru
parea forțată a populației, crea
rea de vaste free fire zones în 
jurul taberelor lor, și în sfirșit 
„excursiile“, cum le denumesc 
patrioții. Ce sint acestea? Uni
tăți portugheze, pină la scara 
unui batalion, părăsesc taberele 
fortificate Ia bordul elicoptere
lor blindate și aterizează undeva 
în zona eliberată. Ele 
aici timp de 2-3 zile, 
anumit perimetru. Tot 
nesc în cale, oameni și 
ucid fără alegere, ard 
și satele, minează 
otrăvesc sursele de apă. Elicop
terele revin apoi pentru a-1 lua 
înainte de a cădea în încercuire.

...Pe un perete al cantinei in
ternatului din Campada esfe o 
pancartă pe care sint reproduse 
cuvintele lui Amilcar Cabrai : 
„Copiii sint florile vieții și argu
mentul luptei noastre". Dacă nu 
ne vom ridica glasul, copiii de 
la Campada vor fi masacrați 
cum au fost înaintea lor mii de 
alți copii în Vietnam, Cambod- 
gia sau Mozambic.
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