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* în înfăptuirea indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu pen
tru îmbunătățirea muncii orga
nizațiilor de tineret ACȚIUNE 
CONCRETĂ, SPIRIT REVOLU
ȚIONAR !

— Ce faceți pentru educarea ti
nerilor in cultul muncii ?
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DE ZIUA

PRESEI

Tribună
a
spiritului
revoluționar

astăzi Ziua 
adus 

in 
al 
în 
al

Sărbătorim 
presei, ca un omagiu 
apariției cu 43 de ani 
urmă a primului număr 
„Scînteil" într-o vreme 
care cuvîntul cutezător 
comuniștilor trebuia să răz
bată Ia lumină, să ajungă în 
masele largi populare, în 
pofida regimului de teroare, 
a scoaterii partidului in afara 
legii. Sărbătoarea de astăzi 
poartă în sine semnificația 
profesiunii de credință a tu
turor acelora ce activează pe 
iărimul literei tipărite, ex
presia fidelității tuturor mi- 
litanților comuniști, a acti
viștilor partidului clasei 
muncitoare față de slu
jirea unui unic adevăr. _ al 
partidului și socialismului, al 
preocupării de a transforma 
slova in îndemn, ideea in 
acțiune.

Ziua presei românești este, 
de drept și de fapt, prilejul 
reînnoirii angajamentului 
pentru intensificarea contri
buției nbastre la activitatea 
ideologică și de educație so
cialistă a maselor, a tinerilor 
în special, abordind intr-un 
mod mai activ, mai multila
teral și mai operativ, feno
menele actuale generate de 
evoluția continuă a societății 
românești, contribuind, așa 
cum subliniază întotdeauna 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la dezvoltarea 
capacității tinerei gene
rații de a înțelege și in
terpreta în mod just epoca 
pe care o trăiește, stimulîn- 
du-i participarea conștientă 
și responsabilă la înfăptuirea 
politicii partidului.

Ca tineri ziariști ne facem 
o datorie de onoare de a 
lupta, în sensul acestor idei, 
pentru afirmarea publicației 
Ia care lucrăm ca instrument 
de informare și educație po
litică și morală, științifică și 
ideologică, ca tribună a spi
ritului revoluționar și com
bativității, a luptei genera
ției noastre, parte integran
tă a eforturilor întregii 
noastre națiuni pentru afir
marea în viață a noului, a- 
cordind o atenție constantă 
dialogului viu cu cititorii, 
convinși fiind că acesta este 
o inepuizabilă sursă de inspi
rație în efortul reflectării 
mai adecvate a realității. 
Pentru „Scînteia tinerelului", 
ca organ de presă al Uniunii 
Tineretului Comunist, o pre
ocupare constantă este aceea 
de a milita pentru înfăp
tuirea sarcinilor pe care 
partidul le pune în fata tine
rei generații, a indicațiilor 
pe care secretarul general al 
partidului le-a adresat U.T.C. 
și U.A.S.C.R. în vederea per
fecționării întregii lor activi
tăți, a capacității organizato
rice și educative, astfel incit 
tineretul patriei noastre să
„SCINTEIA TINERETULUI"

(Continuare în pag. a V-a)
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În județul Olt
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ECONOMICE

recupera-

CREȘTEREA

Transformarea radicală, pe bază modernă, a întregii 
noastre industrii, ridicarea calitativă și tehnică a întregii 
activități economice sînt sarcini exprese ale proiectului de 
Directive a! Congresului al XI-lea care pun pe prim plan 
intensificarea activității de perfecționare a tehnologiilor, 
de organizare a producției și a muncii, de creștere a cali
tății întregii producții de bunuri materiale. Sint deziderate 
majore de a căror îndeplinire depinde hotărîtor r"';-------
rea decalajelor care ne mai despart de țările avansate, 
însăși bunăstarea întregului nostru popor.'

EFICIENTEI

Fotografie de GHEORGHE CUCV

UN DRUMROGOJELU

ANCHETA NOASTRĂ PE ACEASTĂ TEMA ÎN 
A III-A.

PAGINA

de MIHAI NEGULESCU

CONTINUĂ CU
INTENSITATE SPORITĂ
- DE LA STAȚIA DE POMPARE, LA ASPERSOR -

• Cum poate deveni o sta
ție de pompare stăvilar în 
calea apei ? Stațiile de pom
pare „SRP V", „SRP VII" și 
„SRP XIV" acuză „dureri 
reumatice" la pompe (se în
călzesc, au bătăi radiale, nu 
se pot anorsa, neterminate 
instalațiile electrice, dispozi
tivul de pornire și cuplare 
automată defect), iar apa, în 
loc să circule, se oprește in 
paletele imobile. T.C.I.F. 
Craiova — constructorul — 
trebuia să dea in exploatare 
„sănătoasă" aceste stații la 
1 iunie (de fapt, SRP XIV 
este bună, dar nu funcțio
nează pentru că nu primește 
apă de la SRP VII). Drept 
urmare, o suprafață de 2 700 
ha nu poate fi irigată decît 
Ia jumătate din capacitate. 
Trebuie un „elixir" rever
sibil...

• O motopompă egal cu o 
căruță de porumb ! Egalita
tea, dintr-un calcul sumar de 
gospodar, este făcuta pentru 
cei care au motopompe de-

fecte și nu le repară : 5 la 
Băbiciu, 7 la Scărișoara, 2 la 
Rusănești etc. Socoteala este 
valabilă și pentru cooperati
va agricolă Rotunda care, din 
cele 44 aripi de ploaie, nu a 
scos in cîmp decit 12 bucăți. 
E drept, 24 de aripi sînt in
complete și nu pot fi folosite 
pentru că furnizorul de do- 
tație „a uitat" să trimită 
brățările pentru îmbinarea 
conductelor. Și cum o moto
pompă este egal cu o aripă 
de ploaie...

• Cooperativele agricole 
Coteana și Gircov, cu toate 
că au avut griul cultivat pe 
terenuri irigate, prima pe 
126 ha și cea de a doua pe 
86 ha, nu au aplicat nici o 
udare. Dealtfel, în zona Co
teana — Bălănești (sistemul 
Piopii-Slăvitești pe o supra
față de 1 870 ha) oamenii nu 
prea frag la... irigații. „De ce 
oare ?“ și incă multe între
bări se cuvin puse. Prefe
răm insă aspersoare funcțio- 
nind...

în Oltenia a plouat puțin în 
ultimele luni, iar temperaturile 
de peste 30 de grade s-au in-

AL ȚÂRII
Spre Rogojelu, pe un drum 

cat, mai înainte mă oprisem 
Drăguțești, în umbra unei 
serici de lemn, frumoasă ca un 
descîntec de dragoste, încercmd 
să uit curgerea mohorîtă, ce
nușie, a Jiului peste care trecu
sem. De aici încolo știam că 
pămîntul acesta acoperit cu iar
bă arsă de soare, firavă, și de 
verzi lanuri de porumb își desă- 
vîrșea schimbarea la față, știam 
că va trebui să închid pentru 
o vreme afumatele scoarțe de 
cronică ; se înșirau în dreapta 
drumului, pe linii duble de 
rezervă, cisterne unsuroase, va
goane de tablă basculante, o îm
pletitură de tuburi și conducte 
izolate cu azbest alb, rupt pe 
alocuri, lăzi de brad sparte și oa
meni în salopete albastre, pur- 
tînd căști turtite de protec
ție. Eram la Rogojelu, sub noi 
era cărbune, iar departe, dincolo 
de lacul puțin al Ceaușului, 
rămăseseră munții, strajă so
lemnă. Se desfăceau șosele spre 
Țicleni, spre Motru, treceau, pră
fuite, camioanele, și pe cline 
domoale de deal, acolo unde în
cepeau rupturile, se vedeau, ne
gre și ciudate, grotești ca făp
turile dinții ale genezei, zu
grăvite cu zeamă de soc la 
vreun schit pierdut, prea mari 
pentru colinele sterpe, prea laco
me, excavatoarele exploatării

un- 
la 

bi-

carbonifere, stîrnind o pulbere 
rea. Mă învățasem să știu căr
bunele ascuns, îngropat în a- 
dineuri umede și mucegăite, 
prins în piatră ca într-un chi
hlimbar sur, scos la lumină ca 
un fruct întunecat, — văzusem 
umerii goi ai minerilor lucind sub 
flacăra mică a lămpilor cu car
bid —, dar la Rovinari nu sînt 
mine, sint cariere de lignit, des
chise la suprafață, învelite doar 
cu un subțire strat de humă, alt
fel spus, la Rovinari este tot a- 
tita soare ca într-o pădure de 
fag la amiază și așa cred că ar 
trebui înțeleasă poezia, aproape 
absurdă, a cerului deschis deasu
pra cărbunelui de la Betereaga, 
Roșia de Jiu, Gir la, Tismana 
sau de la Leurda și Lupoaia 
din Motru. La fel de albastru 
și de senin, același cer ce lumina 
de albul dur al marmorei de 
Rușchița. Așa s-a și construit la 
Rogojelu termocentrala, pe căr
bune, pentru cărbunele de de
desubt, mult, întins ca o baltă 
pietrificată, încremenită în va
luri cît ține șesul, ca o moșie 
de nwșnean din zare în zare, cît 
cuprind ochii, fără semne de ho
tar. Zdrobit, măcinat în mori, că
rat pe benzi transportoare ne- 
sfîrșite, solzoasele curele de șarpe 
murdare de motorină, fără hurui
tul vagonetelor goale în lungul 
galeriilor strimte, alunecă căr-

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

CARE ESTE CEL MAI BUN
PRIETEN AL FIULUI

DUMNEAVOASTRĂ ?
„Știu eu ?... Fiul meu are 

mulți prieteni. E un copil so
ciabil. Nu, nu cred că pot numi, 
așa cum îmi cereți dv„ pe cel 
mai bun prieten al lui Dorin. 
Am impresia că nici nu are așa 
ceva..." (Cristian Zugrăvescu, 
economist I.S.P.C., București).

Dorin Zugrăvescu, elev în anul 
III : „Cel mai bun prieten al 
meu este Tudor Popovici, Acum 
e student, a reușit în vara a- 
ceasta la Institutul Politehnic. 
Suportul prieteniei noastre este 
încrederea, iar ajutorul cel mai 
mare pe care l-am primit din 
partea lui Tudor a fost în ceea 
ce privește orientarea spre par
tea tehnică. Eu oscilam între 
pregătirea umanistică și cea de 
„realist". Tudor m-a convins că 
pot s-o îmbrățișez pe a doua.

Fără să-mi dau seama, mi-a 
trezit interesul pentru fizică, mă 
testa „în ascuns", se prefăcea 
că are el de rezolvat niște pro
bleme și mă solicita pină cînd 
mâ pomeneam că, de fapt, eu 
le-am găsit soluția. Anul aces
ta. de altfel, am luat chiar pre
miul special la “ ’ "

— Tatăl tău 
Tudor ?

— Sigur că 
doar la noi de

— Tovarășe Zugrăvescu, în
clinația lui Dorin pentru fizică 
și matematică se datorește „tra
diției de familie" ?

— Nu prea cred... El părea 
mai înclinat spre partea uma
nistică. Așa, dintr-odată însă 
i s-a trezit pofta de „exacte"...

Adăugăm noi : nu dintr-odată,

fizică.
îl cunoaște pe
da. L-a întilnit 
atitea ori...

NOI
bunele către cuptoare într-o tă
cere nefirească, prea cuminte 
chiar dacă te gîndești că a-

OCTAVIAN STOICA
(Continuare în pag. a IV-a)

Drapel și om, un comunist stindard, 
iradiind în soarta omenirii - 
în focul luptei, fald al devenirii 
în care izvorăsc, în care ard 
biografii de jertfă, vieți de om 
partidului și țării închinate 
în dorul ne-nfricat de libertate.

Cu demnitate, 
comunist și om, 

al țării și al lumii fiu, prezentul

slujincfu-l cu întreaga ta trăire 
tu, comunist, tu, ziditor de fericire, 
în mîini ai și oțelul și cimentul 
ai cartea, ai dogoarea de cernoziom, - 
ai mai cu seamă bărbăția 
de-a înfrunta rugina, inerția - 
de-a fi tu însuți om, 

și pentru om 
a-ți dărui întreagă omenia...

Tu - comunist. Aici, în România.

registrat frecvent. În aceste 
condiții, pe terenurile amenajate 
pentru irigat udările trebuie să 
se desfășoare fără întrerupere, 
zi și noapte, pentru a completa 
rezerva de apă din sol. Nevoia 
critică de apă din această pe
rioadă este cu atît mai preg
nantă, cu cit acum se hotărăște 
nivelul producțiilor. De aceea 
este obligatorie respectarea 
programelor de udări stabilite 
pe baza analizelor de la labora
toarele de avertizare.

— Nerealizarea planului de 
udări în perioada de vară, și 
mai ales in luna august, are 
drept urmare scăderea produc
ției cu 200—400 kilograme la 
hectar pentru fiecare udare 
neaplicată, ne spune Petre Mi- 
hălcescu, inginer șef la 
Caracal.

Argumentele cele mai 
toare sint aduse de

IEILIF

edifica- 
recenta

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a V-a)

In Piața Universității.
Foto: GH. CVCU

e- 
to- 
pe 
cel 
sau

ci datorită acelei influențe, 
xercitate asupra lui de un 
varăș de vîrstă. De acela, 
care îndreptățit îl numește 
ma bun prieten al său. Era
nu important să-l cunoașteți?

CARE ESTE CEL MAI BUN 
PRIETEN AL FIULUI DUM
NEAVOASTRĂ ? Tații pe care 
i-am abordat cu această între
bare au reacționat în mod dife
rit : unii au fost nedumeriți 
(„are vreo importanță asta ?“), 
alții ironici („va’ să zică ne mai 
dați o „sarcină11 suplimentară : 
nu-i destul să-i știm pe ai noș-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a Il-a)

PE TINERI,
CUM II CREȘTI,

AȘA j| Al“
Dialog cu VASILE BĂRBULESCU

Erou al Muncii Socialiste 
președintele C.A.P. din comuna Scornicești, județul Olt

...Vă mărturisesc că îmi este 
foarte greu să-mi povestesc via
ța. Și poate că lucrul acesta nici 
nu are prea mare rost, pentru 
că e prea devreme pentru mine 
să depăn amintiri, mai ales 
acum, în zilele acestea, cînd sini 
atitea lucruri mai bune de fă
cut. De aceea, lăsînd la o parte 
amănuntele, vă spun doar atît: 
biografia mea cuprinde două 
coordonate hotărîtoare: dragos

do 
de^ 
fă-

O

FAPTE DE MUNCĂ DIN CRONICA MARII ÎNTRECERI
• RESPECTÎNDU-ȘI CU FER

MITATE CUVÎNTUL DAT, co
lectivele de oameni ai muncii 
din industria prahoveana și-au 
onorat sarcinile de plan la ex
port pe primii patru ani ai cin
cinalului. Volumul produselor 
livrate, în plus, partenerilor din 
cele 70 de țări se cifrează la 
peste 1,8 miliarde lei valută. A- 
cest succes este închinat marilor 
evenimente politice ale anului. 
După cum apreciază organele 
județene, planul cincinal la ex
port, pe ansamblul economiei 
județului, va fi realizat in mai 
puțin de patru ani, în condițiile 
in care exportul de produse in
dustriale ale județului a înregis
trat o creștere de aproape trei 
ori față de cincinalul precedent.

• ÎN 
pentru 
înainte 
unități

AMPLA ÎNTRECERE 
înfăptuirea cincinalului 

de termen, alte și alte 
economice bucureștene

anunță îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primii patru ani ai cin
cinalului.

Astfel, colectivul întreprinde
rii de utilaj și piese de schimb 
djn cadrul Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor 
de Construcții lucrează in contul 
anului 1975. Succese importante 
au fost obținute de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de Ia sec
ția de agregate din cadrul între
prinderii de mașini-unelte și 
agregate. La realizările de pină 
acum — o producție marfă su
plimentară pe 7 luni în valoare 
de peste 10 milioane lei — se 
vor mai adăuga pină la 23 Au
gust incă 2,5 milioane lei. La 
rindul lor, colectivele de muncă 
de la întreprinderea „Electro
magnetica" intîmpină marea 
sărbătoare a poporului român cu 
planul îndeplinit pe primii patru 
ani ai cincinalului.

• SIDERURGIȘTII COMBI
NATULUI DIN HUNEDOARA 
raportează noi succese in cinstea 
apropiatei aniversări de la 23 
August. Folosind la indici su
periori agregatele, topitorii de la 
cuptoarele Martin și electrice au 
elaborat in fiecare zi din luna 
aceasta, în medie, cite 220 tone 
de oțel peste prevederile de 
plan. La rindul lor, lucrătorii de 
la laminoarele Bluming și liniile 
de semifabricate și profile au 
realizat suplimentar, de la în
ceputul lunii august, o cantitate 
de laminate echivalentă cu ne
cesarul pentru fabricarea a 600 
de tractoare.

Realizările din ultimul timp 
au majorat sporul producției si
derurgice la 122 000 tone : cocs 
metalurgic, fontă, oțel și lami
nate obținute peste sarcinile de 
plan de Ia începutul anului.

tea de muncă și dragostea 
oameni. Pe amîndouă le-am 
prins de mia copil și mi-arn 
cut din ele credință pentru 
viață de om“.

— Aceste trăsături, așa cum 
spuneți, definitorii pentru dv„ 
vă sint folositoare in activitatea 
de președinte al cooperativei 
agricole de producție ?

— Cred că, cine nu le aro 
nu poate îndeplini o muncă de 
conducere. Pentru mine, dragos
tea de muncă este o mare avu
ție. Eu nu m-am dat în lături 
ca în 1956, împreună cu soția 
mea, să luăm în îngrijire sec
torul porcine al C.A.P.-ului. Am 
făcut-o pentru că am înțeles că 
e datoria mea de om, de comu
nist să muncesc acolo unde e 
mai multă nevoie de mine, chiar 
dacă e mai greu. Am lucrat și 
pe secerători-legători, am lucrat 
și în alte locuri din coopera
tivă, în tot felul de munci, am 
pus umărul oriunde mi s-a cerut 
ajutorul. Ca președinte al coope
rativei, din anul 1958, nu m-am 
închis în birou, la căldură, 
mi-am 
spun 
birou 
comunei, pentru că numai dacă 
cunoști cu adevărat toate pro
blemele din unitatea pe care o 
conduci poți să iei hotărîri 
bune, chibzuite.

— Sinteți un om politic ?
— Sint un om cu experiență 

în munca politică. M-am călit 
la școala organizației U.T.C. La 
virsta de 22 de ani eram orga-

ci 
făcut, dacă pot să 

așa, adevăratul meu 
pe cîmp, între oamenii

Interviu realizat de 
ȘERBAN CIONOFF

(Continuare în pag. a IV-a)

Certitudinea
viitorului

In acest „August solar" — 
cum l-a denumit poetul — 
în acest an jubiliar, înțele
gem parcă mai bine decit 
oricînd un adevăr știut, însă 
care merită și trebuie să fie 
reamintit, reîmprospătat : 
timpul, în curgerea-i neîn
treruptă, are trei dimensi
uni ; și fiecare dintre noi se 
înscrie în toate aceste di
mensiuni care, curent, poar
tă numele de trecut-prezent- 
viitor. Nimeni nu poate sus
ține. fără teama de a stirni 
risul. că el ține, exclusiv, de 
prezent, ori de trecut, ori de 
viitor... Această unitate a 
timpului ne dă și nouă, oa
menilor, propria unitate. A- 
șadar, acum, cind pretutin-

ÎNSEMNĂRI
de MIHAI STOIAN

deni se analizează și se dis
cută creator Directivele Con
gresului ai XI-lea al Parti
dului Comunist Român cu 
privire la planul cincinal 
1976—1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării econo- 
mico-sociale. a României 
pentru perioada 1981—1990. 
fiecare om, fiecare tînăr își 
poate vedea chipul prezent, 
amintindu-și neapărat de 
cum arăta țara in trecut, și 
intrezărind apoi chipul viitor 
al țării, iși poate preciza și 
propriul profil. Cîți ani vei 
avea, stimate cititor, în a- 
nul 1990 ? Atunci, bilanțuri
le strălucite vor fi fost gata 
încheiate, ceea ce astăzi se 
plasează pe treapta intiia _și 
a doua a timpului — prezelîi 
și viitor — vor fi pășit pe 
treapta a treia — trecutul. 
Ce contribuție vei fi adus la 
îndeplinirea atitor și atitor 
năzuințe care, indiscutabil, 
vor fi devenit, cîndva, FAP
TA ? încotro îți vei îndrep
ta pașii, unde — în ce anu
me loc de muncă — îți vei 
sufleca mîneciie și, scrutîn- 
du-ți conștiința, te vei apu
ca, neintîrziat, de lucru ? 
Timpul nu așteaptă ! Hotă- 
rîrea se cuvine a fi luată din 
vreme, cu chibzuință. Ac
tualele Directive sint cei 
mai propice ghid pentru per-
(Continuare în pag. a V-a)
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II în înfăptuirea indicațiilor 
touarășului Nicnlae Ceausescu 

pentru îmbunătățirea muncii 
organizațiilor de tineret 1 II ACȚIUNE CONCRETA. 

SPIRIT REUOIUTIONAR I
CE FACEȚI

PENTRU 
EDUCAREA 
TINERILOR 
ÎN CULTUL 
MUNCII?

Afirmarea și dezvol
tarea unui climat în 
care tinerii să crească 
în cultul muncii repre
zintă un proces edu
cativ în consens cu 
cerințele sociale ac
tuale, cu aspirațiile de 
progres ale poporului 
nostru. Ceea ce li se 
cere cu precădere or
ganizațiilor U.T.C. în 
această privință este 
de a acționa în așa 
fel încît concepțiile 
despre muncă ale ti
nerilor să se consoli
deze în procesul mun
cii. în orașe, în sate 
să nu existe tineri ca
re să nu desfășoare o 
activitate utilă pentru 
societate. Aceasta este 
tema celor două an
chete realizate in 
comunele Băneasa- 
Giurgiu, din județul 
Ilfov, și Cuci, din ju
dețul Mureș.

Printre cele mai harnice 
muncitoare ale întreprin
derii „Industria textilă ar
deleana' din Satu Mare, 
se numără și tînăra urzi
toare Margareta Hajdu.

BĂNEASA-GIURGIU CUCI MUREȘ

CEEA CE NU IARTĂ
NICIODATĂ SATUL 

sau cum devine imposibilă 
existența „domnișorilor"

„Nimic nu este mai lipsit de 
sens de cit să-ți ții copilul pe 
bătătură, fără ca el să facă 
ceva, atîta timp cit poate să 
facă ceva. Asta înseamnă să sfi
dezi satul, ori ceea ce satul nu 
iartă niciodată este lenea și dis
prețul față de muncă'1. Aceste 
cuvinte le-am auzit zilele trecute 
de la un tînăr din comuna Bă- 
neasa-Giurgiu, județul Ilfov.

Fiind sezonul secerișului, uni
tatea de măsură a timpului este 
ziua-lumină ; acum, ziua-lu- 
mină a ultimului bob de grîu 
aflat in miriște, apoi ziua-lu
mină a ultimului bob de stru
gure, a ultimului bob de po
rumb, iar in acest „cadru-lu- 
mină“, chiar subiectul discuției 
noastre, tînărul. Cum se rapor
tează deci tinerii satului la a- 
ceastă perioadă și, mai ales, 
cum se raportează tinerii satu
lui la actul muncii ? întrebarea 
a fost adresată in satul în care 
știu că odinioară bărbații își 
sfîrșeau zilele pe coarnele plu
gului, iar femeile numărau cea
surile zilei cu sapa sau la răz
boiul de țesut. Sat cu tradiția 
vredniciei, perpetuată cu a- 
ceeași constantă noblețe.

De dimineață, pe străzile sa

tului, una cite una, remorci În
cărcate cu fete și băieți, majo
ritatea de vîrstă școlară, iau 
drumul cîmpului, ca să revină 
tot atît de pline seara,. după 
apusul soarelui. Am văzut, pes
te zi, satul aproape pustiu, în 
liniștea pe care nu o mai gă
sești la C.A.P., la I.A.S., la Sta- 
țiunea-pilot de cercetări agrico
le, la baza de recepție. Pentru 
că „nimic nu este mai lipsit de 
sens, decît să-ți ții copilul pe 
bătătură fără ca el să facă 
ceva". înțelepciunea rămîne în
țelepciune și nimeni nu a spus 
că cerințele de azi au inventat 
cu totul alt sistem de încadrare 
a tînărului într-o acțiune utilă, 
decit cel natural, firesc.

— Cum contribuie organiza
ția U.T.C. din comună la dez
voltarea acestui climat in care 
domină cultul muncii ?

— Muncind pe mai multe căi. 
Ceea ce fac toate organizațiile 
U.T.C. din țară facem și noi : 
informări, olimpiade, întreceri, 
întilniri, schimburi de experien
ță. Dar despre acestea vorbesc 
mai clar procesele-verbale...

— ...la care aș vrea să nu ne 
referim.

— Atunci iată cîteva lucruri 

care nu se trec totdeauna in 
procesele-verbale. Comuna Bă
neasa-Giurgiu se află în plihă 
forță de atracție a centrelor in
dustriale București și Giurgiu. 
Totuși, aproape 90 la sută din
tre tineri au rămas în sat. Aici 
și-au făcut, școala și tot aici își 
continuă viața. Este acesta un 
succes ? Este cumva o dovadă 
de neinteres pentru noutatea 
tehnicii ? Numai aparent se 
poate face o problemă din aceste 
lucruri. De fapt fetele și băieții 
noștri se interesează în primul 
rînd de actul muncă, iar aici în 
Băneasa-Giurgiu munca este 
rentabilă, să știți. Cînd un 
membru al biroului comitetului 
U.T.C. este prezent în organiza
ția U.T.C. a S.M.A., sau a Sta
țiunii experimentale, el nu se 
află acolo ca să-i prelucreze pe 
tineri să se apuce de treabă. 
Tinerii lucrează și așa. Ceea ce 
vrem noi să realizăm este o 
ambiantă tinerească de muncă, 
de acțiune revoluționară. Olim
piada pe meserii specifice, de 
exemplu, cînd se desfășoară, 
aceasta nu se desfășoară ca să 
se bifeze „realizat" un punct din 
planul nostru de acțiuni. Com

petiția pleacă de la dorința ca 
Mihai a lui Sile Scurtu să iasă 
înaintea lui Emilian Pîrvu, sau 
invers, brigada urmărește des
fășurarea acțiunilor organizate, 
cu interes, participă cu convin
gere. Afirm acest lucru, iar 
dumneavoastră vă veți întreba, 
de ce cu convingere ? Pentru 
că ceea ce se organizează, por
nește de la interesele lor, pentru 
că tînărul care dă cu sapa, 
chiar dacă nu elaborează siste
me filozofice, gindește, și nu 
gîndește abstract, căci în con
tact cu țărîna abstracțiile tre
buie să ia o formă concretă, alt
fel...

— La ce gîndește tînărul ță
ran, tovarășe secretar ?

— La sat, la cîmp, lâ pregăti
rea recoltei, la strînsul ei... Ori
unde ai lucra, este vorba de 
relații. Relații dintre tineri, din
tre generații, relații cu produc
ția. Cit ai scos în ziua asta, dar 
anul acesta ce am realizat ? Ve
cinul tău de muncă a fost pon
tat la fel ca tine ? Citim în 
presă despre Eroi ai Muncii 
Socialiste. Sînt ei niște supra
oameni ? Oare în Dumitru Chi- 
riac, sau în Ion Velea, sau în 
altul nu există un posibil erou 
de acest fel? Altă problemă: 
în comună și în satele subor
donate nu există un cămin cul
tural. Tinerii noștri au făcut 
autorităților o propunere : să 
se înceapă construcția căminu
lui, că de rest au ei grijă. II 
vor ridica repede și frumos, prin 
muncă patriotică, de la care nu 
se dau în lături. Cam așa gîn- 
desc tinerii satului, după cum 
îi doare, după cum se bucură. 
Acestea le sînt preocupările, 
care nu sînt rupte de viața sa
tului, care intervin în inerție 
sau se subordonează principi
ilor lui superioare.

SILVIA ZABARCENCU

TREI LEI MINUTUL 
CU TAXĂ INVERSĂ! 

dacă vrei să stai de vorbă 
cu secretarul comitetului U.T.C.

Nu știu cum comunică cu ti
nerii Victoria Moldovan, secre
tara comitetului U.T.C. din co
muna Cuci, județul Mureș. Ea 
locuiește în satul Dateș. Ca să 
ajungi în comună trebuie să 
treci Mureșul cu barca sau să 
dai un ocol dealurilor din jur, 
de vreo opt kilometri. Primă
ria nu s-a învrednicit să ridice 
o punte peste apă, firește, nu 
în primul rînd pentru Victoria
M., ci pentru ceilalți locuitori 
care fac, zilnic, acest drum.

Vorbim așadar la telefon cu 
secretara, alt mijloc nu există, 
oricît am aștepta — deși locul 
ei ar fi aici în comună — și 
notăm : 132 de tineri uteciști în 
comuna Cuci și satele aparțină
toare, plus alți o sută de elevi 
în vacanță și muncitori nave
tiști. Cinci membri în comitetul 
U.T.C., dar niciunul cu casa aici 
în comună. Este firesc deci, că 
la întrebarea noastră „Cine e 
secretarul comitetului U.T.C. al 
comunei", tinerii n-au știut ce 
să răspundă :

— Nu știm! (Vasile Precup, 
loan Vigh, elevi).

— Probabil o fată drăguță. 
N-am avut plăcerea să o cu
nosc (ing. Horia Rusu).

— Nu s-a prezentat încă (Ște
fan Luca, noul director al că
minului.

— N-aș putea să vă spun dacă 
e secretar sau secretară 1 (Du
mitru Mărgineanu, mecanic).

...Acestea sînt muncile satului 
la ordinea zilei — recolta de pe 
cîmp cît mai iute adunată și se
carea apei care a invadat cîteva 
hectare de culturi și pășunile 
pentru vitele oamenilor din 
C.A.P. Acestea sînt și grijile ti
nerilor. Iar viața de organizație, 
înțeleg, trebuie să izvorască ne
apărat din realitatea vie a co
munei, din frămîntările ei. Că nu 
este așa, ne-o demonstrează, ori
cît ar părea de ciudate, răspun
surile în doi peri ale secretarei. 
Care sînt tinerii cei mai har
nici ? „îi vreți, chiar acum, no
minal ? Trebuie să întreb sau 
să-mi arunc privirea prin evi

dență." Cînd s-a ținut ultima 
adunare generală ? Cîțiva ute
ciști precizaseră luna martie. 
Secretara adusese data din con
dei — luna iunie. Acum, vine 
greul la C.A.P., le dați o mînă 
de ajutor ? Un schimb pe Glo
ria, ce zici ? Reținusem în me
morie apelul tovarășilor din 
C.A.P. care suna cam așa : „Cu 
dragă inimă îi primim pe cei 
aflați în vacanță. Părinții pînă 
acum nu prea i-au iertat. Ne-ar 
bucura ca și U.T.C.-ul să nu-i 
ierte. Locuri, în brazdă, la co
sit, sînt destule".

Nu punem întrebări de dra
gul de a pune întrebări. Dar o 
organizație U.T.C., chiar dacă 
numără 132 de tineri, trebuie să 
se simtă ca o forță de spirit și 
de acțiune în viața comunei. Nu, 
să nu ne facă directorul școlii 
mobilizarea pe șantier, nu, să nu 
ne țină C.A.P.-ul evidența zile
lor muncă. Și, în general, să nu 
ne împăunăm cu acțiunile duse 
la bun sfîrșit de alții.

Letiția Botezan, absolventă a 

liceului cu media 8,56 s-a an
gajat, cu jumătate de normă, ca 
secretară la școala generală din 
comună. Ce va face mai de
parte ? Poate L.B. nici nu și-a 
pus această întrebare, poate nici 
organizația U.T.C. nu i-a pro
pus-o. Stîmită de acest dialog, 
convine că ar putea urma o fa
cultate, dar nu cu un profil agri
col. Deși, s-ar despărți greu de 
satul ei, de familie. Dar tehni
ciană la Complex ? Pe față i se 
citește nehotărîrea. Aspirația ti
nerilor de a dobîndi o pregătire 
școlară superioară față de aceea 
a părinților, motivată de reali
tatea nouă a satului românesc se 
întîlnește cu cerințele dezvoltă
rii noastre sociale... Dar, aceas
tă dorință nu poate fi canali
zată în folosul satului ? Asistăm 
odată cu procesul de moderni
zare a agriculturii la profesiona
lizarea activităților țărănești. Re
zultă că nu este lipsit de im
portanță ca organizația U.T.C. 
a comunei să se oprească mai 
adînc asupra meseriilor pe care 
și le aleg tinerii satului. De ce 
zugrav, sînt mulți zugravi aici 
la Cuci, și nu legumicultor sau 
mecanizator ? Ce prejudecăți stă
ruie în acest domeniu ? O dez
batere vie, cu argumente „pro" 
și „contra", din cele care se 
admit cu rațiunea și nu care se 
„înghit"^ ar fi binevenită.

...Am dat aici un exemplu, 
am subliniat una din multele 
probleme ale tinerilor din co
mună care așteaptă să se afle 
în atenția organizației U.T.C.

L. HOSSU

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
(Urmare din pag. I) 

țri, trebuie să le cunoaștem și 
prietenii!"), cîțiva s-au arătat 
îngrijorați („ce, a făcut ceva 
rău, băiatul ?“). Cei mai mulți 
mi-au răspuns prompt și fără 
să se mire. Am avut și sur
prize : „Știu de ce mă între
bați m-a asigurat Dumitru Mi
hai, funcționar la „Proiect" 
București. Numai golanii ăia, 
de le zice el prieteni l-au stri
cat, că nici măcar eu, tatăl lui, 
nu-1 mai recunosc. Le-am spus 
și tovarășilor de la miliție : a- 
dunați-i odată pe vagabonzii 
ăștia și faceți ceva cu ei ! Nu 
să vă trimeată la mine trebuia, 
ci să vi-i spună dînșii că îi cu
nosc mai bine ! „Fiul, Ion Mi
hai, 19 ani, fără ocupație își 
contrazice părintele" : „Nu am 
nici un fel de prieteni. Mă 
plimb singur, mă distrez singur 
sau cu diferite cunoștințe oca
zionale. Mă feresc de prieteni 
pentru că i-ar da taică-miu pe 
mîna miliției. Ce parcă pe dum
neavoastră nu tot el v-a che
mat ?“

Iată, îi mărturisesc și în scris: 
nu m-a chemat nimeni. M-am 
gîndit să investighez, fără să 
primesc vreo invitație specială, 
în ce măsură părintele cunoaște 
partenerii de vîrstă, apropiați 
prin pasiuni și preocupări co
mune, ai feciorului. O aritme
tică simplă arată că timpul pe
trecut împreună de tată și fiu 
este sensibil mai mic decît vre
mea in care fiul e împreună cu 
prietenii săi. Cunoașterea aces
tora este, deci, pentru părinte, 
un argument indispensabil unei 
bune cunoașteri a propriului său 
copil. Atunci cînd în actul e- 
ducațional se strecoară o eroa
re aruncăm fără jenă — ca în 
cazul „surpriză" al familiei 
Mihai — vina asupra „antura
jului" ! Nu cumva însă tatăl 
care apelează spre disculpare la 
acest element ar fi trebuit să-și 
cunoască feciorul, înainte de a 
„nu-1 mai recunoaște" ? Pînă 
cînd acesta a împlinit 19 ani, 
tovarășului Mihai i s-a părut 
lipsit de importanță să știe cu 
cine merge, cu cine discută, cu 
cine se plimbă. Ca dintr-odată 
numai acest lucru să capete în

semnătate, numai el, pentru că 
oferea o justificare la îndemînă 
părintelui. Organele de miliție 
au primit cinci sesizări din 
partea acestui tată „depășit" de 
forța nocivă a relațiilor în care 
s-a împleticit feciorul. Cinci se
sizări în care cerea „cele .mai 
aspre pedepse" pentru, cităm 
din una, „toți acei care au în
șelat încrederea părinților lor". 
Care încredere ? Se poate as
cunde sub un asemenea camu
flaj străveziu absența controlu
lui, are cineva dreptul să in-

CEL MAI BUN 
PRIETEN

voce un asemenea termen pen
tru a justifica o relație fami
lială deficitară ?

Maistrul Constantin Teodoru 
de la Uzina de mașini grele 
București s-a dovedit unul din
tre cei mai prompți interlocu
tori : ' 1

— Dana, fiica mea, are doi 
prieteni foarte buni — mi-a 
declarat el fără să ezite. Pe 
Costin Iancu și Florentina Ian- 
cu. Frate și soră. De altfel și 
noi sîntem în relații strînse cu 
familia Iancu. Copiii s-au jucat 
împreună, au învățat la aceeași 
școală, acum sînt toți trei stu- 
denți, fata noastră și Costin la 
Facultatea de limbi germanice, 
Florentina la Construcții civile 
dar sint în continuare prieteni 
buni. Merg împreună Ia dis
tracții, în vacanțe se întîlnesc 
fie la noi, fie la familia Iancu...

— Tovarășe Teodoru. mi-ați 
răspuns imediat la întrebare. 
Nu cumva ați enunțat relația 
cea mal la îndemînă ?

— Adică dumneavoastră vă 
gîndiți : nu cumva aste două 
familii și-au apropiat copiii ca 
să le fie mai comod ? Bătrînii 
de o parte, tinerii de o parte, dar 

în aceeași casă ! Așa ca să nu 
avem bătaie de cap !

— Ce fel de bătaie de cap ?
— Eu n-o numesc așa. Dar îi 

mai aud pe unii colegi : uite 
cită bătaie de cap îmi dă fecio- 
ru-miu (sau fiică-mea !). Tre
buie să văd cu cine se întîl
nește, în ce case intră, cu cine 
se duce în excursii... Poate cre
deți că mie și soției ne-a fost 
ușor ! Să știți că tot „i-am ve
rificat" pe Costin și Florentina. 
Cînd fata noastră avea vreo 12 
ani și trebuia să ne sporim a- 
tenția la viața ei, m-am gîndit: 
de unde știu eu că ăștia doi co
pii cu care s-a împrietenit ea 
sînt la fel ca părinții lor, co- 
recți, cinstiți și omenoși? Dis
cret, așa, i-am pus la „probe". 
N-am scutit-o nici pe fiică-mea 
dar dacă tocmai ea nu-i bună 
tovarășă pentru alți copii ? Așa 
că am inclus-o în „verificare"...

— Cînd ați avut timp ?
— După lucru. Pe vremea a- 

ceea eram în schimbul de di
mineață, iar soția lucra schim
bul doi. Ne amestecam cu rîn- 
dul, fără grosolănie în viața fe
tiței noastre, observam cum stu
diază, cum se distrează, ce dis
cută cu prietenii ei...

Fără ca aceasta să constituie 
o „sarcină suplimentară", cum 
încerca s-o definească unul din
tre părinții cu care am stat de 
vorbă. Cunoașterea tovarășilor 
de vîrstă ai copilului, realizată 
printr-o discretă dar stăruitoare 
observație, devine garanția unei 
evoluții normale a lui. Timpul 
afectat acestei componente a 
actului educativ nu e niciodată 
timp pierdut, dacă prin el se 
prefigurează o devenire norma
lă. dacă prin el se evită posibi
lele devieri de la drumul drept. 
Relația de vîrstă e una conta
minantă, mai ales în adolescen
ță. Fiecare din factori împru
mută de la celălalt și oferă cu 
împrumut la rindu-i forme de 
conduită, idei, mentalități care 
se amestecă în procesul de for
mare, influențîndu-1 fără greș. 
Poate părintele să ocolească sau 
să ignore acest factor de influ
ență care se dovedește a fi to
varășul de drum al copilului ? 
Poate, dar riscurile sînt uneori 
prea mari ca să-și îngăduie un 
asemenea „lux".

CUM ÎI 
ÎNVĂȚ AȚI 
SĂ CÎNTE

PE ELEVI?
0 întrebare pentru profesorii de muzică și, totuși, nu numai pentru ei!

Lună de vîrf a vacanței. Dru
murile verii cheamă și înlocu
iesc peisajul cotidian familiar 
cu imaginile policrome ale ilus
tratelor. Mii și mii de elevi și 
studenți pot fi găsiți la adrese 
noi, cele ale zecilor de colonii 
și tabere. Casa rămîne undeva, 
departe, în urmă. Desigur, lec
ții nu se mai fac, nu se mai 
predau teoreme și cunoștințe 
noi, nu se mai pun note. Dar 
totuși ce se poate învăța în a- 
ceste două luni de vacanță ? 
Contactul profesorului cu ele
vii se termină odată cu ultimul 
sunet de clopoțel ai unui an șco
lar ? Bineînțeles că nu. Prin
tre numeroasele forme posibile 
de activități pe perioada vacan
ței ne oprim la una pe cit de 
specifică, pe atit de adecvată 
ambianței estivale : cîntarea co
rală. Tovarăși profesori de 
muzică, cum le oferiți bucuria 
muzicii elevilor dumneavoastră, 
ce cintece ii invățați in aceste 
frumoase zile de vacanță ?

Un răspuns demn de a vi-1 
face cunoscut ni l-a dat profe
soara Valeria Nica-Chiriță de 
la Liceul „Mihai Viteazu" din 

București. în sala de festivi
tăți a școlii se repetă. Asist la 
o repetiție cu toate vocile. 93 de 
elevi din clasele mari — a IX-a, 
a X-a și a Xl-a — au partitura în 
față și sînt atenți la gesturile 
profesoarei care tactează mă
surile și cîntă cu o notă înain
te, atrăgînd după sine cele a- 
proape o sută de glasuri. Afa
ră e cald, e frumos, văd că nu 
le este prea ușor, dar se înva
ță mai departe vers cu vers. 
Se revine de nenumărate ori la 
o singură frază. în sfîrșit, as
cult o primă redare a întregu
lui cîntec. Sună destul de fru
mos. Se învață apoi o piesă di
ficilă, un madrigal pe cinci voci 
din muzica preclasică engleză. 
Se cîntă în engleză. Emisia vo
cală trebuie atent șlefuită, nu 
se poate interpreta oricum. De 
la 9,30 la 12,30 elevii trimit în 
școala mare ecouri ale unei ad
mirabile tenacități. Pentru pro
fesoara Valeria Nica vacanța 
înseamnă continuarea activității 
într-o formă adecvată acestei 
perioade. Cum reușește să-l a- 
tragă pe elevi ?

„Fot fi invocate multe greu

♦

tăți, multe neajunsuri, unele 
obiective, altele închipuite — 
ne spune prof. Valeria Nica. 
Nu o dată m-am dus Ia 
elevi acasă să repet cu ei ceea 
ce am repetat cu tot corul. Pă
rinții s-au mirat la început, 
dar rezultatele au fost frumoa
se. Astăzi dăm concerte cu re
gularitate în școală și în afara 
școlii, facem turnee, imprimări 
la radio și televiziune. în pro
gramul de concert avem apro
ximativ 20 de lucrări. în fieca
re an schimbăm repertoriul, 
astfel că la absolvirea celor 
patru ani de activitate corală, 
elevii știu circa 70 de cîntece 
prezentate în concert".

Recent, corul Liceului „Mihai 
Viteazu" s-a întors dintr-un 
turneu în Austria. Tinerii me
sageri ai artei corale românești 
au dat concerte de neuitat la 
Viena și în alte citeva orașe. 
Programul lor a dus peste gra
nițele țării frumusețea cîntece- 
lor lui Ion Vidu, Gheorghe Cu- 
cu, Dumitru Kiriac, Gheorghe 
Dima, Ciprian Porumbescu, 
Paul Constantinescu și a celor 
mai valoroase lucrări ale con

temporanilor I.D. Chirescu, Ni- 
colae Oancea, Doru Popovici, 
D.B. Botez, Radu Paladi. Ei au 
interpretat, de asemenea, piese 
din repertoriul universal, din 
muzica preclasică engleză, ita
liană și franceză.

După două săptămîni de pau
ză vor începe din nou repeti
țiile. Ceea ce o nemulțumește 
pe prof. Valeria Nica sint op
tica și metodica nu tocmai fa
vorabile dezvoltării activității 
corale în școli, faptul că an
samblul coral este încă faculta
tiv, că se activează în general 
ad-hoc, numai pentru concur
suri, că planurile de învățămînt 
nu prevăd întocmai condițiile 
necesare desfășurării acestui 
gen de activitate.

Ce propune tovarășa prof. 
Valeria Nica: dînsa susține că 
fiecare conducere de instituție, 
de învățămînt — de Ia grădi
niță și pînă la universitate — 
să aibă obligația de a organiza 
și a permanentiza un cor repre
zentativ, că Ministerul învăță- 
mîntului și Educației trebuie 
să revizuiască programele șco
lare în așa fel încît planu

rile de învățămînt să pre
vadă activitatea corală ca o 
formă de muncă obligato
rie. De asemenea, manualele să 
fie revizuite și în sensul intro
ducerii unor cîntece românești 
de mare prospețime și afectivi
tate atît muzicală cît și de text. 
Să se asigure material didactic: 
discuri, diafilme, diapozitive în 
concordanță cu manualul. Sînt 
necesare, totodată, instrumente 
pentru profesori.

Un calcul ușor de făcut — 
dar pe care nu tovarășa profe
soară l-a făcut, ci noi! — ne 
arată că numărul de ore cu
prinse în norma profesoarei 
Valeria Nica este dublat prin 
cele efectuate la ansamblul co
ral al liceului. Datorită pasiu
nii, calităților de animator ale 
Valeriei Nica, prestigiul liceu
lui este astăzi cunoscut și prin 
succesele corului. Pentru Vale
ria Nica vacanța înseamnă nu 
o întrerupere, ci o continuare, 
nu un repaus, ci o formă speci
fică de activitate. Dumneavoas
tră, tovarăși profesori de mu
zică, ce faceți în aceste zile de 
vacanță ? Promitem că vom 
asculta răspunsurile dv. la a- 
ceastă întrebare, curînd.

ALINA POPOVICI
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EFICIENTA-UN ATRIBUT
DEFINITORIU

AL ORICĂREI ACTIVITĂȚI
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Industria românească, puterni
că și modernă, produce acum 
de 30 de ori mai mult decît în 
anul eliberării. Au apărut ra
muri industriale noi, capabile să 
prelucreze la un înalt grad de 
complexitate bogățiile țării. Ți
țeiul, cărbunele, gazul metan, 
lemnul, metalul, iau astăzi dru
mul marilor combinate și între
prinderi pentru a-și multiplica 
valoarea, sub imperiul unei înal
țe eficiența economice.

Cu cît resursele economiei 
naționale vor fi mai eficient fo
losite, cu atît societatea noastră 
socialistă va înainta mai rapid 
pe calea dezvoltării sale multila
terale. De aceea, compararea ri
guroasă a cheltuielilor cu rezulta- 

obținute și determinarea 
t Modalităților de obținere a u- 
nor efecte sporite constituie 
problema primordială a condu
cerii și organizării întregii acti
vități productive. Viitorul ne 
dezvăluie, prin intermediul am
plului program de dezvoltare a 
României socialiste, care îl con
stituie proiectul de Directive al 
Congresului al XI-lea direcțiile 
prioritare ale obținerii unor re
zultate economice superioare, 
calitativ și cantitativ. Practic, 
nu există capitol în proiectul de 
Directive în care să nu se a- 
bordeze cu profunzime științifică 
problema creșterii eficienței eco
nomice. Ridicarea productivității 
muncii în industrie cu 38—42 
la sută în anul 1980 față de 
1975, va asigura realizarea a 70 
la sută din sporul producției pre
văzut pentru această perioadă.

Cincinalul viitor presupune 
prin însăși ritmurile înalte pe 
care le vor înregistra ramurile 
de vîrf, purtătoare de progres 
tehnic, un salt uriaș în domeniul 
calității producției. Construcția 
de mașini va spori într-un ritm 
mediu anual de 11,5—12,5 la

.4. NECESITATEA
PERFECȚIONĂRII

CĂILOR DE MĂRIRE
A PRODUCTIVITĂȚII

în 
so-

După cum se știe, preocupa
rea susținută pentru creșterea 
rapidă a productivității muncii 
constituie una din trăsăturile 
definitorii, consecvente ale po
liticii și activității partidului 
nostru. în proiectul de directive 
pentru Congresul al XI-lea, a- 
ceastă orientare strategică își 
găsește o nouă și strălucită ex
presie prin precizarea expresă 
că în perioada 1975—1990 pro
ductivitatea muncii va crește de 
2,3—2,5 ori. Evident, că realiza
rea unei asemenea creșteri 
spectaculoase a productivității 
muncii presupune o perfecțio
nare permanentă a căilor prin 
care ea se promovează. Aceasta 
impune luarea in considerare a 
complexului de aspecte politice, 
economice și sociale, care 
etapa construirii societății 
cialiste multilateral dezvoltate o 
influențează sub o formă sau 
alta, cu alte cuvinte este nece
sar. așa cum a subliniat in nu
meroase rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o perfecțio
nare a înseși căilor de creștere 
a productivității muncii, astfel 
ea să se asigure valorificarea la 
maximum a apreciabilelor in
vestiții pe care le facem și a 
marilor posibilități oferite de 
revoluția științifico-tehnică con
temporană.

Necesitatea perfecționării căi
lor de creștere a producției, a 
productivității muncii poate fi 
argumentată din multiple puncte 
de vedere. Astfel, realizarea 
sporurilor de productivitate pre
văzute va asigura dezvoltarea în 
ritm susținut a economiei con
form prevederilor cuprinse în 
proiectul de directive. Spro 
exemplu, 70 la sută din sporul 
producției industriale in peri 
oada 1976—1980 se va obține 
tocmai pe baza creșterii pro
ductivității muncii. Dar, intensi
ficarea procesului de creștere a 
productivității muncii este ce
rută și de asigurarea unei com
petitivități corespunzătoare pe 
piața externă. în fapt, creșterea 
sensibilă a comerțului și, în ge
neral, participarea mai activă a 
României la circuitul economic 
mondial in condiții d« eficiență, 
așa cum se prevede în proiec
tul de directive, este condițio- 
iată de realizarea unei produc- 
ivități similare cele, obținute 
le partenerii străini. în fine, 
perfecționarea modalităților de 
reștere a productivității muncii 
ste solicitată și de isigurarea 
idicării continue a eficienței 
ctivității economice, întrucit 
ceasta reprezintă factorul care 
1 viitorul cincinal va contribui 
otărîtor la creșterea venitului 
ațional. Astfel, pentru perioada 
175—1990 creșterea pioductivi- 
iții muncii va asiguri peste 
1 la sută din sporul venitului 
ațional, ceea ce dovedește 
rientarea profund (tiințifică 

sută ajungînd în 1980 să dețină 
34 la sută din totalul producției 
industriale, iar electronica și e- 
lectrotehnica va avea o pondere 
de 20 la sută în volumul indus
triei constructoare de mașini. 
Chimia va ajunge să realizeze 
în 1980, 16 la sută din produc
ția industrială a țării. Cum se 
vede este prevăzută, de fapt, 
obținerea unor produse de înalt 
nivel tehnic, mijloace de auto
matizare și tehnică de calcul, e- 
chipamente de electronică in
dustrială, mașini-unelte cu apa
ratură electronică de reglare și 
control, nave mineraliere și pe
troliere de mare capacitate, ben
zină superioară, etilena și propi- 
lenă, cauciuc sintetic, produse 
care vor permite valorificarea 
materiei prime la un nivel cali
tativ superior care va permite 
sporirea valorii obținute dintr-o 
tonă de materie primă de zeci și 
sute de ori. Demn de subliniat 
este și faptul că la sfîrșitul cinci
nalului viitor aproape jumătate 
din totalul produselor industriei 
românești vor fi noi și moderni
zate. Vom produce deci mai mult 
dar și mai bine. Întrebarea este 
insă cum, la ce nivel al cheltu
ielilor de producție ? lată de ce 
în centrul activității economice 
a fiecărei întreprinderi realizarea 
producției cu cheltuieli minime, 
sporirea rentabilității trebuie să 
devină obiectivul prioritar.

Ne-am propus ca în perioada 
1976—1980 să reducem consu
mul de combustibil cu 20 la 
sută, iar cel de energie electrică 
cu 12 la sută. Obiectiv pe de
plin realizabil dacă ne gîndim 
că nu există practic loc de 
muncă în care strădania pentru 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție să nu-și găsească materia
lizare. Gospodărirea mai bună a 
materiilor prime și a materia- 

a

re-

spre dezvoltarea intensivă 
economiei naționale.

Pentru modernizarea căilor de 
creștere a productivității muncii 
pledează și relația de strînsă 
condiționare în care se află cu 
nivelul de trai. Altfel spus, spo
rirea veniturilor reale ale oa
menilor muncii cu 35—37 la sută 
în perioada 1975—1990 sau 
ducerea săptăminii de lucru, 
componente de bază ale ridi
cării nivelului de trai în inter • 
valul la care ne referim, nu sînt 
posibil de realizat fără o creș
tere a productivității în strînsă 
conformitate cu ritmul planifi
cat.

Toate aceste elemente argu
mentează necesitatea perfecțio
nării în ritm rapid a căilor de 
creștere a productivității muncii, 
prin introducerea mecanizării și 
automatizării, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, ac
centuarea muncii de concepție 
tehnică, stimularea gîndirii crea
toare a oamenilor muncii, per
fecționarea organizării produc
ției și a muncii ș.a.

OVIDIU NICOLESCU 
cercetător științific principal la 
Institutul Central de Cercetări 

Economice 

lelor, folosirea judicioasă 
bustibililor și energiei, 
mărită pentru realizarea 
piese sau reper cu consumuri 
minime, aplicarea cu curaj și 
consecvență a inovațiilor și ra
ționalizărilor — iată pe scurt di
recțiile a căror finalizare va în
semna un cîștig de 21 miliarde 
lei prin diminuarea cu numai un 
singur procent a cheltuielilor de 
producție, la nivelul economiei 
naționale.

a corn- ’ 
.o grijă 
fiecărei

ADRIAN POPESCU
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CREȘTEREA
EFICIENT

Dezvoltarea economică genera
lă a țării a atins acel stadiu 
care a făcut posibilă și necesară 
în același timp abordarea pro
blemelor și sarcinilor practice 
ale făuririi unei economii com
plexe, bazate pe mijloace tehni
ce moderne la nivel mondial și 
in măsură să realizeze o eficien
ță economică superioară. Toți a- 
cești parametri noi, superiori 
impun desfășurarea pe un front 
larg a unei veritabile ofensive a 
perfecționării organizării și con
ducerii întregii vieți economice 
a țării ca o cerință nemijlocită 
a progresului.

Cu atît mai mult se impune 
intensificarea acestui proces în 
anii viitorului cincinal cu cit, 
așa cum se subliniază în proiec
tul de directive al Congresului 
al XI-lea, realizarea a circa 70 
la sută din sporul producției pe 
seama creșterii productivității 
muncii este gindită și concepu
tă nu prin intensificarea efor
tului fizic, ci prin valorificarea 
inițiativei, inteligenței și spiri
tului novator al celor ce mun
cesc, prin perfecționarea organi
zării producției și a muncii. 
Intr-adevăr, prin obiectivele sale 
organizarea producției și a mun
cii este în măsură să ofere so
luțiile optime pe seama unor 
metode, tehnici și norme speci
fice, folosirii cît mai complete 
și eficiente a tuturor resurselor 
— forță de muncă, mijloace de 
muncă și obiectele muncii. După 
cum este cunoscut, cele trei mari 
domenii ale organizării — orga
nizarea conducerii, a producției 
și a muncii — deși distincte ca 
obiect, in activitatea curentă a 
întreprinderilor se întrepătrund, 

. se condiționează reciproc. Care 
este de fapt contribuția fiecă
reia la creșterea eficienței între
gii activități economice, la rea
lizarea marilor obiective stabili
te prin proiectul de directive?

în domeniul organizării con
ducerii. Această sferă de activi
tate se recomandă în mod cu to
tul deosebit prin înalta sa efi
ciență economică. Intr-adevăr, 
apelînd la datele statisticii mon-

\

CALITATEA PRODUSELOR

PERSPECTIVA 1976-1980
• Productivitatea muncii va crește intr-un ritm 

mediu anual de 6,7—7,2 la sută, pe această 
bază fiind prevăzută realizarea a circa 70 
la sută din sporul producției industriale

• Un singur procent de sporire a productivi
tății muncii valorează în 1980 circa 9 mi
liarde lei față de 2,7 miliarde lei în 1970

• La nivelul anului 1980, circa 45 la sută din 
valoarea producției industriale se va realiza 
pe seama produselor noi și modernizate

• Reducerea cu numai 1 la sută a cheltuieli
lor materiale de producție valorează în vii
torul cincinal circa 21 miliarde lei compara
tiv cu 12,2 miliarde lei în actualul cincinal

0 PROBLEMA PENTRU
FIECARE COLECTIV,

PENTRU FIECARE

diale se poate trage concluzia că 
dintre toate mijloacele care stau 
la indemîna industriei moderne 
de a-și mări productivitatea cele 
de natură organizatorică au cea 
mai mare pondere și rentabili
tate, constituind totodată și cea 
mai mare rezervă de producție 
existentă în fază latentă. Com
parativ, se apreciază că rezer
vele valorificate prin îmbunătă
țiri ale organizării sînt de 3—4 
ori mai mari decît cele legate 
de perfecționarea utilajelor și 
tehnologiei și de 5—6 ori mai 

Organizarea producției 
și a muncii—dinamizator 
al sporurilor economice

mari decît cele obținute prin ri
dicarea nivelului tehnic al per
sonalului folosit. Intr-adevăr, în 
materie de randament, a ști în
seamnă a ciștiga. A trecut 
timpul cînd se putea conduce o 
întreprindere numai pe baza ex
perienței acumulate, a rutinei. 
Pentru aceasta sînt necesare cu
noștințe tehnice, științifice, o 
înaltă competență. Astăzi, fun
damentarea și luarea unei deci
zii optime nu mai poate fi con
cepută fără existența unui sis
tem informațional care să asi
gure informarea la timp și com
pletă a conducătorilor situați pe 
diferite trepte ierarhice. Asigu
rarea unei circulații cît mai ra
pide a informațiilor — sarcină 
permanentă a fiecărei întreprin
deri — nu numai că ușurează 
luarea unei decizii, dar îi con
feră acesteia și o înaltă eficien
ță. Aceasta este de altfel și ra

țiunea atenției deosebite pe care 
partidul și statul nostru o acor
dă extinderii în continuare pe 
scară largă a calculatoarelor și 
echipamentelor moderne decal
cul în economie.

în domeniul organizării pro
ducției. Eficiența obținută la fie
care loc de muncă, în fiecare 
sistem om-mașină este condițio
nată strict de natura și ordinea 
intrărilor acestui sistem: mate
riale de calitate și la timpul po
trivit — dependente de modul 
cum este organizată aprovizio

narea în întreprindere și în afa
ra acesteia; utilajele — depen
dente de organizarea activității 
de investiții, de întreținere și re
parații, de SDV-uri; forța de 
muncă — dependentă de siste
mul de recrutare și pregătire. 
Existența acestor condiții nu 
presupune însă că procesul de 
muncă are loc efectiv, și mai 
ales în condiții de maximă efi
ciență. îmbinarea celor trei fac
tori ai procesului de producție 
— ora, unealtă, material — se 
realizează conform unei concep
ții organizatorice care asigură 
sau nu valorificarea lor inte
grală. Aici intervine însă rolul 
organizatorului să simplifice pro
cesul, să ușureze munca și, prin 
aceasta să sporească efectele 
sistemului om-Aiașină. Sfera de 
cuprindere a organizării produc
ției devine în aceste condiții 
practic nelimitată începînd de Ia 

i

amplasarea corespunzătoare a 
mașinilor, utilajelor de muncă, 
întocmirea unor programe de 
fabricație reale și pînă la orga
nizarea activității de întreținere 
și reparații, lansarea la timp în 
fabricație a produselor ș.a.

In domeniul organizării mun
cii. în viitor, compartimentele 
de organizare a producției și a 
muncii vor trebui să acorde o 
atenție sporită unor probleme le
gate strict de perfecționarea or
ganizării muncii, abordînd în te
mele și studiile propuse aspecte 
privind extinderea regulilor er- 
gonomice de organizare a locu
rilor de muncă, tipizarea proce
selor de muncă cu largă răspîn- 
dire și grad mare de repetare, 
îmbunătățirea continuă a nor
mativelor și normelor de mun
că ș.a.

Dispunem la ora actuală de 
specialiști cu o înaltă calificare, 
buni cunoscători ai metodelor și 
procedeelor avansate de organi
zare a producției și a muncii. 
Au fost, de asemenea, create și 
își desfășoară activitatea 53 de 
cabinete teritoriale de organizare 
al căror rol este de a difuza în 
rîndul cadrelor din economie 
cele mai noi cunoștințe în dome
niul conducerii și organizării pro
ducției și a muncii, de a exe
cuta lucrări practice, studii și 
proiecte prin care să asigure 
creșterea producției și a produc
tivității muncii, ridicarea renta
bilității fiecărei întreprinderi in
teresate. Sînt create cum se vede 
toate condițiile pentru ca orga
nizarea producției și a muncii să 
se transforme într-un veritabil 
instrument de creștere a eficien
ței economice. Desigur însă că în 
desfășurarea ei sînt implicați 
toți membrii colectivelor de 
muncă — de Ia muncitor la di
rector, de la tînăr la vîrstnic — 
pentru că, creșterea productivi
tății muncii, reducerea costuri
lor. eliminarea fenomenelor de 
risipă privesc interesele fiecă
ruia, condiționează bunăstarea 
întregului popor.

CONSTANTIN DUMITRU

Directivele Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român au ca o trăsătură dis
tinctivă orientarea fermă a în
tregii activități, din toate dome
niile economiei naționale, spre 
aspectele calitative, spre ridica
rea la nivel superior a indicilor 
care exprimă eficiența muncii 
sociale.

în condițiile revoluției științi- 
fice-tehnice, ritmul și proporțiile 
reproducției lărgite depind de 
rata acumulării, dar în egală 
măsură și de calitatea și nivelul 
tehnic al obiectivelor în care se 
materializează investițiile și, im
plicit, de valorile de întrebuin
țare care se obțin de la noile 
capacități de producție. Iată de 
ce, pornind de la realizările de 
prestigiu înregistrate de țara 
noastră în anii construcției so
cialismului, directivele Congre
sului al XI-lea prevăd pentru 
perioada 197S—1980 ritmuri înal
te de dezvoltare pentru ramuri
le și produsele de vîrf. puternic 
ancorate în progresul științei și 
tehnicii, care asigură valorifica
rea superioară a resurselor ma
teriale și umane. Unitatea dintre 
producție și consum situează a- 
ceste două noțiuni — calitatea 
produselor și calitatea producției 
— într-un raport de strînsă in
terdependență, ușor sesizabil 
mai ales în cazul mijloacelor de 
producție. Astfel, calitatea pro
ducției determină calitatea supe
rioară a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor fabricate, iar aces
tea, puse în «funcțiune, creează 
premise favorabile pentru per
fecționarea producție.i și ridica
rea pe o treaptă mai înaltă a 
calității produselor.

în țara noastră, conducerea 
partidului și statului a situat în 
mod constant ridicarea nivelului 
calitativ al produselor în centrul 
activității economice. La Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta: „Ridicarea ca
lității produselor, realizarea de 
produse cu caracteristici tehnico- 
ecouomice superioare trebuie să 
constituie, de asemenea, o pre
ocupare de prim ordin, una din 
sarcinile de cea mai mare în
semnătate a ministerelor și cen
tralelor industriale, a organelor 
de stat și de partid, a unităților 
economice, a tuturor muncitori

lor, tehnicienilor, inginerilor și 
specialiștilor din industria noas
tră socialistă". Răspunzînd aces
tor sarcini, se poate afirma că, 
colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din cercetare, 
proiectare _ și producție se pre
zintă la ora actuală cu un bilanț 
bogat de realizări în domeniui 
calității produselor.

Mai mult ca oricînd, calitatea 
produselor se află în etapa ac
tuală sub incidența progresului 
tehnic-științific, care duce la di
versificarea producției, la apari
ția de noi produse mereu mai 
perfecționate și mai variate din 
punct de vedere al satisfacerii 
nevoilor societății. Potrivit pre
vederilor, circa 45% din valoarea 
producției industriale a anului 
1980 se va realiza pe seama pro
duselor noi și perfecționate. Ri
dicarea în continuare a nivelu
lui calitativ al produselor este 
unul din factorii determinant ai 
creșterii eficienței activității eco
nomice. Realizarea unor mașini, 
utilaje și instalații fiabile, care 
să funcționeze la parametrii pro
iectați o perioadă de timp cît 
mai mare, duce Ja îndeplinirea 
programului de ' producție cu 
cheltuieli minime pentru între
ținerea și repararea acestora. 
Fabricarea, de pildă, a unor 
uleiuri minerale sau anvelope de 
cauciuc pentru autovehicule, care 
să nu necesite înlocuirea decît 
la un număr de kilometri cu 
30—40 la sută mai mare decît 
cel realizat astăzi, va aduce im
portante economii de materii 
prime și reducerea cheltuielilor 
la utilizatori. La fel, creșterea 
ponderii produselor de calitate 
superioară în domeniile în care 
producția se realizează pe cali
tăți constituie o importantă sur
să de creștere a valorificării ma
teriilor prime, dacă avem în ve
dere că pentru categoria respec
tivă de produse se consumă în 
general aceleași cantități de ma
terii prime, dar valoarea de în
trebuințare, respectiv prețul, este 
diferit. Iată deci cît de impor
tantă este adoptarea în conti
nuare a unor măsuri ferme în 
toate unitățile producătoare în 
vederea îmbunătățirii caracteris
ticilor tehnico-economice, con
structive și funcționale ale pro
duselor și asigurării unui înalt 
grad de competitivitate; totoda
tă, va fi intensificată dotarea cu 
aparate de măsură și control, se 
vor îmbunătăți normele de fa
bricație, asigurindu-se în fiecare 
unitate și loc de muncă respec
tarea riguroasă a disciplinei teh
nologice, întărirea controlului de 
calitate în toate fazele de pro
ducție. De asemenea, pornind de 
la neajunsurile care s-au mani
festat în unele sectoare de acti
vitate, avind în vedere influen
ta nemijlocită pe care o exercită 
calitatea produselor asupra creș
terii eficienței activității econo
mice, sarcinile majore pe care 
partidul le pune în fața întregu
lui popor. Inspectoratul General 
de Stat pentru Controlul Calită
ții Produselor în colaborare cu 
întreprinderile, centralele și mi
nisterele economice au elaborat 
un amplu program de măsuri 
concrete care vizează eliminarea 
cu desăvîrșire a deficiențelor 
existente încă la unele produse, 
ridicarea pe o treaptă superioa
ră a nivelului calitativ al pro
duselor in cel mai scurt timp.

Ing. PAPA ȘTEFAN 
inspector general de stat adjunct 
la Inspectoratul General de Stat 

pentru Controlul Calității 
Produselor
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PRIN CE se face remarcată 
această a doua carte a tînărului
N. Mateescu ? Reportaje despre 
viața țăranilor s-au mai scris, 
contrastele dintre „trecutul" și 
„prezentul" acestei vieți au mai 
fost speculate, în sfîrșit, prospe
ritatea producătorului agricol de 
azi a fost evidențiată de către 
destui reporteri și scriitori...

„Războiul pîinii", totuși, me
rită un statut de excepție. II 
merită tocmai pentru că spre 
deosebire de atîția alții, N. Ma
teescu a reușit să găsească tonul 
acela firesc, simplu și totodată 
profund omenesc, al literaturii 
închinate adevărului, al litera
turii scrise pentru adevăr.

Cartea lui N. Mateescu mi-a 
confirmat o mai veche bănuia
lă, aceea că pentru a reuși în 
reportaj trebuie să ai curajul 
să-ți refuzi tocmai... reportajul! 
Să ai curajul de a-i ignora cu bu- 
năștiință canoanele, să ai încă- 
pățînarea să scrii literatură 
chiar în clipa cind ți se cere 
reportaj. Evident, nu de repor
taje cu aspect „literar" este as
tăzi nevoie, cît de literatură, de 
o literatură atit de actuală, atît 
de veridică, încît să poată trece, 
la nevoie, chiar și drept... repor
taj !

O asemenea carte îmi pare a 
fi „Războiul pîinii", căci aici că
tușele reportajului, în loc de a 
fi poleite cu literatură proastă 
sînt nu o dată curajos sfărmate, 
scriitorul luîndu-și dreptul de 
a-și construi cartea ca pe un 
roman. De aici sentimentul a- 
devărului, de aici prospețimea 
scriiturii, de aici interesul sus
citat la lectură. Viața unui sat 
prăfuit din Bărăgan — Rușețu 
— unde „nimeni și nimic nu s-a 
încumetat să lase urme pe care 
timpul și vînturile să nu le 
șteargă într-un tîrziu", unde 
„oamenii n-au știut să-și pună 
munca de-o parte, să con
struiască edificii care să-i scu
tească de obligația de a ridica 
mereu și mereu aceleași case 
din lut", unde istoria seminției 
noastre „dirze și orgolioase" a 
fost doar „o istorie a supravie
țuitorilor" este înțeleasă de 
autor nu doar prlvlnd-o dinspre 
prezent spre trecut, cît ca 
un sinuos și întortocheat 
proces de devenire. „Peri
oada colectivizării" afirmă N. 
Mateescu a fost grea nu numai 
pentru cei care-și luaseră sar
cina s-o îndeplinească, ci și pen
tru cei care trebuiau convinși 
să-și schimbe viața. E greu să-1 
faci pe' om să renunțe la pă
mint, la proprietate, și mai ales 
este greu să-i spui că începînd 
de a doua zi avea să trăiască 
altfel. Țăranul a nutrit multă 
vreme ideea că toți cei din jur 
îi vor răul, sînt împotriva lui... 
Știa din bătrîni că cine nu are 
pămint e muritor de foame, 
pălmaș, că acela trebuie să 
muncească pentru alții. Chiar 
dacă rezistența aceasta slăbea, 
rămînea gîndul „Ce-o să zică 
lumea dacă eu dau pămintul ? 
Ce-o să zică de mine ?“

înțelegînd că procesul de tran
sformare a agriculturii înseamnă 
în egală măsură și transforma
rea agricultorului, a mentalității 
și modului său de viață, tînărul 
autor investighează o zonă de 
mare interes literar : sufletul 
omenesc la răscrucea a două 
timpuri istorice, oscilînd între 
tendința de a se lepăda de tre
cut și teama de a se trezi 
pregătit într-un 
pășește.

„în urmă cu 
ceau în Rușețu

ne- 
de-viitor care-1

fă-zece ani se 
o mie de kilo-

ț ! PE TINERI, CUM îl CREȘTI,
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(Urmare din pag. I)

Și 
ti
să 
de 
ce

nizator de plasă la Potcoava, am 
urmat cursurile școlii C.C. al 
U.T.C., apoi am lucrat în conti
nuare în această muncă pină la 
întoarcerea mea în comună. 
Dacă munca propriu-zisă mi-a 
deschis ochii către viață, mun
ca politică m-a învățat pe ce 
drum să merg și cum să merg 
pe acest drum pentru a-mi a- 
tinge ținta — să fiu de folos 
oamenilor. Am să vă povestesc 
o întimplare, de fapt neînsem
nată, pe care puteți să nici nu 
o notați, dar din care am în
vățat foarte mult. Era prin iar
na lui ’50, o iarnă uscată, geroa
să. Am plecat pe jos, de la Sla
tina, 40 de kilometri, pină în 
comuna Săvoiești, unde trebuia 
să înființăm organizația U.T.C. 
De întors m-am întors tot pe 
jos. Și abia la Slatina am obser
vat că mi-au degerat urechile 
de ger. Dar pentru mine conta 
faptul că am reușit să-mi înde
plinesc misiunea și trăiam a- 
tunci, tînăr fiind, cu satisfacția 
datoriei împlinite.

— Cînd am venit aici, v-am 
găsit stînd de vorbă cu un grup 
de tineri și nu v-am întrerupt. 
Nu v-am întrerupt nu doar din 
politețe ci, pentru că, după fe
lul în care discutați cu ei, mi 
s-a părut că aveți ceva serios 
de vorbit, dar am înțeles 
faptul că aceste întîlniri cu 
nerii constituie un punct, ca 
zic așa. din programul dv. 
lucru. Și vreau să vă întreb, 
credeți despre tinerii din comu
nă, din cooperativă ?

— îmi sînt dragi tinerii co
munei, îmi place să mă întîl- 
nesc cu ei, să-i îndemn la mun
că, să discutăm probleme de 
viață. Sînt cu toții harnici și 
inimoși. Mai greșesc ei uneori, 
dar eu o să vă amintesc o zi
cală bătrînească — pe tineri, 
cum îi crești așa îi ai ! Părerea 
mea este că principalul trebuie 
să rămină modul în care îi edu
căm și îi formăm pe tineri pen
tru muncă. Știu despre tinerii 
din Scornicești că au multă do
rință de a fi alături de noi, de 
vîrstnici, în cooperativă. Tocmai 
de aceea am căutat, împreună 
cu ceilalți factori locali, ca a- 
ceastă dorință frumoasă să nu 
se piardă în vînt și tinerii încă 
de mici să poată să presteze o 
muncă productivă, utilă. în ca
drul liceului există o micro- 
cooperativă cu un sector zooteh
nic foarte bine dezvoltat, care 
asigură în întregime carnea ne
cesară internatului. La cei mai 

grame de grîu la hectar, in timp 
ce anul trecut au fost trei mii 
de kilograme ; se făceau cinci 
sute de kilograme de orz la hec
tar, iar anul acesta au fost două 
mii cinci sute. în urmă cu zece 
ani lucrau în gospodărie aproa
pe două mii de oameni și acum 
au rămas o mie. Acum zece ani 
treieratul griului era o problemă, 
era încă un eveniment, în timp 
ce acum e munca agricolă care 
cere cea mai redusă mină de 
lucru. Asta mai înseamnă însă

„RĂZBOIUL

PÎINII")
cincizeci de tractoriști și trei 
șute de mașini agricole, înseam
nă o sută douăzeci de anvelope 
pe an și șase sute de mii de 
litri de motorină.

încrederea reciprocă între om 
și pămint s-a zdruncinat. Nu 
mai e o conviețuire tăcută în 
care țăranul se supune pămin- 
tului cu evlavie, cu încredere, 
fără dorința de a cerceta. A in
trat în necunoscutul acestei lumi 
cu motoarele duduind pentru a 
fixa granițele unei noi înțelegeri. 
A lăsat deoparte orice sfială și 
pămintul a trebuit să i se su
pună. De acum tractoriștii au 
început să-și boteze combinele. 
E un inceput de umanizare. Va 
veni timpul, poate, cînd puterea 
noastră va fi atit de mare, încît 
vom avea motive să redevenim 
îngăduitori. Pină atunci spai
mele filistine în fața mecanizării,

Zborul RODNICIEI

scurt al fluturilor... ÎNTR-O

TABARA DE
Astfel de producții sint rela

tiv rare, motiv pentru care fil
mul „Fluturii" realizat de regi
zorul polonez Janusz Nasfeter 
nu este un simplu film consem
nat ca atare intr-o rubrică săp- 
tămînală ci unul din acele pri
lejuri cînd cinematograful își 
dezvăluie miraculoasa calitate 
de a fi nu numai spectacol ci 
și radiografie a sufletului ome
nesc. Jucat în cea mai mare 
parte de copii (constatăm încă 
o dată la acest film că atunci 
cînd sînt aleși după criterii se
lective — copiii egalează în in
terpretare orice vedetă) filmul 
lui Nasfeter vorbește despre 
sentimentele și sufletele fragile 
ale preadolescenților, adresîn- 
du-se însă tuturor vîrstelor și 
mai cu seamă adulților, pe care 
ii invită la o lucidă dar și sen
timentală reevaluare a valori
lor etice în viața de familie.

Și în acest film (i-am măi 
văzut in urmă cu doi ani un 
film de o factură asemănătoare, 

mari, le repartizăm terenuri 
pentru a le lucra în acord glo
bal. Anul trecut, veniturile ob
ținute s-au cifrat la peste 300 000 
lei, iar anul acesta ei și-au pro
pus să depășească 600 000 lei. 
Este un bun cîștigat nu numai 
din punct de vedere economic, 
dar și din punct de vedere edu
cativ. înseamnă, deci, că am 
reușit nu doar să avem oameni 
de muncă, care să execute pur 
și simplu niște sarcini, dar și 
oameni ai muncii, care să înțe
leagă munca și să o iubească.

— Acum, la sfirșitul convorbi
rii, o să vă rog să-mi răspun
deți la o întrebare care m-a 
urmărit de-a lungul întregii 
noastre discuții. Scorniceștii a 
devenit pentru noi toți un reper. 
De aici s-a ridicat omul care 
ne este simbol și îndemn de ti
nerețe revoluționară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ce înseamnă 
acest lucru pentru oamenii co
munei, pentru tinerii ei ? Ce în
seamnă asta pentru viață, pen
tru munca lor ?

ttfnemo
FLUTURII : Central (orele 9,15; 

11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30).
BĂIATUL CU UN CAL ALB : 

Lumina (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30).

O PICĂTURA ÎN MARE : Doina 
(orele 11,15; 13,15; 15,45; 18; 20,15 
— la ora 9.45 — program de desene 
animate pentru copii).

36 DE ORE : Scala (orele 8.45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18.45; 21.15),
București (orele 8.45; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Grădina Dinamo 
(ora 20), Grădina București (ora 
20).

FĂRĂ UN ADIO : Patria (orele 
9.30; 11,45; 14; 16.15; 18.30; 20,45),
Festival (orele 9.15; 11,30: 13,30; 16; 
18,30; 21). Favorit (orele 9.15; 11.30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30), Grădina
Festival (ora 20), Grădina Luceafă
rul (ora 20),

APARTAMENTUL : Capitol (ore
le 9.30: 12: 15.30; 18; 20,30), Casa 
Filmului (orele 10; 12.30; 15,30;
18: 20.30). Grădina Capitol (ora 20).

ȚARA LUI SANNIKOV : Buzești 
(orele 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18).

URMĂREȘTE-MĂ ! : Feroviar (0- 
rele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.15). 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18; 20,15), Grădina Modern (ora 
19.45).

ROMAN VESEL : Drumul Sării 
(orele 15.30; 18; 20.15).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Excelsior (orele 9; 12.30; 16; 19,30), 
Melodia (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Tomis (orele 9; 12,15; 15,45; 19), 

isteriile care pretind reîntoarce
rea la diligență nu sînt decit 
vechi și redescoperite îndemnuri 
la supunere, la servitute. Munca 
va fi însoțită din nou de cere
monii, indiferent de numărul oa
menilor care muncesc ; vom a- 
vea timp să ascultăm din nou 
pămintul de aproape, dar nu 
pentru a înțelege, ca acum, ce 
ne mai ascunde încă, ci numai 
din dorința de a-i recîștiga prie
tenia și ca niște stăpîni."

Dacă și în „Războiul plinii'' 
mai persistă reminiscențe ale 
„clasicului" reportaj literar, dacă 
cultul cifrei și „demonstrativis- 
mul“ gazetăresc mai produc pe 
alocuri scăderi în tensiunea na- 

rației, literatura își ia de fiecare 
dată, din plin, revanșa. Acuitatea 
observației, talentul epic al a- 
cestui deosebit de înzestrat scri
itor iluminează sugestiv mean
dre și hățișuri pe care nici o 
cifră nu le-ar putea „eviden
ția" : „Vasile Albu s-a dus să 
cumpere cărămizi de ciment de 
la Doaga — cei din Doaga le 
făceau într-un fel anume și e- 
rau foarte bune. Mai construi
seră cu asemenea cărămizi și 
fuseseră mulțumiți. S-a hotărît, 
de aceea, în adunarea generală 
să se ducă Vasile Albu tot la 
Doaga ca să cumpere. S-au gîn
dit la toate. I-au repartizat chiar 
cîteva kilograme de brînză să 
le dea conducerii de acolo ca să 
fie siguri că vor obține cărămi
zile. La Doaga a cerut cărămi
zile. și i s-au dat. Ușor. Nici nu 
l-au întrebat de unde e și nici

„Abel, fratele tău" — în care 
erau analizate cruzimile invo
luntare ale copiilor) Nasfeter 
cultivă o poezie cinematografică 
grațioasă amintindu-ne pe un
deva de cehul Vojtek Jasny. 
Aflată în vacanță la țară, o 
fetiță de 12 ani atrage atenția 
prin bizareria comportamentu
lui, printr-o cochetărie nefireas
că vîrstei, o preocupare exage
rată acordată înfățișării fizice, 
vestimentației, silindu-se să 
pară o „mondenă" ca-n filme 
sau romane, avînd însă un fond 
sufletesc de o imensă candoare 
și puritate. O anume precocitate 
și un oarecare iz de bovarism 
infantil par a bîntui prin viața 
acestei copile, motiv pentru care 
băieții dar mai ales fetițele sa
tului sînt pe cale de a o judeca 
greșit pină cînd...

Pină cînd adevărul apare urît 
și nemilos: ciudata Monică este 
victima inocentă a greșelilor 
celor mari, a unor părinți des- 
părțiți, a unui tată care a pără-

H

— înainte de toate, înseamnă 
mîndria, cinstea că, dintre noi, 
dintre obidiții de odinioară ai 
acestor locuri, s-a ridicat prin 
munca lui cinstită, prin pasiu
nea lui revoluționară, prin voin
ța lui de libertate, un comunist 
de seamă cum este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Dar mai în
seamnă pentru fiecare dintre 
noi și o mare obligație — 
obligația unei ridicate exigențe 
politice, morale, dorința de a fi 
mereu la Înălțimea sarcini
lor pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le pune în fața în
tregului nostru popor, sarcini 
pe care ni le-a reamintit și cu 
ocazia recentei sale vizite de 
lucru în județul nostru. Iar pen
tru mine înseamnă că prin în
treaga mea muncă și viață să 
fiu ceea ce dînsul numește așa 
de frumos un „comunist de 
omenie". Așa îmi înțeleg eu 
misiunea de comunist, așa îmi 
înțeleg mandatul de președinte 
al acestui C.A.P. Și sînt con
vins că nu greșesc.

Pa-

9
9
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Grădina Tomis (ora 20), Grădina 
Aurora (ora 20).

EXPLOZIA: Floreasca (orele 
15.30: 18; 20.15).

ȘAPTE PĂCATE : Victoria (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18.15: 20.30), 
Grădina Bucegi (ora 20).

CEL MAI BUN OM PE CARE ÎL 
CUNOSC : Progresul (orele 16; 
18: 20).

CLEOPATRA : Gloria (orele 9; 
13: 17), Grădina Titan (ora 19.45).

INIMĂ PE FRÎNGHIE : Cotro- 
ceni (orele 14: 16: 18: 20).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
cea (orele 15,30; 17,45; 20).

VANDANA : Grivița (orele
12.30 16; 19,30) Volga (orele 
12 15; 15,45: 19), Flamura (orele 9; 
12,30: 16; 19,30).

PĂMINTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI : Bucegi (orele 16; 18).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SA : Dacia (orele 9; 11.15; 13.30: 
16: 18.15: 20,30).

FELIX și OTILIA : Viitorul (o- 
rele 15,30; 19).

AFACEREA DOMINICI : Unirea 
(orele 15.30; 18). Grădina Unirea 
(ora 20.15).

COLUMNA : Munca (orele 9; 13; 
16: 19).

JUDO : Lira (orele 15.30; 18).
CONTESA WALEWSKA : GiU- 

lești (orele 15.30; 18; 20.30).
CEAȚA : Rahova (ora 15,30).
MAREA HOINĂREALĂ : Rahova 

(orele 18; 20.30).
LUMINILE ORAȘULUI: Feren

tari (orele 15,30; 18; 20.15). 

la ce-i trebuie. Și-a zis și el a- 
tunci : dacă a mers așa ușor, la 
ce să le mai dau brînza ? Nu 
le-a mai dat-o. S-a dus cu ea 
și a depus-o la loc în magazie". 
Cit privește brînza, iată cum au 
ajuns rușețenii să aibă brînză 
de dat : „Cu prilejul unei adu
nări generale, cineva a propus 
să se crească oi. Toată lumea 
a fost de acord. S-a hotărît să 
fie cumpărate oi, dar nu prea 
multe — numai cîteva, de probă. 
S-a format o comisie care a 
plecat din poartă în poartă să 
cumpere de la particulari. Era 
nevoie de comisie — să nu-și 
închipuie cineva că se fac afa
ceri. Cinci inși, deci, comisia, au 
cumpărat oile după multă aler
gătură, tirguială și discuții. Abia 
cînd au strîns oile la un loc 
și-au adus aminte că nu au cio
ban. Nimeni nu voia să le pă
zească. în sfîrșit, s-au gîndit la 
cineva din afara gospodăriei. 
L-au propus în adunarea gene
rală ca ciobanf...)

Pe neașteptate a apărut lap
tele. Nu-1 puseseră la socoteală. 
Parcă uitaseră că oaia dă și 
lapte. A fost o bucurie, spun 
oamenii, ca la facerea lumii.

— Am început să umblăm cu 
ligheanele de brînză din poar- 
tă-n poartă, își amintește fostul 
contabil șef, Bădiceanu. Dădeam, 
dădeam, la toată lumea... Era 
brînză, dădeam și mai și rămî- 
nea ! Nu ne așteptasem noi să 
avem brinză. In adunarea gene
rală, cînd am zis să luăm oi, nu 
ne-am gîndit la brînză... Ve
deți ?... La început, cînd abia 
porniseră oamenii să muncească 
în comun, țăranii de la 
parcă uitaseră tot 
porcul se-ngrașă,
lapte..."

„Războiul pîinii"

noi 
ce știau : că 
că oaia dă

este un suc
ces al Editurii Eminescu și tot
odată o dovadă că și în colecția 
„Reporter" pot apărea... cărți.

AL. MONCIU—SUDINSKI

*) N. Mateescu, „Războiul 
pîinii", Editura Eminescu 1974.

pe 
in
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„Love

sit căminul, a unei mame care 
pentru a se descotorosi de co
pil l-a aruncat într-un internat. 
Foamea de tandrețe, nevoia de 
afecțiune a copilului lipsit de 
iubirea părinților sînt cauzele 
care au produs acest transfer 
intim, care au determinat-o 
Monica să-și confecționeze 
sat o biografie livrescă, cu 
tată ce construiește uzine 
Africa și o mamă iubitoare 
cărei scrisori inexistente le scria 
singură, pe furiș. Se naște ast
fel un tragic de calitate, prin- 
tr-un conflict credibil, într-un 
cadru perfect realist, fără a se 
recurge nici o clipă la mijloa
cele melodramei.

Filmul este, în genul său, un 
model de tratare artistică ori
ginală și emoționantă a unor 
teme pe cit de actuale și grave, 
pe atît de gingașe și dificile: 
responsabilitatea părinților față 
de copii, problemele complexe 
ale educației tinerei generații, 
nașterea timidă, castă și nemăr
turisită a primelor sentimente 
de dragoste la preadolescenți.

★
Fără un adio prealabil, tînăra 

și invidiata cîștigătoare a unui 
concurs publicitar părăsește atit 
viața, cît și amorul unui cîntă- 
reț la modă, a cărui companie 
mondenă îi fusese oferită ca 
premiu timp de trei zile în pa
radisul turistic al insulei Mal
lorca.

O nouă melodramă cu cîntece 
și cu Raphael — (o voce 
altfel agreabilă, mai ales 
discuri), într-o peliculă ce 
ambiționează să fie o 
story" pe note, dar care nu este 
îi> realitate decît o demonstra
ție de narcisism muzical în in
terpretarea vedetei masculine.

Subiectul e confecționat și do
zat pentru toate gusturile: po
vestea băiatului sărac, dar ta
lentat, care înfruntă viața, e 
destinată publicului proletar, 
adolescenta romanțioasă și pură 
e pentru fetele din internate, 
peisajul din Mallorca e menit 
a incinta ochii membrilor aso
ciațiilor de turism, iar cele cî
teva sumare accente de critică 
la adresa societății burgheze de 
consum vizează atenția publi
cului contestatar sau cu vederi 
radicale.

Ideea filmului? Ar putea fi 
cea dezvăluită prietenului ce 
încerca s-o consoleze la ieșirea 
din sala cinematografului „Pa
tria" de o spectatoare plînsă: 
„Ai văzut? Fetele bune n-are 
noroc..."

ATANASE TOMA

PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI
MĂVARA : Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE : 
Flacăra (orele 16; 18; 20).

DUEL PE AUTOSTRADA : Arta 
(orele 15,30; 18; 20,15).

WALTER APĂRA SARAJEVO : 
Popular (orele 15.30: 18: 20.15).

ANONIMUL VENETIAN : Moși
lor (orele 15,30: 18; 20), Grădina 
Moșilor (ora 20,15).

ADAM ȘI EVA ÎN CONFLICT : 
Cosmos (orele 15,30; 18: 20,15).

CAT BALLOU : Crîngași (orele 
16: 18,15).

FATA CARE VINDE FLORI : VI- 
tan (orele 15.30; 19). Grădina Vltan 
(ora 20).

PĂCALĂ: Grădina Buzești (ora 
19.15).

MIHAI VITEAZUL: Grădina Arta 
(ora 20).

INAMICUL PUBLIC NR 1: Gră
dina Lira (ora 20).

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei: „Ia o rază" de A. 
Manolache. 10.00 Divertis-club. 11,00 
Profil pe portativ: Vaclav Neckar. 
11,20 Cîntece pentru tineret. 11.30

La Galați, din inițiativa 
C.C. al U.T.C. fi cu concursul 
Uniunii artiștilor plastici din 
România s-a deschis zilele 
trecute o tabără de creație 
pentru tinerii artiști plastici. 
Acțiunea se înscrie fără în
doială printre formulele inspi
rate de stimulare a actului 
creator, de apropiere a tineri
lor artiști plastici de ceilalți 
colegi de generație care, pe 
șantierele de construcție, în 
întreprinderi și la sate, făuresc 
opere durabile, cu adevăra
te caracteristici monumentale. 
La Galați au venit tineri pic
tori din București, Iași și Tg. 
Mureș, au venit pregătiți să 
prindă în armonia picturilor 
sveltețea unor noi edificii, dar 
și pe cea a unor personalități 
tinere din rîndul constructo
rilor din orașul de la Dunăre, 
prefacerile în peisajul acestor 
meleaguri petrecute în ultimii 
30 de ani, precum și subtile 
conținuturi morale, sociale, 
caracteristice atîtor evoluții și 
înnoiri.

I-am vizitat ieri pe cei 10 
tineri pictori care s-au prezen
tat în tabără. Cum nu au tre
cut decît 4 zile de cînd au 
luat contact cu realitățile gă- 
lățene, e și firesc să nu putem 
vorbi de lucrări în contururi 
definitive, ci doar de schițe, 
de intenții. „Sîntem impresio
nați de ceea ce am văzut la 
combinatul siderurgic, ne de
clară pictorul Ion Dumitriu 
din București. In ceasurile 
mele de lucru la șevalet voi 
medita deseori asupra secven
țelor înregistrate acolo printre 
jurnaliști, oțelari și lamina
tori". Pictorul Titus Drăgu- 
țescu ne mărturisește că în 
cele 4 zile care au trecut a

ORELE

CREAȚIE

că organizarea unor 
tabere de creație

putut efectua o foarte bună 
documentare atît la combina
tul siderurgic, cît fi la șan- 
tierul naval fi în comuna Pe- 
chea. „In zilele următoare, 
continuă interlocutorul, vom 
merge din nou în aceste uni
tăți. Eu vreau chiar să reali
zez cîteva desene pentru gră
dinița de copii din comuna 
Pechea. Unii colegi se gîndesc 
la acuarele, la anumite portre
te. Fiecare din noi, fi asta 
este deosebit de semnificativ, 
are sentimentul că a intrat în
tr-o perioadă de creație foarte 
rodnică". In consens cu cei
lalți colegi, tînărul pictor Be- 
none Șuvăilă ține să subli
nieze 
asemenea
reprezintă o excelentă iniția
tivă a C.C. al U.T.C. „Făcînd 
parte din tînăra generație 
vrem să-i cunoaștem mai bine 
atît realizările, cît fi idealurile, 
aspirațiile, eforturile ei de de
venire, continuă interlocutorul 
nostru. Cu penelul vrem să 
cinstim înfăptuirile poporului, 
ale partidului fi sîntem în
credințați că vom reuși 
deoarece punem în actul nos
tru de creație toată pasiunea 
fi dăruirea care ne însufle
țesc".

Ne retragem deoarece în 
tabăra de creație de la Galați 
începe o perioadă de muncă 
încordată. Asupra lucrărilor 
care se vor realiza aici ne 
vom putea pronunța însă mai 
tîrziu, în a doua jumătate a 
lunii viitoare, cînd participan- 
ții la tabără vor deschide la 
Galați o expoziție colectivă de 
pictură fi grafică.

ION CHIRIC

Luna culturii muzicale românești. 
Din comoara folclorului nostru 
muzical. 12,00 Știri. 12.05 Invitație 
in fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 
13.00 închiderea emisiunii. 17,00 
Știrile după-amiezii. 17.05 Alo, Ra
dio ! — muzică ușoară la cerere. 
17.50 Piese corale. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Cinema. 18.10 Muzică 
instrumentală. 18,55 Melodia zilei. 
19,00 în direct... din București șl 
Tismana. 19,30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri R.C.A. 20.00 Teatru radio
fonic. Luna dramaturgiei româ
nești contemporane. „Groapa cu 
furnici" de Titel Constantinescu. 
21.00 Radio-fono-rama. Muzică u- 
șoară românească. 22,00 O zi în- 
tr-o oră. 23,00 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23,15 Poetica. Ion Mărgi- 
neanu. 23.55—24.00 Ultimele știri.

Teatrul Național (Sala Mică) : 
PRIZONIERUL DIN MANHATTAN 
— ora 19,30; Teatrul Mic : DUPĂ 
CĂDERE — ora 20; Teatrul de 
Stat din Sibiu (la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" — Schitu Mă- 
gureanu): MUNȚII — ora 19,30 ; 
Teatrul ,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
PARDON... SCUZAȚI... BON- 
SOAR _ ora 19.30: (la Grădina 
Boema) : UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS ! — ora 20; Ansamblul
„Rapsodia Română" : TARA BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18,30;

se Învață mai greu

LUSTRUITUL UNGHIILOR
DEClT MESERIA DE ȘOFER ?

Anual, școlile de șoferi pro
fesioniști pregătesc peste 25 000 
de cadre necesare economiei 
naționale. Cele 25 de școli, cite 
există în țară la ora actuală, 
funcționează conform Regula
mentului aprobat prin ordinul 
ministrului transportului și te
lecomunicațiilor nr. 603/1962 și 
ele au sarcina să asigure pre
gătirea teoretică și practică de 
specialitate, să educe elevii în 
spiritul dragostei pentru mese
rie, a grijii față de avutul ob
ștesc, să le dezvolte dorința 
de perfecționare prin însușirea 
tehnicii noi.

Ce se întîmplă cu tinerii du
pă absolvire ? O mare parte de
vin cu adevărat muncitori des
toinici. Alții, după dobîndirea 
carnetului de conducere, își a- 
bandonează meseria. A treia ca
tegorie, din păcate cea mai nu
meroasă, o formează tinerii 
care se integrează greu în co
lectiv, care nu stăpinesc sufi
cient meseria aceasta de mare 
răspundere, produc accidente 
sancționate uneori pînă la 
pierderea dreptului de a ră- 
mîne la volan. Ce determină 
o asemenea stare de lucruri ?

în primul rînd sistemul de 
pregătire nu concordă cu gra
dul de dezvoltare și moderni
zare a sectorului rutier. Progra
ma analitică, așa cum este ea 
concepută la ora actuală, nu 
permite aprofundarea și însu
șirea cunoștințelor de spe
cialitate, formarea reflexelor. 
Nici nu este de mirare că o 
parte din tineri părăsesc școa
la fără să fi dobîndit cunoș
tințe de mecanică sau de elec
tricitate. Ca să nu mai spunem 
că și ceea ce, de bine, de rău 
trebuie învățat, ceea ce tre
buie predat de la catedră, sar
cina transmiterii și fixării cu
noștințelor este încredințată a- 
deseori unor oameni, ei înșiși 
nepregătiți profesional, cu se
rioase lacune morale. Sînt sem
nalate destul de des grave aba
teri in rindurile cadrelor di
dactice din școlile de șoferi 
sancționate pină la desfacerea 
contractului de muncă. La 15 
septembrie 1973 din cei 337 
profesori existenți în rețeaua 
școlilor de șoferi profesioniști 
doar 70 aveau studii corespun
zătoare, iar din cei 838 de maiș
tri instructori de volan 726 nu 
aveau studii corespunzătoare. 
Iată o situație de nepermis, ale 
cărei consecințe se regăsesc în

UN DRUM AL ȚĂRII NOI
(Urmare din pag. I)

ceastă săracă odinioară țară ol
teană dă României socialiste o 
treime din producția totală de 
combustibil mineral. La ceasul 
acesta este zăpușeală, benzile 
stau, aerul stă încins, uleios, pes
te barăcile șantierului, peste 
buldozere, macarale și bărbați. Pe 
o ușă scrie „Alimentara" cu li
tere roșii, decolorate și se văd 
pe rafturi cutii de conserve ți pa
chete cu țigări. Nu sînt singur, în 
Gorj nici n-am fost vreodată, 
merg împreună cu Alexandru 
Ciorică și cu un prieten din Tir- 
gu Jiu. Pe acest tărîm de be
ton și metal aș fi străin și stin
gherit, de altfel nici nu m-aș 
descurca sub bolțile de sticlă co
lorată mat ți care se pierd un
deva, sus, ca o taină a lucruri
lor definitive. Urcăm scări în
guste și traversăm platforme, 
sub noi sînt gropile fundațiilor în 
care se mai sudează încă. Lingă 
noi sînt turbinele învelite 
în carcase nituite. Nu aud c« 
mi se spune. Știam că Rogo
jelu a fost „cel mai greu șantier 
din țară", aflasem că „este uni
tate fruntașă pe ramură", dar 
m-am obișnuit să aflu asta oriun
de în România s-a început ce
va în ultimii ani, ceva care să 
țină de grandoarea zidirii unei 
țări; peste puțină vreme, la 
Turceni, acolo unde se varsă 
Jilțu în Jiu, pe Cîmpul Turcilor 
de odinioară, cel pomenit în 
hrisoavele lui Radu Paisie, se 
vor termina lucrările pe Șantie
rul Național al unei alte centra
le termoelectrice de 2 640 MW,

Teatrul „C. I. Nottara" (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : BĂRBAȚI 
FĂRĂ NEVESTE — ora 20.

PROGRAMUL 1

16,00 Album de știință și tehni
că. Din realizările științei și teh
nicii românești. 16,30—17,00 Itine
rar contemporan: Valea Oltului.
17.30 Telex. 17.35 Teleglob: Ham
burg. 17,55 Agroenciclopedia. 18,25 
Tribuna TV. Un măreț program 
al viitorului României socialiste. 
18.50 Instrumente și virtuozi. 19.00 
Familia. 19,25 1001 de seri: Noile 
aventuri ale șoricelului motorizat.
19.30 Telejurnal. Chemării partidu
lui răspuns prin fapte. 20,00 Seară 
pentru tineret. „Viitorul comunist 
al patriei — vocația generației 
noastre": „Turneul emblemelor" — 
itinerar patriotic pentru tineret. 
Concurs închinat celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei șl 
celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român; De 
joi pină Joi — rubrică de știri 
din viața tineretului; Destinul meu 
e viitorul — suită de reportaje, 
momente poetice și muzicale. 21,45 
Surprize pe micul ecran. 22,15 24 
de ore. O zi din 30 de ani.

PROGRAMUL 2

20,00 Luna culturii muzicale ro
mânești. 21,35 Cărți și idei. 22,10 
Popas printre pescari. Film do
cumentar. 

pregătirea elevilor și, în final, 
în slabele rezultate obținute de 
aceștia în procesul de produc
ție.

O altă problemă asupra că
reia vrem să stăruim in rindu
rile de față se referă la baza 
materială din școli. Nu contes
tăm că pe această linie s-au 
făcut și se fac eforturi. La Arad, 
Turda sau la Deva și Piatra 
Neamț, în școlile din alte loca
lități există planșe, panoplii, or
gane de mașini pentru că ade
vărata lecție se înyață „pe viu". 
Asta în linii mari, pentru că tot 
atit de adevărat este și faptul 
că școlile tebuie să pregăteas
că specialiști, dar ele nu sînt 
dotate cu simulatoare, trebu
ie să asigure cadre care să con
ducă autovehicule echipate cu 
motoare Diesel, dar școlile nu 
au piese, nu au asemenea utila
je. Marius Șiclovan, directo
rul școlii din Arad, îmi relata 
faptul că pentru procurarea de 
material didactic are prevăzut 
în planul de cheltuieli pentru 
acest an... 7 000 lei. Și dacă un 
transformator costă peste 1200 
lei, comentariile pe marginea u- 
nor asemenea prevederi mi se 
par de prisos. De regulă, exis
tă o singură carte tehnică, și 
aceea incompletă cu privire la 
motorul Diesel și cîteva seturi 
de planșe. Ministerul de re
sort, întreprinderile în cadrul 
cărora sînt organizate și func
ționează cele 25 de școli au da
toria firească de a le asi
gura acestora materialul di
dactic corespunzător.

După absolvirea școlii tînărul 
face un stagiu de trei luni ca 
ajutor de șofer. în cea mai 
mare parte, spunea ing. Con
stantin Popa, directorul I.T.A. 
Pitești (cea mai mare unitate de 
acest fel din țară, cuprinzînd 
autobazele din 4 județe), tinerii 
vin insuficient pregătiți. Peri
oada de integrare depășește u- 
neori un an. Un punct de ve
dere pe care l-am auzit și de 
la ing. Nicolae Oancea, directo
rul Autobazei I tip uzină din 
Pitești. în același timp înseși 
autobazele practică un sistem 
oare duce la descalificare. în 
multe cazuri proaspeții absol
venți sînt repartizați pe auto
basculante, pe mașini vechi, 
sint trimiși în curse locale, in 
șantier închis, pe drumuri 
proaste, nu sint scoși pe străzi 
circulate de teamă să nu facă 
accidente. Iar cînd- tinerii mai 

cea mai mare din țară. Dar cea 
mai mare fusese Mintia, Ișalnița, 
acum este Rogojelu, mîine vor fi 
Turcenii, nume de sate, nume ue 
orașe, care trec de la un an la 
altul din istorie veche în istorie 
vie, împînzind județele cu stîl- 
pii metalici vopsiți cu oxizi de 
plumb ai rețelelor de înaltă 
tensiune, aceiași stîlpi care nu 
au traversat, misterioși și pe a- 
tunci neînțeleși, livezile cu vi
șini și cu tufe de liliac ale co
pilăriei mele. Țăranii gorjeni 
despre care lor ga spunea ca 
„tipurile sînt energice, figurile 
pline, arse de soare ; ochii pri
vesc drept, fără sfială" s-au pri
ceput să monteze un rotor. Al- 
slhom cîntărind 260 de tone al 
cărui transport de la Craiova pînă 
aici a durat două săptămâni și 
cazonele de mărimea unei hale, 
gîndite și realizate la Uzina de 
mașini grele din București și la 
Vulcan pentru arzătoarele căro
ra sînt acum răscolite dealurile 
Rovinarilor și erup păcură son
dele de la Bîlteni, tot în Gorj, 
spulberînd astfel lînceda legendă 
a unui ținut numai lăutăresc și 
mare doar în letopisețe. Îmi 
închipui, privindu-l ridicat de 
două poduri rulante, calea uria
șului acestuia de oțel lustruit, a- 
șezat direct pe osiile roților 
(altfel nu se putea, calea ferată 
nu fusese făcută pentru astfel 
de transporturi care depășesc 
toate gabaritele) prin haltele mă
runte, cu scunde clădiri de că
rămidă roșie și cu troscot cres
cut printre traverse, cu tăblițe 
de email albastru spălate doar 
de ploi scurte de vară, ca o 
transhumantă a secolului către 
satele calice de altădată ale 
Văii Jiului, ca un drum al țării 
noi către Tismana lui Radu 
Negru, către Izvoare, acolo unde 
sînt cărțile neamului nostru. In 
Gorj, la Rogojelu, poate că nu
mai uzina n-ar fi fost de ajuns 
ca să modifice imaginea străve
che a cîmpului cu ogoare întin
se, calme și obositoare, cu maci 
roșii însîngerînd marginea hatu
rilor, cu somn de vrăbii pe arșiță 
și cu troițe strîmbe, zugrăvite 
ca un iarmaroc la Cărbunești, 
poate nici carierele n-ar fi fost 
de ajuns, enorme și negre cica
trice, dar într-o latură sînt 
turnurile de răcire, imense, 
înalte și suple, de un alb văruit, 
parcă crescute din pămînt, u- 
nul, două, multe. La picioarele 
lor, urmărind cernerea aburindă 
a apei de pe fagurii stelajelor 
încerc aceeași mîndrie pe care 
am avut-o la Tîrgoviște lingă 
Turnul Chindiei, atit numai că 
cetatea aceea și-a rotunjit zidu
rile în ani lungi, sub multe dome
nii fi cu atîtea neștiute jert
fe, întemeindu-se încet, pe 
cînd turnul acesta pe care-l 
văd acum destrămînd aburi la 

au conducători oameni certați 
cu disciplina, slab pregătiți 
profesional, cele trei luni cit 
funcționează ca ajutori de șoferi 
sint pentru ei nu numai insu
ficiente, dar și dăunătoare.

Asistăm la o continuă mo
dernizare a parcului rutier. în 
anul viitor se vor înlocui mul
te autovehicule de tonaj mic cu 
mașini echipate cu motoare Die
sel. Traficul rutier este și el 
tot mai intens, ca urmare a 
dezvoltării economiei naționale, 
a creșterii cerințelor și exi
gențelor. în aceste condiții' ne 
punem fireasca întrebare : co
respunde situației reale ter
menul actual de pregătire a 
șoferilor profesioniști ?, sînt su
ficiente 6 luni, adică 156 de 
zile, pentru pregătirea unui șo
fer ? Șase luni pentru a face 
față tehnicii noi, pentru a ges
tiona averi, pentru a garanta si
guranța circulației călătorilor, 
pietonilor ! în timpul acestor 
6 luni, viitorul șofer profesio
nist are la dispoziție numai 9 
de ore pentru a învăța exploa
tarea motorului, 24 pentru te, 
ria cunoașterii și 57,5 ore pen
tru conducerea autovehiculului. 
Din aceste 57,5 ore, el nu con
sumă decît 10 pentru a deprin
de conducerea în centre aglo
merate, 2,5 ore pentru trecerile 
peste calea ferată, 10 în condiții 
speciale dintre care numai 5 pe 
timp de noapte. Asta în vreme 
ce o manichiuristă este școlari
zată doi ani ca să știe cum să 
lustruiască unghiile, ospătarul 
face și el doi ani ca să știe 
cum se ține ankărul, cum se a- 
ranjează tacîmurile, iar coafe
za... trei ani ca să nu încurce, 
probabil, bigudiurile. Mai sînt 
necesare alte argumente care să 
convingă ministerul de resort de 
paradoxul faptului că în a- 
nul 1974, stadiul actual al dez
voltării transporturilor, școlile 
de șoferi profesioniști au ca 
act legislativ un regulament e- 
laborat cu 12 . ani în urmă ? 
Specialiștii cu care am discu
tat, realitatea, confirmă faptul 
că pregătirea șoferilor, a spe
cialiștilor de la volan trebuie 
făcută în 2—3 ani, astfel ca în 
momentul repartizării ei să fie 
muncitori formați. Formați nu 
ca simpli mînuitori ai volanu
lui, ci ca mecanici-auto.

LIDIA POPESCU

încă deschise se 
alte mormane de 
stivuite, sclipeau 
aparatele de su- 
oamenilor nu se

zeci de metri înălțime l-au ridi
cat desfăcîndu-l din cofraje oa
meni puțini, o singură brigadă 
complexă, în două luni doar; în 
preajma lui, așa cum albește în 
înserare, lunca Jiului trece firesc 
din legendă în industrie fi atunci 
tot ce te înconjoară, camioane 

rgrele muncind șoseaua, zilierii 
nerași de trei zile pe care i-am 
văzut mîncînd la cantină, rupînd 
plinea cu sfințenia țăranului fo' 
ță de rod ți de muncă, MZ-t 
toarele, grămezile de fier pentru 
armătură, turbinele vibrînd surd 
între ziduri, tehnicienii de la 
blocurile de comandă (am cu
noscut unul, pe subinginerul 
Sîrbu Ion, șef de tură) toate 
acestea își capătă rostul lor în
treg. Turnurile de beton se des
lușesc peste întinderi între ză
rile cu munți fi cu miros de ră
șină caldă într-o continuitate 
geologică, chipul de ieri și de 
azi al lumii. Mai demult, m-am 
răcorit într-o apă rece și bună, 
cu gîndul între pietre netede 
ca niște palme de fată nehorită 
cu gust de frunză stătută, la 
obîrșia Jiului și tot în apa aceea 
molcomită, la baraj, aș fi vrut 
să mă scald, prăfuit cum eram st 
murdar de laptele de ciment 
prin care mersesem, dar n-am 
mai avut vreme s-o fac. Am 
trecut din nou pe lingă marile 
hale urmărind alunecarea de 
melc a ascensoarelor pe pere
ții orbi de ferestre, în partea a- 
ceasta se montau cazonele fi în 
măruntaiele lor ' 
împleteau țevi, 
țevi așteptau 
scurt și violent 
dură, iar fețele 
vedeau de după măști, pe calea 
ferată îngustă se mișcau locomo
tive mici, Diesel-uri românești, 
am ocolit din nou barăcile — 
blocurile erau mai departe, din
colo de clădirile uzinei pentru 
reparat utilaj, minier, URUM-ul 
— pe afișe erau înscrise gras ci
fre, se tipăriseră grafice, dar 
cifrele acelea nu mă mai inte
resau, le văzusem aievea, o proză 
trăită. Am băut împreună cu un 
băiat în salopetă apă dintr-o cană 
de tinichea, mi-am amintit a- 
tunci de secolele Dorohoiului și 
am rîs, apr nu era ca la izvoa
re, avea un gust aparte, de rugi
nă, eram însă la Rogojelu și 
trebuia să flec. Din nou vedeam 
carierele, a.tele, mai degrabă fos
tele cariere astupate acum, locu
rile unde zăcămîntul fusese 
secătuit; Ipseau excavatoarele, 
se plantasiră. plopi canadieni, 
albi fi fiiavi și creșteau spornic 
flori galbme de romaniță. îmi 
predasem casca de ebonită pin- 
zată, o ciscă purtată, obliga
torie pe șmtier. Lingă mine erau 
munții, bsericile lor de lemn, 
plopii fi turnurile de răcire ale 
Termoceitralei Rogojelu.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a trimis tovarășului MARIEN N’GOUABI, președintele Co
mitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a victoriei revoluției 
congoleze — Ziua națională a Republicii Populare Congo — îmi 
este deosebit de plăcut ca, în numele Partidului Comunist Ro
mân, al poporului român și al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră și poporului prieten congolez, cele mai calde 
felicitări și urări de noi succese în dezvoltarea independentă a 
țării pe calea progresului economic și social. Poporul român dă 
o înaltă prețuire relațiilor bune, de strînsă prietenie, solidaritate 
și cooperare statornicite între partidele și țările noastre și care 
au fost așezate pe o bază trainică și au cunoscut o evoluție 
rapidă, îndeosebi ca rezultat al convorbirilor și al înțelegerilor 
convenite cu prilejul întîlnirilor pe care le-am avut la Braz
zaville și București.

La marea dumneavoastră sărbătoare, îmi exprim încrederea 
că aceste raporturi fructuoase se vor dezvolta in continuare tot 
mai mult în interesul popoarelor noastre, al forțelor care luptă 
pentru pace și progres, împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Președintele Republicii Arabe Egipt, MOHAMMED ANWAR 
EL SĂDAT, a trimis președintelui Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Am primit cu imensă recunoștință mesajul de bune urări pe 
care cu amabilitate mi l-ați adresat cu ocazia aniversării glo
rioasei zile a revoluției. Sentimentele dumneavoastră nobile față 
de mine și de poporul egiptean ne-au impresionat profund.

îmi face o deosebită plăcere să spun că legăturile de strinsă 
prietenie și cooperare creatoare existente intre țările noastre 
s-au întărit și mai mult după vizita mea în măreața dumnea
voastră țară. Am convingerea că aceste legături vor continua 
în toate domeniile în avantajul reciproc al celor două popoare 
prietene.

Vă rog să primiți cele mai sincere mulțumiri împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de glorie, 
progres și prosperitate pentru poporul român prieten sub 
conducerea dumneavoastră înțeleaptă.

Cu sentimentele celei mai înalte stime
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU a primit din partea 

PARTIDULUI SOCIALIST PORTUGHEZ, următoarea tele- 
£fra mâ •

Multe mulțumiri pentru primirea foarte prietenească pe care 
;ți rezervat-o delegației Partidului Socialist Portughez în 
România.

Cele mai bune felicitări Excelenței Voastre și Partidului Co
munist Român cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a revolu
ției românești.

Cu prilejul apropiatei deschideri a 

Conferinței Mondiale a Populației

■

Cu prilejul apropiatei deschi
deri a Conferinței Mondiale a 
Populației, directorul Centrului 
de Informare al O.N.U. la Bucu
rești, Sayed Abbas Chedid, a 
oferit, miercuri, un dejun în 
onoarea organizatorilor români 
și a celor din partea Organiza
ției Națiunilor Unite ai, acestei 
prestigioase reuniuni interna
ționale.

Adresind un călduros omagiu 
organizatorilor români și ce
lor ai O.N.U. ai acestei reu
niuni internaționale de o am
ploare fără precedent, S. A. 
Chedid a relevat, în toastul 
rostit cu aceșt prilej, importan
ța deosebită a conferinței și 
și-a exprimat satisfacția că 
Bucureștiul găzduiește o mani
festare de asemenea proporții, 
în încheiere, S. A. Chedid și-a 
exprimat convingerea în succe-

PLECARE

Ansamblul folcloric „Parîn- 
gul“ al studenților de la Insti
tutul de mine din Petroșani, a 
plecat miercuri în Danemarca. 
Solii artei studențești din Valea 
Jiului vor evolua la Copenhaga 
și în alte orașe ale țării gazdă 
cu spectacole de cîntece și dan
suri din zonele folclorice cele 
mai reprezentative ale patriei 
noastre.

I---------------711 CRONICA
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Alger, o 
delegație a U.A.S.C.R. con
dusă de Stelian Moțiu, 
secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., care va participa 
la cel de-al VII-lea Congres 
al Uniunii Generale a 
Studenților din Palestina 
(G.U.F.S.). 

sul deplin al acestei conferințe 
istorice, care se înscrie printre 
operele statornice și cu efecte 
de durată întreprinse de Na
țiunile Unite.

LUCRĂRILE

(Urmare din pag. I) 

campanie a griului, încheiată în 
județul Olt pe 6 august. Ba
lanțele finale ale producțiilor de 
griu prezintă diferențe în raport 
de folosirea irigațiilor. Astfel, 
cooperativa agricolă Slăveni 
realizează cu 520 kilograme mai 
mult griu la hectar pe terenu
rile irigate față de solele neiri
gate, iar la cooperativa agricolă 
Rusănești sporul este de 390 
kilograme pentru fiecare udare 
aplicată în plus.

în această perioadă eforturile 
lucrătorilor din sectorul de iri
gații de pe ogoarele județului 
Olt sînt îndreptate spre menți
nerea umidității în sol la plafo
nul de accesibilitate pentru 
plante. Prin buna organizare a 
muncii la irigat, asigurindu-se 
funcționarea fără întrerupere a 
motopompelor și aripilor de 
ploaie, culturile de toamnă ale 
cooperativelor agricole Stoenești, 
Rusănești, Vădastra, „Unirea"- 
Corabia, Cilieni, Izbiceni sînt 
frumos dezvoltate, prevestind o 
producție bună la hectar. Pe tî- 
nărul motopompist Alexandru 
Cernat și udătorul Dan Florea 
de la cooperativa agricolă Băbi- 
ciu i-am găsit în cîmp „la post", 
supraveghind aripile de udare 
„pe poziție", care efectuau a 
treia udare la sfecla de zahăr.

— La cursurile agrozootehnice 
am învățat tehnica irigării cul
turilor, corespunzătoare condi
țiilor din unitatea noastră, ne 
spune Florea Dan. Acolo unde 
pămîntul o cere menținem aripa 
de udare mal mult decît cele 10 
ore normale ; chiar 12—13 ore.

Se cuvin două observații. Pri
ma : cu toate acestea aici, ca 
și în majoritatea unităților agri
cole, preocuparea pentru calita
tea irigării este lăsată pe planul 
al doilea, dovadă stînd umidita
tea solului care este la un plafon

INTILNIRE LA

C.C. AL P.C.R.
Marți după-amiază, tovarășul 

Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întilnit cu Berit 
Aas, președintele Partidului So
cialiștii Democrați din Norvegia, 
și Svein Skotheim, secretar al 
Partidului Socialist Popular din 
Norvegia, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., se află la odihnă in 
țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

SOSIRE
Miercuri după-amiază, a sosit 

la București o delegație a Uniu
nii Socialiste Arabe din Repu
blica Arabă Libiana, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită de prietenie în țara 
noastră. Delegația este condusă 
de Faragi Aii Balha, secretar al 
Comitetului U.S.A.L. din guver- 
noratul Dema. Din delegație 
mai fac parte : Mohamed Hus
sein Akil, secretar al Comitetu
lui U.S.A.L. din guvernoratul 
Sabha, Mohamed Nuri Al-Ham- 
rnali, membru al Secretariatului 
U.S.A.L. pentru afaceri arabe și 
politica externă, Raga Mansur 
Msalim, secretar cu proble
mele ideologice al Comitetu
lui U.S.A.L. din guvernoratul 
Al-Zavia, Maftah Abdel Salam 
Al-Kamati, șeful secției de co
operare cu organizațiile de 
masă din Ministerul Tineretului 
și Afacerilor Sociale, Mufida 
Muftah Siklani, militantă în or
ganizația femeilor din Libia.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Necula, membru al 
C.C. al P.C.R„ Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Nicolae Matei, 
secretar al Comitetului Munici
pal P.C.R. București, Luca 
Cristina, secretară a C.C. al 
U.T.C., de activiști de partid.

DE IRIGAȚII
foarte scăzut. A doua : dintr-o 
situație operativă centralizată 
reiese că o foarte mică suprafa
ță (numai circa 3 000 hectare) 
din cele cu culturi succesive au 
primit prima udare. Și sînt po
sibilități, după cite sîntem in
formați, ca pe cele 10 000 hectare 
care au fost cultivate cu griu în 
sistem irigat să se realizeze o 
a doua producție de furaje, ce 
poate contribui substanțial la 
aprovizionarea sectorului zooteh
nic. Notăm unități ca „Viața 
nouă“-Brastăvăț, Tia Mare. Co- 
teana, Bălănești care nu-și re
consideră forța productivă la 
adevărata valoare, tocmai dato
rită neglijării sectorului de iri- 
gații.

CERTITUDINEA VIITORULUI
(Urmare din pag. I)

sonalitatea creatoare a fie
căruia. Fiecare se poate re
găsi pe sine, își poate citi 
destinul — al său și alor săi 
— științific prefigurat, în- 
tr-un aliniat sau altul al 
planurilor puse în dezbatere 
publică, tocmai fiindcă apar
țin tuturor și fiecăruia în 
parte. Căci sensul mișcării 
timpului este unic : către vi
itor.

In recentul mesaj al 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat Con
ferinței internaționale a ti
neretului pe problemele 
populației, se spune printre 
altele : „Problemele popu
lației, care fac obiectul aces
tei conferințe, interesează

DE ZIUA PRESEI
(Urmare din pag. I)

se afirme ca o forță socială 
cu o tot mai remarcabilă 
contribuție la făurirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, la înaintarea 
României pe drumul comu
nismului. Organizația noas
tră, tineretul patriei, publi
cația care i se adresează își 
fac un titlu de mîndrie din 
faptul că primul număr, 
prima pagină a ziarului nos
tru a publicat cuvintul celui 
care astăzi se află in fruntea 
partidului, a națiunii, a sta
tului.

In acest an sărbătoarea 
Zilei presei prezintă o notă 
aparte, conferită de recenta 
adoptare de către Marea 
Adunare Națională a Legii 
presei inițiată și elaborată 
prin contribuția personală a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în asemenea con
diții. traducerea în viață a 
sarcinilor cu care sîntem în
vestiți, de a propaga în ma
sele largi de oameni ai mun
cii din tara noastră atotbirui
toarele idei ale marxisni-le- 
ninismului, nobilele idealuri 
ale socialismului și comunis
mului, de a ne ancora tot 
mai profund în realitățile so- 
cial-politice ale tării, ale 
vieții tuturor categoriilor de 
tineri, presupune un spor de 
responsabilitate pentru cali
tatea muncii pe care o depu
nem, o grijă și mai marc 
pentru satisfacerea dezidera
tului perfecționării conținu
tului și formei în care ziarul

Adunarea festivă de la
Casa Ziariștilor din Capitală

Miercuri la amiază, la Casa 
ziariștilor din Capitală a avut 
loc adunarea festivă consacrată 
Zilei Presei Române și celei 
de-a 43-a aniversări a apariției 
ziarului „Scînteia".

Au participat redactori, cola
boratori și corespondenți ai 
presei centrale, Radioteleviziu- 
nii și Agenției Române de Pre
să „Agerpres'Ș.

Adunarea a fost deschisă de 
Alexandru Ionescu, redactorul 
șef al ziarului „Scînteia". Des
pre semnificația acestei sărbă
tori a vorbit Octavian Paler, 
redactorul șef al ziarului 
„România liberă".

In încheierea adunării a fost 
adoptată o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune între altele: „Conștienți 
de importantul rol care revine 
tuturor mijloacelor de comuni
care în mase, sîntem pătrunși 
de ideea slujirii înaltelor co
mandamente ce stau în fața 
presei, îndeosebi acum, după 
elaborarea Proiectului de Pro
gram al Partidului și a Proiec
tului de Directive ce vor fi a- 
doptate de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R. Vom face to
tul, neprecupețindu-ne talentul

în cea mai mare măsură tî- 
năra generație, pentru că, de 
felul cum vor fi soluționate, 
depind însuși destinul lumii 
de mîine, fizionomia socie
tății viitoare în care veți 
trăi și munci cu toții". Și, 
referindu-se la mărețele 
realizări obfinute pînă Ia a- 
cest 23 August aniversar, 
înaltul mesaj arată în con
tinuare : „Tineretul a avut 
un rol esențial în toate ma
rile schimbări care au avut 
loc în această perioadă în 
societatea românească ; el 
și-a adus din plin contribu
ția la lichidarea înapoierii 
moștenite din trecut, la dez
voltarea pe o cale nouă, mo
dernă, a țării. Tineretul din 
România joacă un rol im
portant în întreaga viață e- 

ajunge sub ochii celor ce ne 
citesc.

Legindu-ne mai strîns dc 
popor, de viata sa, servind 
cu și mai mare eficientă in
teresele clasei muncitoare, 
cauza partidului, sîntem con
știent! că numai in acest 
mod ne vom putea îndeplini 
cu succes misiunea ce ne-a 
fost încredințată de a mobi
liza masele de tineri la în
făptuirea politicii partidului.

într-o lumină cu atît mai 
pregnantă ne apar aceste 
sarcini acum, cind întreaga 
tară se pregătește pentru în- 
timpinarea celor două mari 
evenimente ale anului, cea 
de-a XXX-a aniversare a eli
berării și cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R. Etapa pe 
care o străbate întreaga pre
să, etapă marcată de prezen
tarea in paginile ei a înfăp
tuirilor celor 30 de ani de 
construcție socialistă pe pă- 
mintul României și de dez
baterea documentelor celui 
de-al XI-lea Congres, con
stituie un moment de în
semnătate deosebită pen
tru activitatea întregii pre
se, un prilej de a-și reafir
ma rolul ce-i revine în 
societatea noastră socialistă, 
creșterea calitativă a efortu
lui militant pentru înfăp
tuirea programului partidu
lui nostru, pentru mobili
zarea tuturor forțelor, tineri 
și vîrstnici, in vederea ridi
cării României pe noi trepte 
de progres, pentru făurirea 
omului de tip nou, construc
tor al socialismului și comu
nismului.

și forța de muncă, pentru ca 
aceste documente cu adevărat 
istorice să fie larg difuzate și 
explicate în rîndul maselor. 
Presa noastră va pune coloane
le sale la dispoziția oamenilor 
muncii, astfel ca documentele 
congresului să fie dezbătute de 
întregul nostru popor.

Vom depune toate eforturile 
pentru a oglindi la adevărata ei 
tensiune marea întrecere socia
listă în care se află cuprinse 
toate colectivele de muncă din 
țara noastră, pentru a întîmpi- 
na așa cum știe eroica noastră 
clasă muncitoare Congresul al 
XI-lea al P.C.R. și a îndeplini 
actualul cincinal înainte de ter
men. Vom contribui prin toate 
mijloacele de care dispun presa 
noastră, Radioteleviziunea, pen
tru aplicarea în viața de fiecare 
zi a codului eticii și echității 
socialiste — adevărată platfor
mă morală a constructorilor 
unei societăți noi și a unui om 
nou în țara noastră. Prin tot 
ceea ce vom scrie, vom popu
lariza politica internă și exter
nă a Partidului Comunist Ro
mân — organizatorul și înfăp
tui torul tuturor victoriilor po
porului nostru".

conomică, politică și socială, 
în conducerea treburilor ță
rii, fiind animat de idealul 
măreț al realizării pe aces
te meleaguri a celei mai 
drepte societăți — societa
tea comunistă".

Importantele aprecieri Ia 
adresa tineretului român, 
deosebit de mobilizatoare, 
vin să se împletească, atît 
de creator, cu etapele pre
zente și viitoare, incluse — 
treaptă cu treaptă — in Di
rectivele Congresului al 
XI-lea. Obișnuiți să facem 
bilanțul succeselor și să 
pornim apoi, numaiaecît, 
mai departe, la treabă, ne 
înscriem total în TIMPUL 
neostenit, al tării întregi, al 
trecutului, prezentului și vii
torului ei cert.

CINSTIRE
MEMORIEI 
EROILOR

PE DRUMUL PARCURS 
DE ARMATELE ROMÂNE 

ÎN RĂZBOIUL ANTIHITLERIST
Continuînd seria manifestări

lor politico-educative dedicate 
celei de a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și Congresului 
al XI-lea al P.C.R., Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist inițiază o nouă acțiu
ne de amploare. Este vorba de 
motoștafeta sugestiv intitulată, 
„Pe drumul parcurs de armate
le române in războiul antihitle
rist", organizată cu concursul 
Ministerului Apărării Naționa
le, Ministerului de Interne, Sta
tului major al gărzilor patrioti
ce, Consiliului național al orga
nizației pionierilor și C.N.E.F.S. 
Cîteva detalii, de natură organi
zatorică și de conținut, ne vor 
ajuta să descifrăm valențele 
politice remarcabile ale acestei 
manifestări cuprinzătoare.

Așadar, simbătă 17 august. în 
cadrul unei scurte festivități se 
va da startul de pe stadionul 
„Steaua" de la Ghencea, în 
pauza meciului de fotbal Stea
ua — „U“ Cluj. A doua zi, di
mineața. coloana celor 40 de 
motocicliști, însoțită de un grup 
de tineri excursioniști din Ca
pitală, se va îndrepta spre Că
rei, punctul cel mai îndepărtat 
al motoștafetei, pe un traseu ce 
include locuri cu rezonanță is
torică în epopeea eroică, de 
jertfă și singe, a luptelor pur
tate de armata română pentru 
eliberarea patriei de sub jugul 
fascist : Băneasa, Ploiești, Do- 
bolii de Jos, Oarba de Mureș, 
Cîmpia Turzii, Cărei. în aceste 
locuri memorabile, în principa
lele orașe pe care le va stră
bate motoștafeta vor avea loc, 
la monumentele eroilor căzuți

!♦ C. M,
A EDITAT 

O EDOSLIĂ 
DE CERTĂ
UTILITATE
Litoralul Mării Negre, sta

țiunile montane și balneocli
materice atrag de la an la 
an tot mai mulți turiști 
străini care ne vizitează 
țara, care-șl petrec vacantele 
pe meleagurile patriei noas
tre. Inspectoratul General al 
Miliției a editat, in limbile 
de largă circulație o bro
șură în ajutorul acelora din
tre el care sînt posesori de 
autoturisme, ingenioș ilus
trată, in care sînt cuprinse 
relafii cu privire la rețeaua 
drumurilor, semne și reguli 
de circulație in orașe și in 
afara lor etc. Turiștii fac 
cunoștință și cu cei mai ti
neri „oameni de ordine" — 
elevi ai diferitelor școli ge
nerale. Un concediu plăcut, 
fără incidente, o rapidă o- 
rlentare pe drumurile patriei 
noastre, toate însemnind, in 
final, ospitalitate. Acestor co
mandamente le răspunde 
broșura de certă utilitate 
„Bine ați venit in România" 
a cărei apariție o semnalăm.

LIDIA POPESCU

în războiul antihitlerist sau în 
centrele civice ale orașelor, am
ple manifestări evocatoare cu 
participarea tinerilor din jude
țele respective. în cadrul aces
tor manifestări evocatoare se 
vor organiza întilniri cu vete
rani ai războiului antifascist și 
participanți la insurecția națio
nală antifascistă armată, spec
tacole de recitări și cîntece pa
triotice, marșuri pionierești, de
puneri de flori, gărzi de onoare.

Dar iată, in detaliu, și tra
seul ce urmează a fi parcurs : 
I. 18 VIII : București — Bănea
sa — Otopeni — Ploiești — 
Bușteni — Sinaia — Predeal — 
Brașov — Hărman — Prejmer

„Cupa tineretului"
întrecerile ediției de vară a 

„Cupei tineretului" pentru ti
neri, categoria pină la 30 de 
ani, s-au apropiat de faza fi
nală. Simbătă și duminică, in 
opt localități din țară au loc 
jocurile zonale ale echipelor 
de handbal și oină din mediul 
rural. Respectiv, la Arad, Alba 
Iulia, Zalău, Sf. Gheorghe, Bo
toșani, Buzău, Slobozia și A- 
lexandria se vor întîlni 78 de 
echipe (feminine și masculine) 
de handbal ca și 39 formații 
de oină, campioane pe județe. 
Acestea vor juca sistem turneu, 
iar primele clasate se califică 
pentru finalele pe țară, progra

TENIS
Rezultate din primul tur al 

concursului internațional de te
nis de la Toronto ; Vilas (Ar
gentina)—Cornejo (Chile) 6—3, 
7—5 ; Brown (S.U.A.)—Năstase 
(România) 6—1, 6—1 ; Borg 
(Suedia)—Bardsley (Canada)
6—3, 6—1 ; Orantes (Spania)— 
deHolmes (S.U.A.) 6—1 6—2 ; 
J. Gisbert (Spania)—Jaufre 
(Franța) 7—5, 7—5.

VOLEI
In prima zi a turneului in

ternațional de volei pentru ju
niori, care a început în orașul 
Zalaegerseg (Ungaria), selecțio
nata României a învins cu sco
rul de 3—2 reprezentativa Bul
gariei. Alte rezultate : Ungaria 
—Italia 3—2 ; Zalaegerseg— 
Olanda 3—0.

CICLISM
Campionatul mondial de ci

clism a început miercuri pe 
pista velodromului amenajat în 

Dobolii de Jos; II. 19 VIII: 
Dobolii de Jos — Brașov — Ru
pea — Sighișoara — Tg. Mureș
— Iernut — Oarba de Mureș — 
Cimpia Turzii; III. 20 VIII : 
Cîmpia Turzii — Turda — Cluj
— Zalău — Cărei. La data de 
22 august, concomitent, vor 
porni motoștafete din centrele 
județelor Satu Mare, Bihor, 
Arad, Timiș, Mehedinți, Dolj, 
și Argeș. în toate aceste cen
tre motoștafeta va fi întimpina- 
tă de ample manifestări politice 
și culturale mareînd, astfel, ca
racterul omagial al întregii ac
țiuni.

AL. DOBRE

mate în zilele de 25—27 august, 
la Craiova.

La Brașov, simbătă 17 și du
minică 18 august au loc între
cerile finale pe țară rezervate 
asociațiilor sportive din între
prinderi și instituții. în program 
sint prevăzute concursuri de a- 
tletism și popice. Apoi, după o 
săptămînă (în zilele de 23—25 
august), la Tirgu-Mureș se des
fășoară finalele pe țară, ale 
„Cupei tineretului" pentru aso
ciațiile sportive ale cooperati
velor meșteșugărești, la atle
tism, popice și handbal.

M. L.

parcul Universității din Mon
treal. întrecerile au fost des
chise cu seriile probei de ur
mărire individuală la amatori, 
Pînă la disputarea a 5 serii 
cel mai bun timp pe distanta 
de 4 000 m l-a înregistrat olan
dezul Nieuwenhuis.

FOTBAL
Peste 80 000 de spectatori au a- 

sistat pe stadionul central din 
Pekin la întîlrrirea prietenească 
de fotbal dintre selecționatele 
Senegalului și R.P. Chineze. 
Partida s-a încheiat cu scorul 
de 5—2 In favoarea gazdelor.

TENIS DE MASĂ
Campionatele mondiale de te

nis de masă vor avea loc în 
anul 1977 în sala expoziției din. 
localitatea Bickenhill, aflată în 
imediata apropiere a marelui 
oraș Birmingham. Este pentru 
a patra oară cînd campionatele 
mondiale de tenis de masă vor 
fi organizate de federația en
gleză.

,,MOBRA'=50 cma

^MOBRA"«=4 cai putere

,,MOBRA"=stabilitate și confort

,,MOBRA*=suspensie hidraulică

,,MOBRA"=parcare fără dificultăți

„MOBRA'=6325 lei

Motoreta „MOBRA" — utilă în orice călătorie.

Motoreta „MOBRA” se poate cumpăra și ou plata în 24 
rate lunare cu un avans minim de 950 lei.

MINISTERUL MUNCII

LICEUL AGRICOL SPECIAL NR. 1

București, șos. Afumați nr. 94—98,

sectorul 2

Liceul agricol special nr. 1 aparținînd de 
Ministerul Muncii, primește pentru anul școlar 
1974/1975 elevi în anul I la secția Horticultu
ra (treapta I) și la secția profesională, specia
litatea lăcătuși construcții metalice.

Se primesc elevi din toate județele. Candi
datul trebuie să fie invalid locomotor, absol
vent a 8 clase și cu dosar întocmit de Direcția 
pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale 
a județului respectiv.

Elevii admiși au asigurate cazarea și hrana 
pe toată durata școlarizării.

înscrierile se înaintează prin Direcția jude
țeană pentru probleme de muncă și ocrotiri 
sociale pînă la data de 1 septembrie 1974 la 
Ministerul Muncii.

Informații suplimentare se pot obține de la 
secretariatul Liceului agricol special nr. 1, 
București, șos. Afumați nr. 94—98, sectorul 2 
— telefon : 35 13 29 —

COOPERATIVA 
ELECTROBOBINAJ 

livrează prin magazinele de 
specialitate ale comerțului 
produse electrotehnice de 

uz gospodăresc :

• antenă radio ca
meră

• autotransformator 
cu cursor

• autotransformator 
reversibil 500 W

• aprinzătoare elec
trice pentru aragaz

• aeroterme tip cas
nic

• ciocane de lipit de 
80 W

• claxoane de bici
cletă

• dispozitiv electric 
de ondulat părul

® electromotoare ma
șină de spălat rufe

• electropompă de 
- 3/4"—1’/2"
• lampă portativă 

auto

NU
UITAȚI!

AZI, 
ULTIMA 

ZI

LA

LOTO

O nouă formulă tehnică !

Tragerea excepțională
LOTO 20AUGUST74

• NOUA FORMULĂ TEHNICĂ OFERĂ MARI AVANTA
JE PARTICIPANȚILOR • AVEȚI, DECI, MARI POSIBILITĂȚI 
DE CIȘTIG. • NU LÂSATI PE MÎINE CE PUTETI FACE AZI. 
PROCURAȚI-VA DIN VREME CÎT MAI MULTE BILETE CU 
NUMERELE PREFERATE.

Luni 19 august este ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor.
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Lucrările Conferinței internaționale 
a tineretului pe problemele populației

»f. PESTE HOTARE
Miercuri au continuat lucra* 

rile Conferinței internaționale 
a tineretului pe problemele 
populației.

în cadrul celor trei comisii - 
„Tineretul, populația ți dezvol
tarea social-economică", „Tine
retul, populația, resursele și 
mediul înconjurător", „Tinere
tul, populația, familia și bună
starea" - dezbaterile din cea

Dialog amplu privind 
preocupările majore 

ale tineretului

Opinii ale participanților la Conferința internațională a tineretului 

pe problemele populației

Patru zile de dezbateri - 
zeci și zeci de intervenții, un 
schimb de păreri care s-a pre
lungit de-a lungul multor ore.

Din nou ne-am adresat unor 
participant la Conferința in
ternațională a tineretului pe 
problemele populației pentru a 
discuta pe marginea acestui 
remarcabil eveniment.

• GUY LHOPITEAV, 
reprezentant al Mișcării 
Tineretului Comunist 
Francez, relevă în primul 
rînd semnificația dialogu
lui •

— Conferința demonstrează 
voința tineretului de a acționa 
pentru a preface actualele 
structuri, pentru a elimina in
justiția și inechitatea, pentru a 
impune măsuri progresiste con
forme cu interesele popoarelor. 
Problemele populației nu se re
duc la aspectele strict demogra
fice. Ele sînt probleme cu un 
profund caracter politic și so
cial. Sărăcia a sute de milioa
ne de oameni, utilizarea nera
țională a resurselor de care dis
pun continente intregi, degra
darea periculoasă a mediului 
înconjurător au cauze precise 
pe care dezbaterile noastre le-au 
identificat in mod clar. Sub
dezvoltarea se leagă de politi
ca colonialismului. Iar trecutul 
a lăsat urme ce nu pot fi șter
se cu ușurință. Exploatarea bo
gățiilor țărilor aflate sub domi
nația colonială are efecte pe 
care le resimt popoarele aces
tor țări. Dezvoltarea acestor 
țări, depășirea stadiului de îna
poiere economică se află în 
nemijlocită legătură cu realiza
rea unor raporturi noi, de res
pect al independenței naționa
le și de egalitate deplină, reală. 
Popoarele trebuie să dispună 
de resursele lor in mod liber, 
să le folosească in propriul lor 
interes. Aș adăuga necesitatea 
de a se pune capăt cursei înar
mărilor, care are consecințe 
grele pentru țările în curs de 
dezvoltare. Utilizarea într-o di
recție constructivă, pozitivă, a 
uriașelor fonduri cheltuite pen
tru înarmare ar izbăvi milioa
ne de oameni de suferințele pe 
care le îndură, ar îngădui să 
se elimine într-un ritm mai ra
pid fenomenele dramatice ale 
foametei, analfabetismului, ma
ladiilor cronice, deschizîndu-se 
drum spre un progres de ne
conceput fără înlăturarea ex
ploatării si asupririi.

— Ați cunoscut pentru 
prima oară România ?

— Este prima mea călătorie 
în această țară ospitalieră...

— Ce impresie aveți 
despre țara noastră ?

— In primul rînd am întîlnit 
un tineret încrezător în pers
pectivele sale, un tineret căru
ia societatea socialistă i-a asi
gurat certitudinea viitorului și 
l-a eliberat de dificultățile pe 
care le cunosc tinerii de aceeași 
vîrstă în condițiile capitalismu
lui. M-a impresionat puternic 
atașamentul tineretului față de 
patria socialistă, dorința de a 
o sluji cu devotament. Trebuie, 
de asemenea, să remarc succe
sele construcției socialiste în 
România, succese care ne bucu
ră sincer și pe care le prețuim. 
Doresc poporului român și tine
retului său să obțină noi succe
se pe acest drum. încheind, 
vreau să-mi exprim convinge
rea că relațiile dintre U.T.C. și 
Mișcarea Tineretului Comunist 
Francez se vor consolida, că le
găturile ce ne unesc se vor 
lărgi in continuare.

• CLARE DONOVAN,
vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Tineretu
lui din Noua Zeelandă, 
ne-a declarat: i

— In primul rînd cred că me
rită subliniată una din reușite
le certe ale reuniunii : realiza
rea sub semnul acelorași preo
cupări a unei palete extrem de 
variate de reprezentări ale ti
neretului. Rareori s-au putut 

de-a patra zi au pus în eviden
ță interesul reprezentanților ti
nerei generații pentru înțele
gerea și rezolvarea probleme
lor generate de procesele de
mografice care au loc in lu
mea contemporană în contex
tul mai larg al progresului so
cial-economic al omenirii, al 
necesității afirmării tuturor

realiza asemenea conferințe, Ia 
care să fie prezenți tineri sosiți 
din toate colțurile lumii, de di
ferite orientări politice, ideolo
gice sau religioase, animați de 
dorința de a se cunoaște reci
proc, de a face un larg schimb 
de opinii pe problemele atît de 
complexe care privesc cele mai 
largi pături ale tinerei genera
ții. Pentru mine, oportunitatea 
unor asemenea intilniri își are 
originea în credința că genera
ția matură de miine trebuie să 
fie pregătită să-și asume res
ponsabilități, să-și apere drep
turile, să-și continue lupta pen
tru progres.

— In ce comisie ați 
luat parte la lucrări și ce 
impresie v-au produs dez
baterile de pină acum ?

— Am ales Comisia I-a, apre
ciind ca deosebit de importantă 
tema care dezbate problemele 
tineretului, ale populației în co
relație cu dezvoltarea socială, 
cu progresul în general. N-aș 
vrea să emit concluzii înainte 
de încheierea dezbaterilor în co
misia respectivă, dar totuși pot 
afirma că am ascultat interven
ții conținînd idei bine contura
te, am înregistrat experiențe 
utile.

— Cu ce gînduri parti
cipați la Conferință ?

— Așa cum spuneam, măgin- 
desc la posibilitatea pe care o 
oferă Conferința de la Bucu
rești de a stabili contacte care 
să se materializeze într-o mai 
bună cunoaștere și înțelegere a 
tineretului de pretutindeni. 
Nouă ne place să spunem că 
din înțelegere izvorăște acțiu
nea. Afirm acest lucru luind în 
considerație interdependența 
factorilor politici, economici și 
sociali la nivelul internațional. 
Reprezint la Conferință tineri 
dintr-o țară care nu cunoaște pro
blemele subdezvoltării. Partici- 
pind la lucrările reuniunii, 
mi-am întărit convingerea asu
pra necesității de a spori munca 
educațională printre tinerii noș
tri compatrioți pentru a cunoaște 
și mai bine realitatea contem
porană, năzuințele tineretului 
legate de o lume mai bună și 
mai dreaptă.

Dacă-mi permiteți, aș dori să 
mulțumesc tineretului român, 
organizației sale pentru ospitali
tatea și amabilitatea care ni 
le-au rezervat. Sper să găsesc 
timpul necesar pentru a vă cu
noaște mai bine frumoasa dum
neavoastră Capitală.

• Pe TOGBONOU YAO- 
VI ROGER, reprezentant 
al Ministerului Tineretului 
și Sportului din Togo, 
l-am ascultat mai întâi în- 
tr-una din comisiile Confe
rinței vorbind despre ne
cesitatea ca problemele 
populației să fie abordate 
de f iecare stat în mod su
veran, finind seama de re
alitățile specifice. Reluăm 
ideea în convorbirea pe 
care a avut amabilitatea 
de a o accepta.

— Soluțiile problemelor popu
lației — și nu numai ale acestor 
probleme — trebuie să fie în 
deplină concordanță cu specifici
tatea fiecărei țări. Nu pot «xista 
soluții general valabile în condi
țiile în care aspectele acestor 
probleme sînt extrem de diverse 
și nu sînt uniforme. Există o 
certă inegalitate în materie de 
densitate a populației nu numai 
între continente, ei chiar în ceea 
ce privește repartiția teritorială 
a locuitorilor pe țări. Orice po
litică demografică care nu ia în 
considerare totalitatea factorilor 
este sortită eșecului. Nevoia de 
a examina problemele în core
lație directă cu condițiile parti
culare se exprimă in mod acut 
în eforturile pentru dezvoltare. 
De pildă, cultura de cafea și 
cacao nu se poate generaliza. 
Nu sînt condiții in toate țările 
pentru a extinde o asemenea 
cultură. Dar în același timp 
asistăm la exodul rural, la pă
răsirea multor sate de către ță
ranii atrași de zonele favorabile 
culturilor industriale. Tinerii, în 
mod deosebit, se îndreaptă spre 

popoarelor în viața internațio
nala.

Un grup de lucru pentru pro
blemele tinerelor fete a discu
tat aspecte ale condiției fe
meii în zilele noastre.

Comisiile au dezbătut, de a- 
semenea, proiectele de docu
mente ce urmează a fi adop
tate de Conferință.

Lucrările Conferinței conti
nuă.

centrele mari. A rămine în me
diul rural înseamnă a produce 
culturi care aduc venituri re
duse. Reconversiunea mentalită
ții se poate realiza doar in con
dițiile unor măsuri eficiente, de 
stimulare a dezvoltării. Este ne
cesar să se revalorizeze munca 
pămintului, să se combată 
tendința spre activități adminis
trative. Totuși, reușita acestor 
eforturi depinde de caracterul 
acțiunilor întreprinse care nu 
pot fi generale, ci trebuie să se 
bazeze pe cunoașterea exactă a 
realităților din fiecare țară. In 
acest cadru strict specific tre
buie situat și ajutorul statelor 
dezvoltate. Sprijinul acestor sta
te trebuie să fie oferit în funcție 
de necesitățile reale ale po
poarelor ce înfruntă problemele 
subdezvoltării. Dorim ajutor, dar 
nu orice fel de ajutor, ci acel 
ajutor care să ne fie acordat din 
dorința de a ne stimula dezvol
tarea și nu din dorința de a îm
bogăți mai mult pe cei bogați. 
Raporturile dintre state ' trebuie 
să se bazeze pe o egalitate 
reală.

— Ce apreciați în mod 
deosebit la această Confe
rință ?

— Lucrul cel mai important îl 
constituie afirmarea aspirațiilor 
tineretului...

— Ce ne puteți spune 
despre primul dumnea
voastră contact cu Româ
nia ?

— Ne bucurăm aici de o pri- 
mire f°aric amicală, călduroasă, 
sîntem înconjurați cu ospitalita
te. In România tineretul se 
bucură de o atenție pe care a 
exprimat-o clar șl mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
mesaj ale cărui idei le apreciez 
mult. Acest mesaj n-a neglijat 
nici una din marile probleme 
care interesează generația tînără.

• HORACIO ARGU
ELLO este un tînăr din 
Nicaragua care îndeplineș
te funcția de consultant 
pentru America Latină în 
cadrul Adunării Mondiale 
a Tineretului (W.A.Y.). 
Transcriem declarația pe 
care ne-a făcut-o :

— Este o ocazie foarte bună 
pentru organizațiile de tineret si 
tinerii din întreaga lume de 
a-și exprima liber opiniile cu 
privire la problemele populației. 
După părerea mea, Conferința 
este imporiantă din următoarele 
motive : a) oferă tinerilor un 
cadru organizat să facă un larg 
schimb reciproc de opinii și să-și 
facă cunoscută hotărirea lor de 
a acționa și în viitor pentru 
schimbarea in bine a societății 
în care trăim : b) concluziile la 
care vom ajunge vor putea servi 
organizațiilor internaționale, na
ționale și guvernelor interesate 
în problemele populației. Astfel, 
vor deveni cunoscute poziția ti
nerei generații, dorințele și aspi
rațiile sale de a trăi într-o so
cietate mai echitabilă, mai 
dreaptă. Și cred că aceste con
cluzii nu pot fi deloc neglijabile 
dacă ne gindim că numai în ță
rile în curs de dezvoltare 50 Ia 
sută din populație are sub 25 de 
ani. Problema populației este o 
parte din problema dezvoltării și 
trebuie analizată în acest an
samblu. Desigur, ei i se adaugă 
altele ca distribuirea echitabilă 
a materiilor prime, cultivarea 
rațională și intensivă a pămin
tului și altele. Numai analizin- 
du-le în acest context și core- 
lindu-le vom putea găsi o rezol
vare reală și justă.

Pentru noi, cei din țări în 
curs de dezvoltare, este foarte 
important faptul că această 
Conferință se ține în România 
— țară socialistă în curs de 
dezvoltare. De altfel, s-a eviden
țiat chiar de la început, din 
mesajul adresat de președintele 
Nicolae Ceaușescu, că România 
acordă o importanță deosebită 
acestei Conferințe, problemelor 
tineretului.

Declarații consemnate de 
EUGENIU OBREA 
IOAN TIMOFTE
GH. SPRINȚEROIU

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR 

DIN CIPRU
• Impas în tratativele de la Geneva • Rezoluția Consiliului de Secu
ritate • Lupte violente în insulă • Acord privind o încetare a focului

Cea de-a doua fază a lucră
rilor Conferinței de la Geneva 
în problema Ciprului, începută 
la 8 august, s-a întrerupt in 
cursul nopții de marți spre 
miercuri la ora 1,20 GMT, fără 
ca cei cinci participanta — mi
niștrii de externe ai Marii Bri
tanii. Greciei și Turciei și re
prezentanții comunităților grea
că și turcă din Cipru — să fi 
ajuns la un acord.

La părăsirea sălii de ședință, 
ministrul de externe grec, 
Gheorghios Mavros, a declarat : 
„Conferința asupra Ciprului 
este un eșec total". La rîndul 
său, ministrul de externe brita
nic, James Callaghan, a precizat 
că „pentru moment nu există 
perspective de reluare a lucră
rilor Conferinței".

La scurt interval după aceas
ta, postul de radio Ankara a- 
transmis un comunicat oficial, 
prin care avertiza navele și avi
oanele aparținînd altor țări că 
spațiul aerian al Ciprului, pre
cum și anumite zone ale Mării 
Mediterane din proximitatea 
insulei au fost declarate zone 
periculoase.

NICOSIA. — în zorii zilei 
de miercuri, aviația turcă a 
început să bombardeze o serie 
de obiective în zona locuită de 
ciprioții greci din Nicosia, pre
cum și în regiunea din apropie
rea aeroportului internațional al 
capitalei.

Bateriile antiaeriene ale Găr
zii Naționale au deschis, la rîn
dul lor, focul împotriva avioane
lor turcești doborînd patru din
tre ele — iar, la scurt timp după 
începerea raidurilor de bombar
dament, s-au declanșat schim
buri de focuri între forțele te
restre turcești și cele ale ciprio- 
ților greci, situate de-a lungul 
așa-numitei „linii verzi" care 
separă cele două comunități — 
greacă și turcă — din Nicosia.

Luptele au continuat cu inten
sitate în tot cursul zilei.

în afară de capitală, au mai 
fost bombardate Famagusta — 
principalul port al țării — ora
șele Kythreia, situat la aproxi
mativ . 10 km de Nicosia, și 
Skyloura, aflat la aceeași dis
tanță de capitală în direcția 
nord-vest, regiunea dintre loca
litățile Lapithos și Myrthou.

Protejate de artilerie și baraje

Vicepremierul
Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze 

a primit pe prim- 
adjunctul ministrului 
apărării naționale 

al României
Den Siao-pin, vicepremier 

al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, l-a primit pe 
general-colonel Ion Gheor- 
ghe, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale, șef 
al Marelui Stat Major, aflat 
în R. P. Chineză.

General-colonel Ion Gheor- 
ghe a transmis, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj de salut și calde 
urări de sănătate tovarășu
lui Mao Tzedun și celorlalți 
conducători de partid și de 
stat ai R. P. Chineze.

La rîndul său, vicepremie
rul Den Siao-pin a transmis, 
din partea președintelui Mao 
Tzedun, a premierului Ciu 
En-lai, și a celorlalți condu
cători chinezi, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și celor
lalți conducători de partid și 
de stat ai României, cele 
mai calde salutări, urări de 
sănătate și succese in con
struirea socialismului.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

REALIZĂRILE ROMÂNIEI 
PREZENTATE ÎNTR-O EXPOZIȚIE 

DESCHISĂ LA CAIRO
în holul Palatului Uniunii 

Socialiste Arabe din Cairo, s-a 
deschis, miercuri, expoziția de 
fotografii „România la cea de-a 
XXX-a aniversare". Expoziția 
înfățișează marile realizări do- 
bîndite de poporul nostru în ul
timele trei decenii, bogata acti
vitate internațională desfășura
tă de România socialistă în spri
jinul cauzei păcii și a colaboră
rii internaționale. Un loc de 
frunte îl ocupă, în cadrul expo
ziției, fotografiile prezentind as
pecte din timpul vizitei făcute 
în Republica Arabă Egipt de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și a recentei vizite în România 
a președintelui Anwar Sadat.

Expoziția a fost inaugurată de 
dr. Mohamed Hafez Ghanem, 

• LA SOFIA, a avut Ioc, la 14 august, vernisajul expoziției 
de fotografii „România — 30 de ani de la eliberarea de sub 
dominația fascistă", care înfățișează aspecte din realizările 
obținute de poporul nostru, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în trei decenii de construcție socialistă, în 
toate domeniile de activitate.

Expoziția a fost deschisă de Nino Nikolov, vicepreședinte 
al Comitetului pentru prietenie și relații culturale cu străi
nătatea. Cu acest prilej, ambasadorul României Ia Sofia, 
Trofin Simedrea. a vorbit despre succesele dobîndite de 
România socialistă.

La vernisaj au luat parte Andon Traikov. prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai Comitetului 
pentru prietenie și relații culturale cu străinătatea. Comite
tului de artă și cultură, Ministerului Afacerilor Externe și 
Consiliului popular orășenesc Sofia. Au fost prezenți șefi 
ai unor misiuni diplomatice acreditați la Sofia.

de mortiere, blindatele turcești 
au înaintat pe trei fronturi, de-a 
lungul principalelor căi rutiere 
ce leagă capitala de orașul 
Famagusta. Trupele turcești și-au 
instituit controlul asupra locali
tății Tymbou și a aeroportului 
militar din apropiere, ajungînd 
la 8 km de Famagusta.

Lupte puternice — arată 
agențiile de presă — au fost 
semnalate de asemenea in zona 
localităților Ashia. Limassol, 
Melousha și Ghosi — ultima si
tuată in apropiere de Larnaca, 
important port din zona sud- 
estică a țării. Forțele turcești 
care avansează spre estul insulei 
au făcut, miercuri seara, jonc
țiunea cu unitățile cipriote tur
cești în localitatea Serdarli.

Lupte deosebit de intense au 
fost semnalate, totodată, la 
Nicosia.

O știre difuzată la închiderea 
ediției menționează că forțele 
turcești și forțele cipriote gre
cești au căzut de acord, miercuri 
seara, asupra instituirii unei în
cetări a focului la Nicosia, pe o 
durată nedeterminată. Transmi- 
țind știri despre ofensiva forțe
lor armate turcești, agențiile de 
presă remarcă faptul că obser
vatori politici din insulă consi
deră că recrudescența luptelor 
are loc într-o perioadă în care 
mai existau, totuși, condiții pen
tru o reglementare pașnică a si
tuației din Cipru.

NAȚIUNILE UNITE 14. —
Proiectul britanic de rezoluție, 
adoptat de către Consiliul de 
Securitate în unanimitate. în 
sesiunea sa extraordinară _ de 
miercuri dimineață, deplînge 
profund reluarea ostilităților 
armate in Cipru, împotriva pre- 
vevederilor recentei rezoluții 
358 a Consiliului de Securitate.

în textul adoptat — preci
zează agenția FRANCE FRESSE 
— se reafirmă toate clauzele 
rezoluției 353 cu privire la Ci
pru și se cere părților intere
sate să aplice fără întîrziere a- 
ceste dispoziții. Se cere, de a- 
semenea, ca părțile ostile să 
înceteze imediat acțiunile mili
tare și să reia fără întîrziere 
tratativele în vederea restabili
rii păcii în regiune și a guver
nului constituțional în Cipru. 
Rezoluția adoptată consemnează, 
totodată, hotărîrea Consiliului 
de Securitate de a urmări evo
luția situației și de a șe întruni 
imediat în caz de nevoie, pentru 
a stabili măsurile ce se impun, 
în cazul în care încetarea focu
lui nu ya fi respectată.

ANKARA 14. — Potrivit pos
tului de radio Ankara, reluat de 
agențiile de presă, în capitala 
Turciei a avut loc. miercuri di
mineața. o reuniune a Consiliu
lui securității naționale, desfă
șurată sub conducerea președin
telui Fahri Koruturk și consa
crată examinării evoluției situa
ției interne și a celei din Cipru, 
după reizbucnirea ostilităților

FORȚELE armate grecești 
AII FOST RETRASE DIN NATO

ATENA 14. — „Ca urmare a 
incapacității Organizației trata
tului nord-atlantic (N.A.T.O.) 
de. a împiedica Turcia să sus
cite un conflict între doi aliați, 
primul ministru grec, Constan
tin Caramanlis, a ordonat for
țelor armate grecești să se re
tragă din N.A.T.O." — anunță 
un comunicat oficial difuzat, 
astăzi dimineață, la Atena. 
„Grecia va rămine membru al 
alianței nord-atlantice numai in 
ce privește caracterul său poli
tic" — precizează documentul 
citat, transmis de agențiile 
FRANCE PRESSE și REUTER.

BRUXELLES ,14. — în cursul 
unei reuniuni extraordinare a 
Consiliului Organizației Tratatu
lui Nord-Atlantic, care a avut 
loc la Bruxelles, reprezentantul 
Greciei a anunțat oficial retra
gerea forțelor armate grecești 

prim-secretar al C.C. al U.S.A., 
în prezența unui numeros pu
blic, a reprezentanților vieții po
litice și culturale, a șefilor unor 
misiuni diplomatice. Au partici
pat Petru Burlacu, ambasadorul 
României în Egipt, membri ai 
ambasadei române.

„Mi-a făcut plăcere, a notat 
dr. Mohamed Hafez Ghanem in 
cartea de impresii, să inaugurez 
la sediul C.C. al U.S.A, această 
expoziție, care prezintă realiză
rile poporului român, progresele 
înregistrate în toate domeniile, 
sub ’ conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Imaginile din 
timpul vizitei președintelui 
Ceaușescu la Cairo și a vizitei 
președintelui Sadat în România 
dovedesc adînca prietenie dintre 
cele două țări și popoare". 

militare in insulă. Consiliul a 
recomandat parlamentului pro
clamarea stării de urgentă în 
provincia mediteraneeană An
talya, precum și prelungirea ei 
pe o perioadă de două luni în alte 
14 provincii. -Parlamentul turc 
—■ relatează agenția France 
Presse — urmează să se re
unească. lunea viitoare pentru a 
adopta o hotărîre în acest sens.

începînd cu zorii zilei de 
miercuri, in întreaga țară a fost 
decretată starea de război.

Traficul aerian este complet 
întrerupt și toate aeroporturile- 
Turciei au fost închise.

ATENA 14. — întrunit,
miercuri, la Atena, într-o șe
dință extraordinară. Consiliul 
de Miniștri al Greciei a audiat 
o informare a premierului Cara- 
manlis cu privire la politica pe 
care o va urma Grecia pentru a 
putea face față crizei din Cipru, 
intensificată in urma acțiunilor 
militare ale trupelor turcești, și 
a aprobat în unanimitate hotă
rirea anunțată de primul minis
tru de a retrage forțele grecești 
din organismele militare
N.A.T.O.

în cadrul ședinței, vicepre
mierul și ministrul afacerilor 
externe al Greciei, Gheorghios 
Mavros — înapoiat la Atena 
după întreruperea convorbirilor 
de la Geneva asupra Ciprului, — 
a informat Consiliul de Miniș
tri despre evoluția negocierilor 
de la Geneva.

Tot miercuri, primul ministru 
grec a avut o întrevedere cu 
președintele interimar al Cipru
lui, Glafkos Clerides, care, în 
drum spre Nicosia, a făcut o 
escală la Atena.

WASHINGTON 14. — Depar
tamentul de Stat al S.U.A. a 
dat publicității o declarație in 
care deplînge recurgerea la for
ță. de către Turcia, in Cipru și 
apreciază că problemele insulei 
nu pot fi reglementate decit 
prin reluarea negocierilor.

LONDRA 14. — Secretarul
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, care se află la Londra, 
a avut, miercuri, convorbiri cu 
premierul Harold Wilson și cu 
secretarul de stat la Foreign 
Office, James Callaghan, întors 
în capitala britanică după în
treruperea negocierilor de la 
Geneva asupra Ciprului.

După cum relevă agenția 
Associated Press, a fost exami
nată actuala situație din Cipru.

LONDRA 14. — Ministrul afa
cerilor externe al Marii Brita
nii, James Callaghan, a con
damnat, miercuri — la înapo
ierea sa de la Geneva, unde a 
participat la convorbirile în 
problema cipriotă — noile ac
țiuni militare ale Turciei ■ în 
Cipru — transmite agenția 
REUTER, El a declarat că 
acestea pun în pericol securi
tatea in întreaga zonă estică a 
Mediteranei.

din cadrul organismelor mili
tare ale N.A.T.O. — relatează 
agenția France Presse.

ATENA 14 — Corespondentul 
Agerpres, Ion Badea, transmi
te : Biroul C.C. al Partidului 
Comunist din Grecia (interior) 
a dat publicității un comunicat 
în care își exprimă aprobarea 
pentru hotărîrea guvernului 
Caramanlis de a retrage forțe
le. armate ale Greciei din or
ganismele militare ale N.A.T.O. 
și de a se adresa imediat
O.N.U. Biroul C.C. al P.C.G. 
(interior) lansează un apel fa 
unitate națională, exprimîn- 
du-și totodată speranța că toa-, 
te țările care s-au pronunțat 
pentru integritatea și indepen
dența Ciprului și au cerut re
tragerea imediată a tuturor 
trupelor străine vor acționa 
pentru evitarea unei ciocniri 
catastrofale și asigurarea păcii.

întreruperea convorbirilor 
de la Geneva in problema 
cipriotă și reintensificarea 
ostilităților în insula medite
raneană au avut ea efect, 
miercuri, scăderea cursului 
acțiunilor la bursele de va
lori occidentale. în unele 
centre financiare. afectate, 
în continuare, de consecin
țele crizei petroliere, s-au 
înregistrat chiar scăderi re
cord. între acestea figurează 
oursa londoneză, unde a fost 
atins cel mai scăzut nivel 
din ultimii 19 ani. Experții 
adaugă, însă, si un alt factor 
la acest declin spectaculos, 
și anume deficitul important 
al balanței comerciale bri
tanice în luna iulie.

Concomitent, a survenit o 
creștere semnificativă a 
cursului aurului, în condițiile 
unei cereri sporite de metal 
galben. Cel mai ridicat preț 
al zilei — 158,76 dolari a fost 
înregistrat la Paris, în cen
trele principale, Londra și 
Zurich, uncia valorînd 156,25 
și, respectiv, 156,50 dolari.

Spania a recunoscut 
Guineea-Bissau 

ca stat independent
• SPANIA A RECUNOSCUT 

marți Guineea-Bissau ca stat 
independent, s-a anunțat ofi
cial, la 13 august, la Madrid. 
Schimbul reciproc de note între 
cele două guverne a avut loc 
la sediul O.N.U. din New York.

Deschiderea la Moscova
a unei expoziții consacrate 
sărbătorii eliberării României

La 14 august, a avut loc, la 
Muzeul Revoluției din Moscova, 
deschiderea festivă a expoziției 
documentare „România socialis
tă la a XXX-a aniversare a 
eliberării de sub dominația fas
cistă", manifestare ce se înca
drează în ansamblul acțiunilor 
ce au loc în aceste zile în Uni
unea Sovietică, în cinstea marii 
sărbători naționale a poporului 
nostru.

Expoziția oglindește principa
lele momente ale luptei poporu
lui român împotriva dictaturii 
faseiste, împotriva războiului 
antisovietic, pentru ieșirea Ro
mâniei din acest război și ală
turarea ei la coaliția aniihitle- 
ristă. De asemenea, sînt prezen
tate acțiunile forțelor populare 
din România, sub conducerea 
Partidului Comunist, pentru răs
turnarea dictaturii, pentru în
toarcerea armelor împotriva 
Germaniei naziste, precum și 
documente privind lupta co
mună a ostașilor români și so
vietici pentru eliberarea țării 
noastre și a altor țări, pină la 
victoria finală împotriva Ger
maniei hitleriste.

Un amplu spațiu este consa
crat marilor bătălii de clasă 
pentru instaurarea puterii popu

Întîlniri prietenești
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

Corespondentă de la Laurențiu 
Duță : Miercuri 14 august, to
varășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a 
avut o întrevedere cu P. N. De- 
micev. membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. în aceeași zi, to
varășul Cornel Burtică a avut

• în Cambodgia, lupte in
tense sînt în curs de desfă
șurare între forțele patrio
tice khmere și trupele regi
mului de. la Pnom Penh. Ast
fel în două puncte aflate 
de-a lungul șoselei nr. 4, ce 
leagă capitala de coasta de 
sud-vest a țării, se semna
lează puternice ciocniri în
tre cele două părți. Potrivit 
știrilor sosite din Cambod
gia, patrioții khmeri au ata
cat unitățile avansate ale 
forțelor lonnoliste. într-o 
zonă ce'se află la 75 kilome
tri de Pnom Penh, care în
cercau să stabilească contac
tul cu trupele regimului Lon 
Noi asediate în orașul Kom- 
pong Seila. Pe de altă parte, 
zona din preajma orașului 
Kompong Seila. la 110 kilo
metri de capitală, supusă de 
trei luni bombardamentelor 
zilnice, este teatrul unor pu
ternice angajamente militare.

note 
de drum

într-o dimineață de de
cembrie ecuatorial, cu un 
soare îndulcit încă de răcoa
rea umedă a nopții, pără
seam orașul Brazzaville în- 
dreptindu-ne spre Kinkala, 
reședința unuia din districte
le regiunii Pool. Șoseaua 
asfaltată se strecura ușor 
depărtîndu-ne de capitală. 
Undeva în urmă, cataracte
le de pe imensul fluviu 
Congo șușoteau din ce în 
ce mai liniștite. După cîieva 
zeci de kilometri poposim la 
Kinkala.

Orașul situat pe coline nu
mără — potrivit relatărilor 
amabilelor gazde — circa 
40 000 de locuitori. Condiți
ile pedoclimatice propice 
practicării unei agriculturi 
avansate, existența unui 
embrion de cadre calificate, 
ca și dorința localnicilor de 
a participa la eforturile ge
nerale de dezvoltare a regi
unii lor. a întregii țări au 
fost cîțiva din factorii ho- 
tăritori care au dus la ale
gerea regiunii respective ca 
centru pilot pentru angaja
rea unui complex proiect e- 
conomico-social. Așa cum 
ne spunea Robert Kimpo, 
secretarul general al organi
zației regionale Pool a Parti
dului Congolez al Muncii, 
complexul, cunoscut sub 
denumirea de „Proiectul 
Pool", are în vedere exami
narea in profunzime a tu
turor aspectelor privind ex
tinderea și intensificarea ac
tivităților economice, sociale, 
politice și culturale. Incer- 
cind ca să învingă subdez
voltarea, consecință a înde
lungatei dominații colonialis
te, la Kinkala, centru princi
pal de valorificare a prevede
rilor proiectului respectiv, 
s-au înălțat unități industria
le, ferme zootehnice, pavilioa
ne pentru cercetări, săli de 
cursuri și seminarizare, cen
tre de orientare profesională 
etc. Am parcurs cîteva din 
aceste obiective, care, așa 
cum evidențiau oficialitățile 
locale, constituie doar înce
putul materializării unor 
hotăriri adoptate de cele 
mai înalte foruri ale parti
dului și statului congolez. 
Pentru punerea în aplicare 
a unor asemenea proiecte, 
se are în vedere continua 
sporire a contingentelor de 
cadre cu pregătire adecvată 
necesităților prezente și de 
perspectivă ale republicii. 
La scara întregii țări, au 
fost deja îndeplinite, înain
te de termen, prevederile ca 
in fiecare regiune, ținind 
seama de specificul activi
tăților ce se desfășoară, să 
se înființeze cite o școală 
profesională. Merită, de a- 

lare, succeselor dobindite de po
porul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
cei 30 de ani care au trecut de 
la eliberare.

De asemenea, expoziția redă 
activitatea internațională a țării 
noastre, colaborarea cu Uniunea 
Sovietică, cu alte state, rolul 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și 
externe a țării noastre.

La vernisaj au rostit cuvîn- 
tări Ekaterina Furțeva, minis
trul culturii al U.R.S.S., și tova
rășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân.

Au participat funcționari su
periori ai Ministerului Culturii* 
ai Ministerului Afacerilor Exter
ne ale U.R.S.S., oameni de cul
tură sovietici, un numeros pu
blic. Erau prezenți șefi de mi
siuni diplomatice și diplomați ai 
unor misiuni acreditate la Mos
cova. Au fost prezenți, de ase
menea. ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, precum și membri ai 
ambasadei.

o întrevedere cu E. A. Furțeva, 
membru al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul culturii al Uniunii So
vietice. Cu acest prilej au avut 
loc convorbiri care s-au desfă
șurat intr-o atmosferă priete
nească.

La ambele întrevederi a luat 
parte, de asemenea, ambasado
rul României în Uniunea So
vietică, Gheorghe Badrus.

Perspective favorabile 
relațiilor 

italo-portugheze
• LA LISABONA S-A DAT 

PUBLICITĂȚII un comunicat 
comun în legătură cu vizita o- 
ficială de două zile întreprinsă 
în capitala Portugaliei de sub
secretarul de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe al Italiei, 
Cesare Bensi. în comunicat se 
arată perspectivele favorabile 
pentru intensificarea relațiilor 
dintre Itdlia și Portugalia. în 
acest scop se prevede încheie
rea unor acorduri de cooperare 
culturală, economică, tehnolo
gică și industrială. în cursul vi
zitei sale, Cesare Bensi a fost 
primit de premierul Portugaliei, 
Vasco dos Santos Goncalves, 
și a avut convirbiri cu minis
trul de externe portughez, Ma
rio Soares.

KINKALA
semenea, subliniată grija 
pentru cuprinderea în învă- 
țătnintul elementar a unui 
procent cit mai mare din 
popxîația de vîrstă școlară. 
Astfel, în ultimii 5 ani, e- 
fectivele de elevi cuprinse 
în invățămîntul primar au 
crescut cu o treime, situind 
Republica Populară Congo 
pe unul din primele locuri 
pe continent în ceea ce pri
vește indicatorul cuprinderii 
populației de virstă școlară 
în rețeaua invățămintului. 
Referindu-se la aceste pro
bleme, Pierre Miatouka, 
prim-secretar al Uniunii ti
neretului socialist congolez 
din regiunea Pool, eviden
ția preocupările organizației 
de tineret pentru atragerea 
unui număr sporit de tineri 
în centrele de orientare pro
fesională, la cursurile de 
specialitate organizate de 5 
ori pe săptămînă în cadrul 
„Proiectului Pool". Vizitînd 
Kinkala. parcurgind atelie
rele din cadrul complexului, 
discutind cu specialiștii ce-ți 
vorbesc cu aprindere de ceea 
ce s-a realizat, dar mai ales de 
perspective, nu poți să nu 
înregistrezi rolul și impor
tanța tineretului în dezvol
tarea regiunii, a țării. „Popu
lația noastră este tînără și 
de modul cum o pregătim 
pentru ziua de mîine depin
de viitorul țării noastre, de
pinde realizarea programe
lor pe care le-am început, 
dar care se cer continuate. 
Avem nevoie de cadre bine 
pregătite, și dorim să ex
primăm mulțumirea noastră 
sinceră pentru sprijinul pe 
care România îl acordă Re
publicii Populare Congo în 
numeroase domenii, între 
care și cel al pregătirii în 
facultățile românești a vi
itorilor ingineri congolezi" 
— ne-a spus Robert Kimno.

înainte de a părăsi Kin
kala, ne-am oprit la statuia 
lui Matsolla Andre Gerard, 
unul din predecesorii miș
cării de eliberare din Con
go. asasinat în închisoare în 
1942, declarat post-mortem 
erou național. Era o statuie 
simplă, înălțată în perime
trul pavilioanelor care ma
terializau „Proiectul Pool". 
Faptul în sine constituie nu 
numai un respect pentru 
tradițiile progresiste, nu nu
mai un omagiu adus unui 
erou popular, dar era, cred, 
un arc aruncat peste tim
puri legînd simbolic trecu
tul și prezentul de viitorul 
pe care poporul congolez,' 
conștient de sine, s-a anga
jat să și-l făurească.

T. IOAN
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