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LUCRĂRILOR DE SEZON!
Toamna iese din calendar. Cu 

această vorbă, aparent ciudată, 
ne-a întîmpinat, în loc de bi
nețe, zilele trecute, tovarășul 
Nicolae Popescu, inginer șef al 
Trustului I.A.S. Dolj. Iar dacă 
instabilitatea vremii, capriciile 
naturii din ultimul timp îm
ping în iluzie o toamnă lungă, 
caldă și frumoasă, tot dînsul 
ne-a vorbit despre acțiunile ce 
se impun întreprinse în această 
perioadă, despre aspectul con
cret al măsurilor luate în județ. 
Recunoscind un ritm pînă acum 
moderat, tovarășul Popescu ne 
asigură de o concentrare a tu
turor forțelor, . 
activităților agricole 
zon. Este 
mul rînd, 
folosire a
— 700 tractoare, 160 semănători, 
126 combine „Gloria" — in așa 
fel incit în zece zile bune de 
lucru calendarul actualului an 
agricol să se încheie cu succes. 
Pentru că, dacă floarea-soare- 
lui și-a dat rodul, din cele peste 
9 000 hectare cu porumb au fost 
recoltate numai circa 6 000 ha. 
în ceea ce privește semănatul, 
orzul este o lucrare raportată în 
rindul celor terminate. Griul, 
însă, continuă să fie o „proble
mă" ; din 18 000 ha au fost însă- 
mînțate aproximativ 4 000. Și 
strugurii rămîn în „dosarul" pro
blemelor în curs de soluționare. 
Dc asemenea, asigurarea bazei 
furajere pentru cele aproape 
60 000 de animale, cu atit mai 
mult, cu cit pentru iarna care se 
apropie concentratele vor fi 
foarte reduse. în acest scop, au 
ioc în prezent rapide^ransferări 
de mașini dintr-o zonă in alta ; 
se lucrează cu ceasul, se numă
ră cu minutul. O atenție specia
lă se acordă necesarului de for
ță umană. Se știe, o bună parte 
din lucrătorii zilieri o constituie 
și țăranii cooperatori. Dar cum 
aceștia se află la această oră pe 
loturile cooperatiste pe care le 
lucrează în acord global, ajuto
rul esențial în unitățile de stat 
îl dau elevii șl studenții. Cu o 
parte din ei — peste 500 — 
ne-am întîlnit la I.A.S. Breasta ; 
elevi de la liceele „Nicolae Băl- 
cescu" și „Nicolae Titulescu", 
studențl de la Facultatea de ști
ințe economice. O lecție deloc 
ușoară, de muncă și dăruire pa
triotică, dar — după cum susțin 
numeroși interlocutori — pe mă
sura capacității de efort a vîrs- 
tei tinere. „Practic — ne spune 
tovarășul Constantin Biță, di
rectorul întreprinderii — n-am

fi putut face față 
tualei campanii, 
cesc bine, cu seriozitate și devo
tament, și ținem să le aducem 
mulțumiri publice ; lor, cadrelor 
didactice care îi însoțesc, orga
nizațiilor U.T.C.". Cuvinte ase
mănătoare se impun atenției și 
din partea I.A.S. Sadova, unde 
numele unor elevi ca Adrian Zi- 
daru, Denisa Popescu, Dan Do-

asaltului ac- 
Tinerii mun-

bre, Daniela Jurcă, Cristian 
Blendea, Ileana Iancu, de la Li
ceul nr. 3 din Craiova, se ros
tesc, seară 
țări.

Revenind 
ginerul șef

de

la 
al

seară, cu

o discuție 
Trustului

felici-

cu in- 
I.A.S.,

ION ANDREIȚA

(Continuare în pag. a lll-a)

însușirea temeinică

de către întregul tineret

a documentelor

Congresului al Xl-lea

al partidului

îndatorire fundamentală

a tuturor
organizațiilor U. T. C
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NIȘTI

POLITICO-IDEOLOGIC IN ORGA

pentru grăbirea 
de se- 

vorba, în pri
de o judicioasă 
forței mecanice
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toarele de producție 
unui S.M.A.

H Lucrări de calitate 
plantarea pomilor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația Partidului

Socialist din Japonia

sec-
ale

la

■ Meditînd în fața unui
panou...

Pentru tinăra generație a 
patriei, angajată activ, cu 
întreaga sa capacitate de 
muncă, cu elanurile specifice 
virstel, in opera de edificare 
a noii societăți, Programul 
partidului devine propriul 
său program de acțiune. în
tregului tineret ii revine ast
fel îndatorirea de a cunoaște 
temeinic și de a-și însuși pe 
deplin acest document poli
tic fundamental, care îi va 
fi de aici înainte un prețios 
îndrumar in activitatea des
fășurată in toate domeniile 
vieții eeonomico-sociale din 
patria noastră. Se desprinde 
de aici și cerința ca întreaga 
activitate a organizațiilor 
U.T.C. să răspundă pe deplin 
exigențelor impuse de trans
punerea in viață a acestui 
grandios program de dezvol
tare economico-socială a ță
rii. a tuturor documentelor 
Congresului al Xl-lea.

_____

Programul preconizează 
acțiunea consecventă pentru 
participarea intensivă a tu
turor oamenilor muncii la 
făurirea destinului colectiv 
al societății socialiste și co
muniste. în mod 
linierea cuprinsă 
potrivit căreia 
acestui principiu . 
temeinică pregătire politico- 
ideologică, o cunoaștere și 
înțelegere aprofundată a le
gilor obiective ale dezvoltă
rii sociale și. totodată, o înal
tă răspundere din partea 
fiecăruia", se adresează în 
primul rînd tineretului, pen
tru că el va fi acela care va 
trăi în societatea comunistă.

în acest sens, un rol deo
sebit revine învățămîntului 
politico-ideologic organizat 
de U.T.C. și A.S.C., a cărui 
tematică o publicăm în pag. 
a III-a.

firesc, sub- 
in program 
„înfăptuirea 
presupune o

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ‘ ~ ..........
Comunist Român, 
Republicii 
a primit, vineri, 
delegația 
din Japonia, 
sashi Ishibashi, secretar 
ral al partidului, 
Parlamentului, care, 
C.C. al P.C.R., face 
țara noastră.

Din delegație fac 
sumu Sano, membru al Comite
tului Central Executiv al Parti
dului Socialist din Japonia, 
membru al Camerei Reprezen
tanților, Taiji Yokoyama, mem
bru al Comitetului Central Exe
cutiv al P.S.J., Shohei Tsukada, 
membru al Camerei Reprezen
tanților, Shozo Sugiyama, di
rector adjunct al Biroului Inter
național al Comitetului Central 
Executiv al P.S.J.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut din partea președin
telui Partidului Socialist din 
Japonia, Tomomi Narita.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat călduroase 
salutări președintelui Partidului 
Socialist din Japonia, conducerii 
P.S. din Japonia din partea con
ducerii P.C.R.

în timpul convorbirii, s-a re
levat că vizita delegației Parti
dului Socialist din Japonia în 
România constituie o expresie 
a dorinței comune de a dezvol
ta relațiile de prietenie și cola
borare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist din 
Japonia.

Oaspeții au adresat tovarășu-

al Partidului 
președintele 

Socialiste România, 
4 octombrie, 

Partidului Socialist 
condusă de Ma- 

gene- 
membru al 
la invitația 
o vizită în
parte Su-

lui Nicolae Ceaușescu cordiale 
mulțumiri pentru posibilitatea 
de a cunoaște realizările și re
alitățile României contempo
rane.

în cursul întrevederii, a fost 
exprimat deplinul acord pentru 
adincirea și extinderea colabo
rării între Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist din 
Japonia, pentru amplificarea, 
pe planuri multiple, a bunelor 
raporturi statornicite între 
România și Japonia, subliniin- 
du-se că aceasta este în intere
sul ambelor popoare, slujește 
cauzei destinderii, cooperării și 
apropierii intre națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și membrii delegației au avut, 
totodată, un schimb de vederi 
asupra actualității internaționa
le. în acest cadru, s-a eviden
țiat necesitatea de a fi depuse 
noi eforturi în vederea îmbu
nătățirii în continuare a clima
tului politic internațional, a a- 
profundării și consolidării cursu
lui pozitiv spre destindere și 
securitate, pentru relații noi în
tre state, întemeiate pe egalita
tea în drepturi, pe respectul in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecul în tre
burile interne, nerecurgerii la 
forță și amenințarea cu forța, 
pentru soluționarea pe cale po
litică a problemelor ce confrun
tă omenirea. De ambele părți, 
s-a subliniat importanța inten
sificării acțiunilor unite și a 
conlucrării pe scară națională și 
internațională a tuturor forțelor 
muncitorești revoluționare, pro
gresiste, antiimperialiste, a ma
selor largi populare împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocqlonialismului, pen
tru continuarea procesului de 
afirmare în viața internațională 
a unei noi politici, care să asi
gure o reală democratizare a ra
porturilor interstatale, partici
parea, pe bază de egalitate, a 
tuturor statelor, indiferent de 
mărime, la rezolvarea probleme
lor internaționale, respectarea 
dreptului fiecărui popor la dez
voltare independentă, la bună
stare și progres.

Subliniind însemnătatea reali
zării unui sistem de securitate 
și cooperare în Europa, cele 
două părți s-au pronunțat pen
tru încheierea cît mai grabnică 
și cu rezultate fructuoase a lu
crărilor Conferinței general-eu- 
ropene și desfășurarea ultimei 
sale faze la nivelul cel mai 
înalt. în același timp, părțile au 
reliefat necesitatea întreprinde
rii de eforturi pentru soluționa
rea, pe cale politică, a conflic
tului din Orientul Mijlociu, care 
să ducă la o pace dreaptă și du
rabilă, ceea ce presupune re
tragerea trupelor israeliene de 
pe teritoriile ocupate, recunoaș
terea suveranității și indepen
denței tuturor statelor din re
giune și asigurarea dreptului 
poporului palestinian de a-și 
organiza o viață independentă, 
în conformitate cu aspirațiile 
sale naționale. P.C.R. și P.S.J. 
s-au pronunțat pentru rezolva
rea politică a situației din Ci
pru, în vederea respectării in
dependenței, suveranității și in
tegrității teritoriale a acestei 
țări, a conviețuirii pașnice, pe 
baza egalității în drepturi, în
tre toți locuitorii Ciprului.

Cele două partide s-au pro
nunțat pentru asigurarea unei 
păci depline și trainice în Indo
china, pentru crearea condițiilor 
ca popoarele vietnamez, cam
bodgian și laoțian să-și hotăras
că in deplină independență des
tinele, să-și poată organiza via
ța în conformitate cu interesele 
și drepturile lor imprescripti
bile.

P.C.R. și P.S.J. și-au exprimat 
sprijinul față de propunerile 
guvernului Republicii Populare 
Democrate Coreene privind uni
ficarea pașnică și 
a patriei.

Delegația P.S.J. 
numele conducerii 
delegație a P.C.R.

independentă

a invitat, tn 
partidului, o 

___________ să facă o vi
zită de prietenie în Japonia. In
vitația a fost acceptată cu plă
cere.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

........ .................................. . ..........— ..................-■■■
■ ' ••••

0 MIE DE ELEVI,Indicațiile secretarului general al partidului în legătură eu 
modul de organizare a învățămîntului, asupra felului cum 
trebuie să se invețe și muncească azi in școală trebuie să de
termine preocuparea pentru modificarea mentalităților înve
chite despre rolul școlii, să-i determine pe slujitorii ei să 
adopte rapid asemenea măsuri care să ducă la o școală capa
bilă nu numai să-i invețe pe elevi să muncească in chip 
calificat, dar și să se înscrie, prin propria producție, în efor
turile economice ale tuturor oamenilor muncii, ale societății. 
Școala trebuie să producă, să cerceteze, să rezolve probleme 
ale unităților productive în zona cărora se află, conform unui 
profil rațional, direct legat de specificul muncii.

0 MIE DE
MUNCITORI
DESTOINICI

Eu am stat cum am fost:
ȚĂRANCĂ"

Eram in Bărăgan spre Călmățuiul Buzăului. Pe drumul 
dintre Ulmu și Jugureanu am întîlnit două femei în vîrstă 
care mergeau fără să se grăbească. Ne-am oprit atunci șl 
am schimbat cîteva cuvinte. După ce ne-am despărțit, am 
aflat că una din ele se numește Marla Șeitan, că a fost 
președintă a gospodăriei din Jugureanu șl deputată în Marea 
Adunare Națională.

Nu am văzut decît o femeie în vîrstă, îmbrăcată în negru 
fără vreun motiv mume, intru totul asemănătoare cu cele
lalte femei din partea locului.

După mai bine de-un an m-am întors să o regăsesc pe 
Maria Șeitan, să stau de vorbă cu ea.

Convorbire cu
MARIA ȘEITAN

în pagina a 5-a

ASTÂ1I—START,

ÎN TOATĂ ȚARA,

IN COMPETIȚIA

DE MASA

Stavila
fluctuației

ÎNSEMNĂRI
Știu bine că una dintre 

problemele sociale vitale care 
frămintă multe întreprinderi 
este aceea a fluctuației per
sonalului. O fluctuație care 
antrenează, în pendulațiile 
sale, o masă mare de tineri. 
Unii — ceî mai numeroși — 
porniți de curînd din agri
cultură spre industrie, alții — 
relativ mai puțini — cei care 
au absolvit cursurile profe
sionale. Mișcarea ei atinge,

Există, desigur, școli care au 
înțeles mai rapid aceste lucruri, 
sint asemenea experiențe pozi
tive al căror exemplu trebuie 
popularizat, cunoscut, pentru a 
servi și altora. Azi vrem să vă 
vorbim despre o asemenea ex
periență : cum și-au organizat 
producția elevii Liceului nr. 2 
din Roșiorii de Vede. Microîn- 
treprinderea lor numără o mie 
de elevi (socotindu-i și pe cei 
de la alte școli din oraș care 
fac aici practică). Așadar . elevi 
în halate de muncitori, ecuson, 
și fotografie. întreprindere cu 
ateliere-secții. cu cont la C.E.C. 
Contabilul 
pe mină 
(cel puțin 
noastre în ______

în octombrie 1973, cînd a avut 
loc adunarea oamenilor muncii- 
elevi pentru constituirea micro- 
întreprinderii și alegerea comi-

LUCREȚIA LUSTIG
(Continuare în pag. a ll-a)

șef — un elev — are 
suma de 117 293 lei 
în momentul vizitei 
școală).

— Ce pot să vă spun eu dum
neavoastră ? Vă interesează, 
poate, cum merge cu producția... 
Sint membră de partid din pa
truzeci și șase.

— Credeți că ați avut o viață 
obișnuită ?

— Știu eu ? Eu m-am achitat 
de toate sarcinile pe care le-am 
avut cît am putut de bine, atît 
cit m-am priceput...

— Vreți să spuneți că întot
deauna v-ați străduit să vă fa
ceți datoria ?

— Vedeți?... La început, cînd 
m-am înscris eu în partid, nu 
prea știam... Veniseră cîțiva to
varăși care ne-au zis că ăsta e 
un partid al săracilor în primul 
rînd, al celor care muncesc și 
n-au. N-au altceva ce pierde 
decît lanțurile. Ne-am sfătuit, 
cu Ion, cu bărbatu-meu, și am 
intrat amîndoi... Pe urmă, ne 
chemau la ședințe și ne spuneau 
ce-nseamnă să fim comuniști.

Enam vreo paisprezece oameni 
din Jugureanu. De fapt, noi am 
învățat ce-nseamnă să fii co
munist mai mult din acțiunile 
la care am participat noi...

— La ce acțiuni a{i partici
pat ?

— Mai întîi am învins seceta. 
Pe urmă, în 1948, am fost aleasă 
vicepreședintă în comitetul pro
vizoriu — cum i se zicea Sfatu
lui pe-atunci... Eu n-am vrut să 
mă duc, am plins. Ion, bărba- 
tu-meu, zicea că ce să caut eu,

NICOLAE MATEESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

de ACULIN CAZACU
SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

„CUPA
SCINTEII

TINERETULUI
LA TENIS"

EMANCIPAREA
ȘTIINȚIFICĂ

Mi-a 
cipare. 
unui minor de sub puterea părintească), ci 
în acela care s-a fixat mai tîrziu în limba 
noastră, însemnînd o ieșire a omului de sub 
o tutelă, evadarea din zona înapoierii, a 
unor reguli de gîndire îmbîcsită, reguli în
chistate, fără nici o deschidere, fără nici 
un orizont.

Oamenii emancipați semănau pentru mine, 
în adolescență, cu acele flori ale soarelui 
- mai multe sau mai puține - 
dar care ridicau, primele, frun- ....... , ,

t plăcut întotdeauna cuvîntul eman- 
'. Nu în sensul lui originar (ieșire o

să cîntărească și să măsoare. învață să 
compare, depistînd cauzele, demersul unui 
asemenea om fiind1 întotdeauna analitic. 
Pregătindu-se să urce treptele inventivității 
mintea, lui devine cumulativă de date, ade
văruri și tehnici, se înnobilează prin compe
tență. Folosește analogia, modelarea, sim
bolizarea, predicția și se încoronează cu 
capacitatea de sinteză. în limbajul univoc 
al savanților toate acestea echivalează cu 
rafinarea instrumentației logico-matematice, 

cu depășirea instrumentației 
............. . mecaniciste, organiciste, limi-

pe alocuri, valori ridicate și 
oricit echilibru s-ar instala 
la bilanț, la raportul dintre 
intrările și ieșirile de per
sonal, are urmări păgubitoare 
pentru viața uzinei și para
metrii producției ei zilnice.

Stabilitatea cadrelor este, 
în condiții de progres teh
nologic accentuat și de ame
liorare continuă a producti
vității muncii, nu doar un 
simplu apendice social al 
tehnicii. Ea a devenit astăzi, 
mai mult ca oricînd, sub im
pact de revoluție științifică șl 
tehnică, un atribut al pro
ducției, o cerință de metabo
lism economic echilibrat 
pentru întregul „organism so
cial de producere" (Marx). 
Fluctuația este, așadar, îna
inte de toate, o disfuncție, o 
abatere de la tendințele fi-

(Continuare în pag. a V-a)

LA ȚĂRMUL MĂRII NU SE 
ABAT DOAR PESCĂRUȘII

file spre răsărit, în timp ce une- ci If'CM CI f^DCCPI I tativ-empirice. ie surate mai rămîneau încă tUGtN rLUKtbUU țn ceet

Următoarele nume de tineri : 
Fotu Alexandru 24 ani, Aleea 
Căprioarei nr. 3, Constanța ; 
Chirana Ghiță 26 ani, str. Alex. 
Sahia nr. 29 Constanța ; Paloș 
Nicolae, 23 ani, str. Aristide Ca- 
rațale nr. 23, Drobeta-Tumu Se
verin ; Pintilie Vasile, 22 ani, 
județul Piatra Neamț ; Dosoftei 
Emilian și Dosoftei Zamfir — 
27 și 23 ani din Hîrșova, județul 
Constanța ; Mitici Mihai Vasile, 
24 ani din Constanța ; Nițu Ion 
și Radu Arsenie — 27 și 26 ani

din județul Ilfov. Cosmescu 
Elena din Pitești, Barontea Au
rel din Iași, nu le-am întîlnit 
la panoul de onoare al vreunei 
întreprinderi constănțene. Cu 
aceste sumare date personale, 
numele tinerilor se aflau în
tr-un album fotografic întocmit 
de Miliția Municipiului Constan
ța. „Fotografiații" schimbaseră 
cartea de muncă (cartea de 
onoare a vieții unui om), cu 
cartoteca de cazier a acestui al
bum alcătuit tematic, după sca-

ra infracțiunilor comise : furt, 
spargeri, înșelătorie, speculă, 
imoralitate.

Zilnic sint 
Chiliei — la 
sipind bani 
muncit, pe străzi lăturalnice — 
acostîndu-te să le cumperi o 
haină, de „chilipir", pe bulevar
dele orașului, în fața cinemato
grafelor, ia mesele din baruri, 
dar niciodată în biblioteca pu
blică sau la Oficiul forțelor de 
muncă, cu o cerere de angajare 
in mină. Șeifurile de la miliție

întîlniți în Piața 
jocuri de noroc ri
pe care nu i-au

închid, ca într-un insectar, fap
tele lor de tristețe, fiindcă nimic 
nu poate fi mai trist ca o ti
nerețe ratată.

O echipă de uteciști. alcătuită 
din muncitori și activiști ai or
ganizațiilor U.T.C., se deplasea
ză regulat prin aceste „vaduri" 
de irosire a tinereții ca să dis
cute cu ei, să le propună, în 
schimbul acestei vieți nedemne.

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a TV-a) k

în lan, gîrbovite de noapte. * 1...
După cum o idee despre 
emancipare ne-o dădeau pe atunci și fetele, 
ale căror simțuri estetice și ale căror do- 
rinți de echitate spărgeau cruste de con
servatorism moral, prezentîndu-se ele însele 
ca niște frumuseți noi. Și iată că în ultimii 
ani întîlnesc tot mai des în cărțile unor sa- 
vanți expresia „emancipare științifică". Ex
presie profundă. Și frumoasă, la alt dia
pazon.

Cum arată un om emancipat prin știință ?
Evident, iertată-mi fie tautologia, ca un 

om a cărui gîndire a ieșit de sub tutela 
miturilor și și-a găsit drumul sub premise 
științifice. Un om pe care nu-l mai înge- 
nunche nici un fel de stăpîn, fie el chiar 
dumnezeu, și care, pentru a afla explica
țiile faptelor vieții, supune viața la o analiză 
„clinică". Pentru asta el învață să caute,

... ._. ceea ce face, un a-
1 11 semenea om este dominat de

fervoarea cunoașterii, promo- 
vînd asupra naturii și societății o viziune 
din lumea sistemelor, integratoare și euris
tică. E capabil să stăpînească fluxurile de 
informație culturală care-l asaltează - se- 
lectînd, compactizînd, ordonînd riguros - 
transformîndu-le în cunoștințe necesare de
ciziilor. Dialectician convins, este un mar
xist convins.

Despre un asemenea ins se spune că 
are o gîndire multivalentă.

E puternic pentru că recunoaște priorita
tea praxisului drept criteriu al întregii acti
vități umane, și e măreț pentru că toate ca
litățile sale sînt finalizate în consonanța 
dintre propria-i viață și propria-i educație.

E prea complex ?
E cumva chiar ușor ciudat ?
...Dar ce liber, și înalt, și frumos este acest 

nou model al emancipării I
J
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ȘCOALA

O MIE DE ELEVI, 
O MIE DE MUNCITORI 

DESTOINICI
(Urmare din pag. 1)

tetului de direcție format din 
uteciști, liceul se înfățișa cu 
șapte ateliere. Școala și Între
prinderile patronatoare: Texti
la — Teleorman, U.M.M.R., 
U.M.A.I.A., cooperativele „Pro
gresul" și „Sporul" din localita
te, împreună cu organizația 
U.T.C., cu comitetul de părinți, 
au căzut de acord să le unească 
într-o microîntreprindere care : 
să integreze practica într-o 
structură organizatorică preci
să, după modelul producției, să 
înlocuiască nivelul meșteșugă
resc al practicii cu o activitate 
tehnică științific conturată, ur
mărind ca elevii să fie pregă
tiți, pe toată durata școlarizării 
în tehnologia unei singure me
serii — evident, cu o creștere a 
gradului de dificultate a instruc
ției tehnice și execuției practi
ce — făcind posibilă atestarea 
în meserie odată cu bacalaurea
tul ; dezvoltarea la elevi a spi
ritului de răspundere colectivă 
și individuală, a inițiativei per
sonale și a gindirii economice ; 
posibilitatea de încadrare într-o 
muncă direct productivă a ce
lor care nu-și continuă studiile 
în unitățile economice ale ju
dețului.

Modul de organizare din în
treprinderile patronate a fost 
adaptat la specificul micro- 
întreprinderii. Există un comi
tet de direcție format din elevi : 
un director, un inginer șef, un 
contabil șef, un responsabil cu 
protecția muncii, un serviciu 
de producție, un serviciu tehnic, 
unul de aprovizionare, un servi
ciu mecanic cu șefii respectivi. 
Membrii comitetului de direcție 
au fost recomandați de către 
organizația U.T.C. a școlii, iar 
secretarul U.T.C. face și el 
parte din comitet. Mai mult : în 
cadrul comitetului de părinți 
s-a creat o comisie care se in
teresează de problemele dotării 
microîntreprinderii și activității 
desfășurate aici ; în componența 
comisiei intră mai cu seamă 
părinți care lucrează in între
prinderile patronatoare.

Structura microîntreprinderii 
se constituie din două secții : 
secția 1, băieți și fete, care are 
patru ateliere : lăcătușerie elec- 
trotehnică-electronică, mecanică 
auto și tîmplărie ; secția a Il-a, 
fete, cu ateliere de țesut meca
nic, un altul de țesut covoare și 
altul de croitorie-confecții. Pe 
lingă aceste secții, mai funcțio
nează uri cerc cine-foto la care 
participă băieți și fete. Colecti
vele de elevi sînt împărțite pe

(Urmare din pag. I)

femeie, să plec de-acasă? Da’ 
pînă la urmă m-am dus!...

Pe urmă, prin patruzeci și 
nouă, a venit vorba să facem o 
gospodărie colectivă. Ne-am în
scris și noi.

— Ați stat la îndoială?
— N-am stat la îndoială. Tre

buia să fim exemplu. Noi eram 
săraci, aveam doar trei pogoane. 
Ca să arăm, îl chemam pe Ghi- 
ță Turtoi cu plugul, iar pe urmă, 
vara, munceam la el ca să-i plă
tim aratul. Ne-am gîndit că la 
colectiv o să avem atelaje, trac
tor... Și-atunci ne-am retras și 
noi în colectiv. S-au strîns, pe 
lingă noi, șapte familii de oa
meni mai în virstă, pe urmă a 
intrat și alde Sipică al lui Nicu- 
lae Zburleacț ăștia erau săraci 
și el dar ziceau că gata, de-acu- 
ma nu mai trebuie să munceas
că și că o să li se dea pe gra
tis.

— Și v-au ales președintă?
— Nu, că președinte a fost 

mai întîi Gheorghe Cojocaru, un 
an de zile. Pe mine m-au ales 
președintă In cincizeci și doi. 
Deja era altă atmosferă.

— De ce ați fost aleasă pre
ședintă dumneavoastră și nu 
altcineva?

— Meritul meu, poate, a fost 
că m-au ales oamenii. Dar alt
ceva, ce știam eu să conduc o 
gospodărie? V-am spus că a- 
veam acasă trei pogoane ale 
noastre. Ce știam face pe ele, 
făceam și în gospodărie. Dar era 
greu. N-aveam șeptel, n-aveam 
atelaje, n-aveam cadre. Nu ști
am cum să ne mai descurcăm și 
cum s-o mai scoatem la capăt! 
Ce-aveam? Pe tovarășul Iocu? 

echipe conduse de șefi de echipe 
— elevi și îndrumate de maiștri 
instructori. Se lucrează în două 
schimburi pentru ca mașinile și 
uneltele din dotarea atelierelor 
să nu aibă timpi morți și pla
nul să poată fi realizat la toți 
indicatorii. Nu de mult a în
ceput experimentarea normării 
muncii elevilor asemănător cu 
cea a muncitorilor, ținînd sea
ma însă de timpul de lucru și 
de gradul de calificare al elevi
lor.

Plan ferm, contracte, control 
de calitate : realizarea planului 
nu poate fi numai cantitativă, 
ci și calitativă. Un exemplu : 
prin comanda nr. 1894/22 11 1973 
I.M.A.I.A. Roșiori contractează 
confecționare^ de către atelie
rul de lăcătușerie a 400 rame 
pentru tractorul U 651. Inspec

toratul școlar comandă aceluiași 
atelier să confecționeze 100 mese 
pentru laboratoarele de chimie 
în valoare de 146 000 lei. Pla
nul valoric al atelierului este de 
204 500 mii lei. Alt exemplu : 
atelierului de electrotehnică- 
electronică tot inspectoratul i-a 
comandat confecționarea a 80 
aparate de radio cu doi tranzis- 
tori pentru uzul didactic al șco
lilor și 50 de ciocane de lipit — 
tip pistol. Atelierul de țesut 
mecanic are un contract încheiat 
cu Textila-Teleorman pentru 
20 000 m.p. diferite țesături din
tre care unele, spre mîndria țe- 
sătoarelor-eleve, sînt pentru ex
port. Și tot ele, țesătoarele, sînt 
adesea solicitate să lucreze în 
fabrică, cînd se creează locuri 
de muncă disponibile, fiindcă — 
ni se spune — stăpînesc bine 
meseria.

Pe dumnealui ni l-a dat abia 
prin cincizeci și șase. Era teh
nician... Băgăm și noi în consi
liu cîte-un om bătrîn, că bătrînii 
știau puterea pămintului.

— Consătenii v-au sprijinit șî 
după ce v-au ales?

— Mie mi-a fost greu de mul
te ori și am plîns, ca să fiu sin
ceră. Am zis că nu mai stau 
președintă. Dar satul vroia să 
fiu președintă în continuare. în 
cincizeci și șapte s-a unit tot 

„Eu am stat cum am fost: TARANCA “
satul să nu mă lase să plec, ba 
chiar a venit vorba să mă alea
gă deputată în Marea Adunare. 
M-am dus acasă și i-am spus 
bărbatului. Și el, deh!... Zicea 
că ce să caut eu să umblu prin 
sate cu campania electorală, că 
de ce să las casa, că ce-nseamnă 
aia să umblu eu pe la Bucu
rești de capul meu? Avea și el 
ideile lui învechite!

— Nu erați de acord cu ideile 
acestea?

— Nu puteam să fiu de acord. 
Tovarășul Dobre, de la regiune, 
a venit ca să-mi spună că e ne
voie de mine în Marea Adunare.

— Soțul cu ce se ocupa?
— Era cioban.
— Și după ce ați fost numită 

președintă?
— Președintele e unul singur,

FIECARE ATELIER ȘCOALA, 
UN ATELIER PRODUCTIV

Săptămîna trecută microîntre- 
prinderea a livrat mobilier pen
tru trei laboratoare de chimie 
și pentru un laborator de fizică. 
Pianul valoric se ridică la a- 
proape 400 000 lei, dar cu certi
tudine că va fi depășit. Bilanțul 
se încheie la 30 decembrie, în- 

trucît planul microîntreprinderii 
este întocmit aidoma planurilor 
întreprinderilor, pe an calenda
ristic, nu pe an școlar. Pînă la 
această dată, planul a fost de
pășit cu 32 000 lei, iar pînă în 
decembrie mai sînt trei luni, 
timp în care se lucrează pentru 
o și mai substanțială depășire.

Cum colaborează liceul cu în
treprinderile care s-au angajat 
să-1 patroneze ? Pe agenda de 
lucru a întreprinderilor proble
mele școlii se află între priori
tăți. Pe nimeni nu surprinde că 
directorii întreprinderilor din 
localitate — atît de ocupați cu 
treburile de producție — și-au 
găsit, totuși, vreme să participe 
la adunarea de alegere a colecti
vului de conducere al micro
întreprinderii. Pentru a iniția 
pe foarte tinerii conducători ai 

iar ceilalți oameni muncesc în 
alte direcții. Lui Ion i-a plăcut 
să fie cioban. Am avut unele 
neînțelegeri. Nu m-a lăsat nici 
să mă duc la cursuri, la școală, 
doi ani de zile, cînd am fost 
propusă.

— Erați deja deputată?
— Da. A zis că ce să plec eu 

de-acasă? Erau și alte femei de
putate, de exemplu tovarășa 
Gîdea, tovarășa Maria Zidaru 
din Satu Mare... Aveau și dîn- 

sele greutăți cu soții... Eram fo
tografiate în ziare, la sesiuni. 
Ne vedea lumea de-acasă în 
ziar. Maria Zidaru, mi-aduc 
aminte, venea soțul după dîhsa 
la București, cu motoreta. Dar 
dînsa s-a dus totuși la școala 
aceea de doi ani!

Dacă aș fi făcut școala, poate 
că altceva ar fi fost... Am șase 
clase. Aici, la țară, n-am putut 
învăța mult. Și-acum, copiii 
pleacă de-aici. După clasa a 
cincea, noi, părinții, nu mai 
știm să-i ajutăm la-nvățătură 
pe băieți. Nu mai pricepem ma
teria, să-i ajutăm...

— Vă gindiți cumva că n-ați 
fost pregătită pentru funcțiile 
pe care le-ați ocupat?

— Ce să facem? Ăștia eram. 
Alții nu erau. Cu noi s-a făcut 

microîntreprinderii în știința 
conducerii, directorul și mem
brii colectivului de conducere 
sînt chemați la ședințele comi
tetelor de direcție din între
prinderi pentru a învăța aici 
cum se stabilesc obiectivele 
producției și modalitățile de 

realizare. La rîndul său, fiecare 
membru al colectivului de di- 
recție-elevi a fost instruit de 
„omologul" său din întreprin
dere. Elevilor liceului le-a fost 
înlesnit accesul în întreprinderi, 
acoidîndu-li-se legitimații de 
intrare, iar mulți dintre aceștia 
au fost solicitați să lucreze efec
tiv atunci cînd întreprinderile 
au avut nevoie de ei în pro
ducție. Este un gen de colabo
rare exemplar, așa cum trebuie 
să fie peste tot. Au primit pînă 
acum atestări în meserii peste 
50 de elevi și dintre ei aproape 
jumătate s-au angajat — alții 
urmează să se angajeze — în 
întreprinderile cară le-au acor
dat atestarea.

Astăzi are loc în liceu adu
narea oamenilor muncii elevi și 
alegerea colectivului de con
ducere.

tot ce s-a făcut Mie nu mi-a 
fost rușine nici cînd trebuia să 
iau cuvîntul de la tribună. Ve
neau unii tovarăși să vadă dacă 
eram pregătită să apar în fața 
poporului: unul mă întreba 
cum mă simt. dacă nu 
cumva n-o să pot să vorbesc 
mîine. altul se interesa cum îmi 
vine costumul popular... Că mă 
îmbrăcam în costum popular și 
vorbeam. Eu. întotdeauna am 
fost pregătită.

— Cit timp ați fost deputată?
— Am fost două legislaturi. 

Pină în șaizeci și șase. Pre
ședintă am fost din cincizeci și 
doi, pînă în șaizeci și patru... 
Și aș fi rămas președintă, poa
te, dacă nu era necazul, cu oile, 
cînd m-am îmbolnăvit eu de su
părare... Să vă spun și asta, ca 
să știți ! Că a fost așat in șai
zeci și patru a trebuit să plec 
eu la o sesiune, la București. Și 
a venit la mine Iconaru, briga
dierul, și mi-a zis că bine, eu 
plec, dar ce face el cu anima
lele? Ce le dă să mănînce? A- 
veam în luncă o parcelă cu griu, 
bezostaia, era un soi nou... Nu 
ieșise din el decît așa, cam de-o 
palmă înălțime. Și inginera a 
dat atunci cultură compromisă. 
Eu i-am zis lui Iconaru să bage

La liceul 
„I. L Caragiale" 

din București

PLANUL
DE PRODUCȚIE 

VA FI REALIZAT 
Șl DEPĂȘIT

Liceul „I. L. Caragiale" 
dispune de un complex de 
șapte ateliere. Trei sînt pro
filate pe electrotehnică. În
treprinderea „Automatica" a 
amenajat aici, ateliere cu pro
fil asemănător profilului său. 
Ca să-i poată adresa comenzi 
din producția uzinei, să le 
poată asigura asistență teh
nică și, nu în ultimul rînd, să 
finalizeze practica cu un e- 
xamen de atestare in meserii
le întreprinderii. Tovarășul 
Traian Furtună, maistru ins
tructor la atelierul de elec
trotehnică I ne spunea că, 20 
de elevi atestați în meserii, 
lucrează acum bine la „Auto
matica".

Zi de lucru în ateliere. Fie
care cu planul său. In holul 
atelierelor se află cifrele pla
nului de producție. Cei peste 
600 000 lei planificați să fie 
realizați în acest an școlar — 
cu angajamentul școlii de a-l 
depăși, atingînd milionul, — 
sugerează o răspundere clară. 
La atelierele electrotehnică II 
se montează în flux tehnologic 
cutia tip K pentru „Automa
tica". Maistrul instructor 
Bucur VoiCU dă o scurtă in
formație: planul pe septem
brie a fost realizat cu trei zile 
înainte de termen. La sfîr- 
șit, elevii de anul IV B, care 
se aflau la masa de lucru, vo' 
susține examen de calificare 
ca electricieni montori. La e- 
lectrotehnică I se montează 
aparatură de comandă pentru 
silozuri din Galați. Planul pe 
septembrie — realizat.

Ideea de plan, de coman
dă fermă făcută de întreprin
dere stimulează munca serioa
să, în ritm susținut. Direc
toarea liceului, tovarășa Ioa
na Cosrna ne conduce în la
boratoare, unde jumătate de 
milion din veniturile realizate 
prin propria producție, în
seamnă dotarea lor cu mobi
lier și cea mai modernă 
aparatură.

oile acolo, că mai crescuse șl 
iarbă, căpriță, uite-așa de-naltă. 
Pe urmă, am plecat la Bucu
rești. Cînd m-am întors, a venit 
cineva repede la mine și mi-a 
zis că e necaz mare cu oile, că 
s-au intoxicat toate din cauza 
griului. Eu atîta am făcut : 
mi-am pus mîinile la ochi. Ve
nise deja o mașină de la raion, 
venise și o mașină de la Bucu
rești... A trebuit să sacrificăm 
multe oi. M-am îmbolnăvit de 

supărare, și acuma am zis că nu 
mai pot să fiu președintă, că 
am greșit. Și am fost schimbată. 
A fost pus in locul meu tova
rășul Perța.

— Cum v-ați simțit revenind, 
după atiția ani, numai la grijile 
casei ?

— Nu mi-a fost greu. Că eu, 
atîta timp cît am fost președintă 
și deputată, nu m-am schimbat. 
N-am început cu pretențiile, 
să-mi închipui că cine știe cine 
sînt ! Eu am stat cum am fost: 
țărancă. Și la București mă du
ceam tot cu șalul pe mine... Nu 
mi-a părut rău, că nu pierdeam 
din lux. Numai atîta că. din 
cînd în cînd, simțeam nevoia să 
mai particip, ca altădată... Dar, 
ce să fac dacă n-am avut școa-

Nicolae Dragoș

„Scut de etern“
Nicolae Dragoș e un poet al 

pămintului și al dragostei. In li
nie tradițională. Neoclasică. Al 
„spectacolului interior" pe teme 
etern umane. Așa ni-l înfățișează 
plachete ca mai noua Zăpezi fără 
întoarcere sau mai vechea Co
loană de-a lungul. C« sumar 
diversificat, vădind cultul nuan
ței, vocația mesajului șoptit, op
țiunea pentru suav și pentru în
trebarea afectivă tulburătoare, 
dar și facultatea de a replica 
sarcastic, sub semnul dialecticii 
binelui și al răului. Reprezentă
rile au uneori intenții panora- 
matice, ca în cazul remarcabilei 
parafraze după Meșterul Manole 
sau în cel al laudei erotice prin
se în vitraliile Catedralei înge- 
nunchiate ; alteori se consumă 
fulgurant în instantanee, nota
ții pastelistice, autorul preferind 
emisiunea lirică de scurtă respi
rație, prin ea însăși esențializan- 
tă. Cu bune rezultate, ambele, 
cită vreme se evită capcana con
ceptualizării sentimentului. Sau 
tonalitatea retorică, iar piatra, 
muntele, vulturul, iarba devin 
simboluri vibrante ale vieții în
seși. Politematice, plachetele la 
care mă refer anunțau (aș zice: 
cu necesitate) pe cea recent a- 
părută în cinstea jubileului Eli
berării : Scut de etern. Carte de 
atitudine civică. Act de identita
te al unui poet angajat, pentru 
care istoria noastră e populată 
de precursori, iar viitorul de cer
titudini luminoase, miturile na
ționale sînt cristalizări ale unui 
ethos nutrit din experiențe vita
le, întoarcerea spre părinți e re-

„4 IO 0 RĂSPUNDERE^ FA T4 Of ȚINEM ȘPECȚA TORh

LE VOM DEDICA 
SPECTACOLE DE CALITATE"

Zilele acestea sînt destinate în teatre unei activități susținute 
de finisare a spectacolelor, de selecționare a soluțiilor regizo
rale optime ți, e drept, mai rar, de definitivare a opțiunilor 
repertoriale. Numitorul comun al vieții teatrale este deci în 
aceste zile pregătirea febrilă. Teatrul de Nord din Satu Mare 
nu putea constitui o excepție. Pe șeful secției române, MIHAI 
RAICU, l-am aflat discutînd cu directorul teatrului despre lucră
rile de modernizare a sălii de spectacole. După ce ne-am re
tras într-o cabină l-am întrebat:

— în ce fază de pregătire a 
deschiderii stagiunii vă aflați, 
ce repertoriu v-ați propus?

— Repetăm intens două piese: 
între noi doi n-a fost decit tă
cere de Lia Crișan și Eu sînt 
tatăl copiilor de Angela Bocan- 
ciea, ambele inspirate din con
temporaneitate. Pregătim, de a- 
semenea, o premieră absolută
— Rugul de Octav Măgureanu
— reprezentînd versiunea sceni
că a unei piese bine scrise, des
pre un fapt real, menționat in 
cronica lui Olahus.

Vom mai juca, de asemenea, 
Idolul și Ion Anapoda de G. M. 
Zamfirescu, ca un pios omagiu 
adus acestui fruntaș al teatru
lui românesc, care a fost și un 
animator fervent al vieții tea
trale sătmărene.

Cu aceste piese din dramatur
gia originală, străbătute de un 
incontestabil suflu civic, noi 
vom juca în săptâmînile urmă
toare in deplasare la Baia Mare, 
Oradea, Zalău, Cărei, Negrești- 
Oaș, Dej. Cluj, Bistrița și în 
alte localități.

— Dar în Satu Mare?
— Stagiunea la sediul teatru

lui o vom începe în acest an 
cu o oarecare intîrziere, justi
ficată dealtfel de lucrările de 
modernizare a sălii. Instalăm o 
orgă de lumini nouă și efectuăm 
totodată unele modificări ale 
sălii ce ne vor permite o apro- 

lă? Eu, tot ce-am învățat, am 
învățat uitîndu-mă în jur.

— Ați învățat din ceea ce ați 
văzut?

— Da. Am văzut la cineva, 
m-am uitat bine, am întrebat... 
Pe urmă am aplicat și eu. Am 
văzut și eu cum se schimbă lu
mea că, chiar am zis, n-am trăit 
degeaba. Eu am văzut de toate : 
și mașină, și tren, și Bucu
rești. Am văzut și avion. Nu 
m-am plimbat cu el, că mi-a 
fost frică, dar l-am vizitat lo

cal, adică pe pămînt. Părinții 
noștri n-au văzut așa ceva. Noi 
trăim altfel decit ei.

— Dar oamenii s-au schimbat 
și ei ?

— S-au schimbat foarte mult. 
Păi unde era, altădată, luxul 
de-acuma ? Copiii, cum se nasc, 
li se pun botoșei... Acum e și 
grădiniță pențru copii, să n-ai 
grijă de ei. Cînd eram eu tî- 
nără, luam copilul pe cîmp, că 
n-aveam cu cine-1 lăsa. Și tre
buia mereu să ăm grijă de el, 
să nu-1 mănîhce furnicile... îmi 
aduc aminte de Costea Vîlsan, 
că ăsta avea un copil mai rău 
care se ținea în patru labe după 
el și orăcăia... Ca să scape de 
el, făcea o groapă în pămînt și 
băga copilul acolo. Pină se-ntor- 
cea, găsea pămîntul rupt, zgî- 

cunoașterea ascendenței visurilor 
umaniste, dintr-o perspectivă 
menită a evidenția pe plai româ
nesc permanența opțiunii patrio
tice. Nominalizată intr-un sistem 
relațional evocativ, în care ter
menii au încărcături afective a- 
dînc integrate în conștiința na
țiunii. Basarabi și Mușatini, Mio
rița și Carpații, Bărăganul și 
Bălcescu, doină și flacără, Ho- 
ria și Decebal, Tudor și Argeșul, 
griul și Mihai, Doftana și stea
gul, stejarul și Meșterul Manole 
sînt fiecare, în viziunea lui Nico
lae Dragoș, puncte de reper, ve
ritabile semne de exclamație pe 
orizontul eternității. Absorbite, 
toate, în metafora „tricolorului 
inimii". Metaforă a adeziunii po
litice. Uneori, discursul liric are 
cadențele odei, desfășurate după 
rigorile speciei. Alteori gesticula
ției verbale, cu implicațiile ei de- 
clamative, i se preferă (mai în 
nota structurii temperamentale 
contemplativ-simboliste a inter
pretului) expresia aluzivă, ușor 
orfică, de ținută meditativă. Ca 
în această remarcabilă Șoaptă 
din grîu : „Grîul țării cum s-a 
dus / cînd in jos și cînd în sus / / 
aur galben, mișcător / și dator 
și nedator I I și cît plîns-a grîu-n 
lut / presimțindu-se tribut / / 
cită jale pe tulpină / să plece să 
nu mai vină / / grîul țării cum 
s-a dus / înțr-un tulburat apus / / 
dar s-au înălțat din grîu / spice 
vii, cu spada-n brîu / / drumul 
trist și fără rost / parcă-a fost, 
parcă n-a fost / / grîul țării cum 
s-a dus / cînd în jos și cînd în 
sus"... Sau ca în nu mai puțin re-

piere a reprezentațiilor de exi
gențele mereu mai accentuate 
ale spectacolului modern.

— Care sînt însă titlurile din 
dramaturgia universală?

— Am apelat la titluri noto
rii din repertoriul universal, 
Vom pune în scenă Regele loan 
de Shakespeare, Intrigă și iu
bire de Schiller și Trei surori 
de Cehov.

— Statistic judecind lucrurile, 
piesele românești și cele din 
dramaturgia universală sînt la 
paritate. Nu vi se pare câț e- 
xistă totuși o accentuată dispro
porție valorică? Piese ca „între 
noi doi n-a fost decît tăcere" sau 
„Eu sint tatăl copiilor" nu sint, 
după părerea mea, lucrări scu
tite de inegalități, de vicii de 
construcție, chiar dacă demon
strează o salutară receptivitate 
Ia problematica actualității.

— între criteriile după care 
ne conducem în structura re
pertoriului, noi îl urmărim pe 
cel al accesibilității. Ne propu
nem realizarea unui teatru larg, 
popular, bazat pe texte de va
loare, ce nu ridică dificultăți de 
înțelegere. Publicul nostru este 
în formare, trebuie să-i educăm 
gustul, ceea ce presupune un 
efort de durată; un teatru „de 
laborator" ar atrage prea puțini 
spectatori. în trecut am pus în 
scenă Inundația de Teodor Ma- 

rîiat cu unghiile, că tare era rău 
copilul și vroia să iasă ; numai 
că nu mușca din pămînt !

— Da. țăranii de astăzi tră
iesc și muncesc altfel decit îna
inte. Credeți că țăranii de astăzi 
sint pe cale de a-și ciștiga răs
punderi noi ?

— Omul adevărat a avut în
totdeauna răspundere. întot
deauna l-a durut sufletul de 
ceva și n-a trebuit să-1 îndemne 
nimeni. Noi am luptat ca țăra
nul să se schimbe, să lase de
prinderile lui rele... Dar am 
avut grijă să nu descurajăm 
oamenii, să-i ascultăm cînd se 
întîmpla cite un necaz. Oamenii 
nu sînt la fel... Dacă tot pămîn
tul ar fi la fel, oamenii ar fi și 
ei la fel. Dacă intr-un loc pă
mîntul e bogat, într-altă parte 
e mai sărac. Și-atunci trebuie 
să ai grijă, atenție mare, pentru 
că altfel unul cîștigă mai mult, 
iară altul mai puțin, pe-aceeași 
muncă, pe-aceeași viață...

— Acum, Ia bătrînețe, ce vă 
doriți tovarășă Șeitan ?

— E !„. Ce pot să-mi doresc ? 
Am avut parte de multe bucurii. 
Am fost decorată de multe ori. 
Altceva decît amintirile, ce 
pot să-mi doresc ?< Ei da, 
acuma să fi avut eu treizeci de 
ani, ori douăzeci, da 1 Dar asta 
nu se poate. Dacă aș avea din 
nou virsta aceea, ar fi altceva: 
astăzi răspund toți în toate di
recțiile și nu mai ai așa chin 
cum am avut noi. La țară mun
ca se mecanizează. Mulți dintre 
copiii noștri pleacă să munceas
că prin alte părți, pe la orașe. 
Gîndesc că, într-o bună zi. ei au 
să bage plugul în lună, să facă 
arături. Eu mi-aș dori să văd 
aceasta.

velatoria De acasă: „Vine din- 
tr-acolo o părere de liniște / 
ceva ca o aripă, ceva ca o-ntre- 
bare / parcă s-ar juca cineva 
de-a zborul / ori de-a vopsitul 
luminii cu soare / / vine de-acolo 
un fel de chemare / ceva ca o 
inimă, nevăzută, de mamă / par
că cineva s-ar juca de-a pămîn
tul / parcă de-a cerul s-ar juca 
cineva / vederii duse, tulbu
rată vamă / / vine dintr-a- 
colo un fel de aprig rîu / un fel 
de suspin al viței de vie / îrtcin- 
se-n ciorchini / ceva ce se vede 
vine de-acolo / și ceva ce nu se 
vede mai vine / ceva ce se-as- 
cunde / ochilor pieziși și stră
ini / / fără cuvinte aproape, în- 
gîndurat bărbătească / mai vine 
un fel de poruncă, un strigăt de 
tată / pe cînd rîndunele bat văz
duhul cu semne". Texte de
finitorii, ambele, pentru tipul de 
vocație lirică a lui Nicolae Dra
goș, pentru modalitatea sa cea 
mai convenabilă de a se înfăți
șa. (Chiar dacă examenului cri
tic nu-i scapă prezența unor 
inflexiuni stilistice amintind ma
niera lui Zaharia Stancu). Voca
ție care-l situează în familia spi
rituală a celor ce nu se pot des
prinde de universul dominat de 
vocile istoriei, de primordialități, 
de sentimentul apartenenței la 
aceeași glie, la aceeași umanita
te, la același vis colectiv al fe
ricirii. Vis tălmăcit în poema 
titulară a volumului prin meta
fora : „scut de etern".

AUREL MARTIN

zilu, Curierul de seară de Ro
mulus Vulpescu. Au fost piese 
pentru „microbiștii" teatrelor, ca 
atare au avut puține reprezen
tații.

— Nu de un teatru de labo
rator vă vorbeam. Nu de expe
rimente ducem, dealtfel, lipsă. 
Mă gindesc că dacă trebuie for
mat publicul, să-i fie educat 
gustul, de ce să nu absolve o 
„școală a spectatorilor" în care 
manualele să fie reprezentate de 
lucrările de rezistență, de mare 
valoare? Există creații drama
tice ce pot capta în egală mă
sură interesul marelui public, 
dar și al specialiștilor. La pie
se de Schiller, Cehov publicul 
sătmărcan este receptiv?

— Desigur.
— Atunci?... Și fiindcă vor

beam despre public, cum inten
ționați să-1 atrageți, să-i son
dați preferințele?

— în afară de spectacole bune 
și de popularizarea lor nu cred 
că ar fi alte modalități. în con
diții de improvizație calitatea 
spectacolului scade. Desigur, am 
organizat și vom mai organiza 
întilniri, dezbateri. Principalul 
nostru rezervor de spectatori ii 
constituie tinerii, în special ele
vii. Avem legături solide cu șco
lile din oraș. Anul trecut am 
avut circa 5 400 de abonați, mulți 
din ei elevi. Abonamentele pen
tru ei dealtfel au un preț sen
sibil redus. Vrem să-i atragem 
pe tineri prin spectacole de ca
litate, de inaltă ținută artistică.

Ce Ioc ocupă în preocupă
rile dumneavoastră dramaturgia 
pentru tineret?

— Cred că numai rareori sînt 
piese cu tematică specifică ti
neretului. Tinerii citesc tot, de 
la Eschil la Everac. Anul trecut 
am jucat Nota zero la purtare 
și Bună seara, d-le Wilde. Dar 
piesele sint cu oameni, nu cu 
tineri. Nu pledez pentru o pro
fesionalizare a spectacolelor. 
Spuneți-mi însă, unde se află 
piesa actuală despre tineri, des
pre existența și preocupările 
lor?

— Schimbăm rolurile? V-aș 
putea răspunde că in opera lui 
Băieșu, Baranga, D. R. Popescu, 
Mircea Radu lacoban. Dar în
trebarea dumneavoastră conține 
și un incitant prilej de medi
tație, iar apoi de creație. De a- 
ceea, cred că sinteți de acord 
s-o transferați pe adresa dra
maturgilor. Căci o selecție ju
dicioasă trebuie să aibă piese 
pe care să se exercite. Puterea 
de discernămint se verifică în 
condițiile abundenței.

— Sint întru totul de acord. Aș
tept însă să mă întrebați și cum 
colaborăm cu U.T.C.-ul.

— Da, cum colaborați cu 
U.T.C.-U1?

— Noi socotim că spectatorii 
noștri cei mai vajnici trebuie să 
fie tinerii, uteciștii. Iar pentru 
a-i mobiliza este necesar exem
plul activului de bază. Nu știu 
cum se face că activiștii de 
partid (aș putea da multe nume) 
nu pierd nici un spectacol, în 
schimb cei ce lucrează pe linie 
de tineret ne vizitează cam rar. 
în schimb, nu ostenesc să vor
bească despre necesitatea unei 
solide culturi teatrale. O nece
sară concordanță intre vorbă și 
faptă se impune.

Organismul care înțelege cel 
mai bine ce este teatrul este 
inspectoratul școlar, iar dintre 
oameni i-aș menționa pe direc
torii de școală și pe profesorii 
de română. Profesorii Dumitriu 
(de la Liceul ,.M. Eminescu"), 
Gheorghiade (director adjunct la 
Liceul de muzică și arte plas
tice) nu pierd nici un specta
col. Vin în fruntea elevilor la 
reprezentații. Nu mai vorbesc 
de directorul clubului de la Uzi
na „Unio", un inimos desăvîr- 
șit. De cite ori un organizator 
al teatrului merge în uzină are 
mult spor în hale, mai mult de
cit în birouri.

— Vă urăm să aveți același 
spor la toți sătmărenii. Ne vom 
revedea la viitoarele spectacole.

Interviu realizat de 
IOAN ADAM
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ÎNSUȘIREA TEMEINICĂ DE CĂTRE ÎNTREGUL TINERET 
A DOCUMENTELOR CONGRESULUI AL XI-LEA AL PARTIDULUI- 
îndatorire fundamentală a tuturor organizațiilor U. T. C.

întregul conținut al învăță- 
mintului politico-ideologic U.T.C. 
și A.S.C. va fi axat pe studiul 
documentelor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. și cunoașterea, 
pe această bază, a sarcinilor 
specifice care revin organizați
ilor U.T.C. și A.S.C.

Pină Ia Congres, dezbaterile vor 
fi axate pe cunoașterea și apro
fundarea proiectelor Programu
lui partidului, Directivelor și 
Tezelor; după Congres, dezba
terea se va axa în principal pe 
însușirea temeinică a tuturor 
documentelor care vor fi elabo
rate de forul suprem al comu
niștilor. O atenție deosebită se 
va acorda. în cadrul pregătirii 
politico-ideologice a U.T.C. și 
A.S.C.. studierii și însușirii cu- 
vîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la încheierea Confe
rinței cadrelor și activului de 
partid din învățămîntul supe
rior, document de o inestimabi
lă valoare pentru întreaga or
ganizație revoluționară do tine
ret. pentru tinăra generație a 
patriei.

Grifa deosebită pe care o 
poartă partidul și statul nostru 
creșterii și formării tinerei ge
nerații este pregnant prezentă 
și de data aceasta, documentele 
celui de-al XI-lea Congres vi- 
zînd. în ansamblul lor, proble
matica tineretului; toate preve
derile acestor documente se a- 
dresează în mod deosebit tine
rei generații, care va beneficia 
în cel mai înalt grad de reali
zările preconizate si care. în con
secință, trebuie să răspundă în 
primul rînd chemării partidu
lui de a participa activ la în
făptuirea lor. Este firesc ca în 
cadrul învățămîntului politico- 
ideologic U.T.C. să se acorde 
prioritate problemelor specifice 
tineretului, să se asigure ca
racterul concret al dezbaterilor 
prin sublinierea acelor aspecte 
legate de specificul unităților 
economico-sociale. de preocupă
rile cotidiene ale tinerilor.

Citeva precizări de ordin or
ganizatoric. Conform Hotăririi 
Secretariatului C.C. al P.C.R., 
în vederea creșterii sferei de cu
prindere a maselor intr-un sis
tem organizat de studiu, învă- 
țămintul politico-ideologic și 
economic, desfășurat în întregi
me sub conducerea organelor și 
organizațiilor P.C.R., va cuprin
de în acest an: a) învățămîntul 
de partid, organizat pentru 
membri P.C.R., precum și pen

tru tineri sau alți oameni ai 
muncii care doresc să se pre
gătească pentru a deveni mem
bri ai partidului; b) învățămîn
tul politico-ideologic și econo
mic organizat de sindicate. în 
care vor fi cuprinși membri de 
sindicat care nu participă la în- 
vățămintul de partid sau U.T.C.; 
c) propaganda prin conferințe 
și alte activități educative, or
ganizată de Frontul Unității So
cialiste, cu ajutorul Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste 
și al Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Produc
ție. în cadrul acestui sistem, 
avind un loc distinct și un rol 
deosebit de important, este cu
prins și ÎNVĂȚĂMÎNTUL PO
LITIC ORGANIZAT DE UNIU
NEA TINERETULUI COMU
NIST.

In acest an. perioada pregă
tirii politico-ideologice este cu
prinsă, așa cum se arată in pre
cizările Secretariatului C.C. al 
U.T.C., între 1 octombrie 1974 și 
30 iunie 1975. pentru tinerii din 
întreprinderi și instituții : intre 
1 noiembrie 1974 și 30 aprilie 
1975 pentru tinerii de la sate. 
Desigur, ținînd seamă de pro
blemele specifice din unele 
unități agricole. organizațiile 
U.T.C. pot să organizeze învă- 
țămintul politico-ideologic in 
perioada prevăzută pentru în
treprinderi și instituții. Pentru 
elevi și studenți această pe
rioadă coincide cu durata a- 
nului de invățămînt.

în întreprinderi și instituții, 
învățămîntul politic U.T.C. îi va 
cuprinde pe toți uteciștii, pre
cum și pe tinerii care se pregă
tesc să devină membri ai U.T.C. 
Ceilalți tineri vor fi încadrați la 
învățămîntul politico-ideologic 
și economic organizat de sin
dicate. în mediul sătesc, vor 
participa Ia învățămîntul politic 
U.T.C. toți tinerii în vîrstă de 
pină la 30 de ani. Facem aici 
mențiunea că tinerii din orga
nizațiile U.T.C. cu un număr 
redus de membri pot fi înca
drați în învățămîntul de partid, 
în școli șl facultăți, la in- 
vățămîntul politic U.T.C. și 
A.S.C. vor participa toți elevii 
și studenții. Pentru elevii cla
sei a Vil-a vor fi organi
zate, în colaborare cu uni
tățile de pionieri, in cadrul a- 
dunărilor pionierești, acțiuni de 
cunoaștere și însușire a proble
melor de bază ale documentelor 
Congresului al XI-lea al P.C.R.,

TEMATICĂ
I. IN ORGANIZAȚIILE U.T.C. DIN UNITĂȚI ECO- 

NOMiCe Șl INSTITUȚII
A. TEME RECOMANDATE SPRE A FI DEZBĂTUTE ÎN 

ADUNĂRILE GENERALE DESCHISE.

1. Problemele fundamentale ale politicii economice a P.C.R. 
în clapa dezvoltării multilaterale a societății socialiste.

2. Creșterea rolului conducător al partidului m societatea so
cialistă multilateral dezvoltată. Documentele' P.C.R. despre ro
lul și funcțiile statului socialist in etapa actuală. Dezvoltarea 
democrației socialiste.

3. Activitatea ideologică și munca politico-educatîvă 1 desfășu
rată de P.C.R

4. Politica externă a României — expresie a intereselor po
porului nostru, a cerințelor dezvoltării societății contemporane. 
Relațiile economice internaționale și cooperarea în producție cu 
alte state. Politica internaționalistă a P.C.R.

B. TEME RECOMANDATE SPRE A FI DEZBĂTUTE ÎN 
CURSURI.

1. Lupta poporului român, a forțelor progresiste și revoluțio
nare, a clasei muncitoare și a partidului comunist pentru elibe
rarea socială și națională, pentru răsturnarea orînduirii burghe- 
zo-moșierești, înfăptuirea revoluției socialiste și edificarea noii 
orînduiri în România.

2. Procesul conducerii științifice a vieții economico-sociale în 
lumina documentelor Congresului al XI-lea al P.C.R. Funcțiile 
conducerii. Calitățile profesionale și moral-politice ale conducă
torilor.

3. Politica P.C.R. în problema națională.
4. U.T.C. — școală de educare revoluționară a tineretului, de 

mobilizare a acestuia la înfăptuirea politicii partidului.
5. Politica economică a P.C.R. în domeniul de activitate în ca- 

re-și desfășoară munca tinerii din unitatea economică respectivă.

II. ÎN ORGANIZAȚIILE U.T.C. DIN ȘCOLI

A. TEME RECOMANDATE SPRE A FI DEZBĂTUTE IN 
ADUNĂRI GENERALE DESCHISE.

1. Obiectivele fundamentale ale etapei, următoare a istoriei 
României socialiste.

2. Rolul conducător al P.C.R. in lupta de răsturnare a orîndui
rii burghezo-moșierești, în înfăptuirea revoluției socialiste și 
edificarea noii orînduiri în România. Creșterea rolului conducă
tor al partidului în societatea socialistă multilateral dezvoltată. 
Documentele P.C.R. despre rolul și funcțiile statului socialist In 
etapa actuală.

3. Activitatea ideologică a P.C.R. Politica partidului în dome
niul învățămîntului, științei și culturii.

4. Politica externă a României — expresie a intereselor po
porului nostru, a cerințelor dezvoltării societății contemporane. 
Relațiile economice internaționale și cooperarea în producție cu 
alte state. Politica internaționalistă a P.C.R.

B. TEME RECOMANDATE SPRE A FI DEZBĂTUTE ÎN 
CURSURI.

1. Dezvoltarea democrației socialiste.
2. Activitatea P.C.R. de formare și dezvoltare a conștiinței so

cialiste a maselor. Echitatea și dreptatea socială — valori mo
rale proprii socialismului. Politica Partidului Comunist Român 
de.așezare a relațiilor din societatea noastră pe baza principii
lor eticii și echității socialiste.

3. U.T.C. — școală de educare revoluționară a tineretului, de 
mobilizare a acestuia la înfăptuirea politicii partidului.

III. IN ASOCIAȚIILE STUDENȚILOR COMUNIȘTI

A. TEME RECOMANDATE SPRE A FI DEZBĂTUTE ÎN 
ADUNĂRI DESCHISE.

1. Obiectivele fundamentale ale etapei următoare a istoriei 
României socialiste.

2. Creșterea rolului conducător al partidului in societatea socia
listă multilateral dezvoltată. Documentele P.C.R. despre rolul și 
funcțiile statului socialist în etapa actuală.

3. Activitatea ideologică a P.C.R. de formare și dezvoltare a 
conștiinței socialiste a maselor. Echitatea și dreptatea socială — 
valori morale proprii socialismului. Politica Partidului Comunist 
Român de așezare a relațiilor din societatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității socialiste. Politica partidului în do
meniul învățămîntului, științei și culturii.

4. Politica externă a României — expresie a intereselor po
porului nostru, a cerințelor dezvoltării societății contemporane. 
Relațiile economice internaționale și cooperarea in producție cu 
alte state. Politica internaționalistă a P.C.R.

B. TEME RECOMANDATE SPRE A FI DEZBĂTUTE ÎN 
CURSURI.

1. Dezvoltarea democrației socialiste.
2. Procesul conducerii științifice a vieții economico-sociale In 

lumina documentelor Congresului al XI-lea al P.C.R. Funcțiile 
conducerii. Calitățile profesionale și moral-politice ale condu
cătorului.

3. U.T.C. — școală de educare revoluționară a tineretului, de 
mobilizare a acestuia la înfăptuirea politicii partidului.

statutului U.T.C., precum și de 
cunoaștere a unor momente im
portante din istoria U.T.C., din 
participarea tineretului la fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Tinerii care nu au împlinit 26 
rle ani și care sînt membri ai 
P.C.R. vor participa, ca și în 
anii precedenți, și Ia învățî- 
mintul politic U.T.C. și A.S.C.

Conducerea și organizarea în
vățămîntului politic U.T.C. și 
A.S.C. revin în întregime co
mitetelor și birourilor organiza
țiilor U.T.C. și A.S.C. Ele răs
pund direct de eșalonarea ju
dicioasă a temelor, de pregăti
rea temeinică a propagandiști
lor și a tinerilor. Prin consul
tarea tinerilor și n aprobarea 
comitetului (birou i) organiza
ției de partid, vor stabili, eșa
lonat, desfășurarea dezbaterilor 
de-a lungul perioadei de invă
țămînt politic U.T.C. și A.S.C.

În întreprinderi și instituții, ca 
și în mediul sătesc, 4 teme din 
cele 9 recomandate se vor pro
grama in adunări generale des
chise ale organizațiilor U.T.C. ; 
celelalte 5 teme vor fi dezbătu
te in cadrul cursurilor de invă
țămînt politic. în școli și fa
cultăți, 4 teme din cele 7 re
comandate vor fi dezbătute în 
adunări generale distincte; cele
lalte 3 teme vor fi prezentate 
și dezbătute în cadrul cursuri
lor de invățămînt politic. în 
adunările generale deschise in 
care vor fi dezbătute teme pen
tru invățămintul politic U.T.C. 
și A.S.C. va exista, obligatoriu, 
și un al doilea punct Ia ordinea 
de zi, pentru a se asigura con
tinuitatea activității politico-or- 
ganizatoriee. în ceea ce priveș
te cursurile, acestea vor fi con
stituite, de regulă, în cadrul or
ganizațiilor U.T.C. și A.S.C. ; 
acolo unde este cazul, pot fi 
constituite astfel de cursuri și 
la nivelul mai multor organiza
ții. La cererea tinerilor vor fi 
organizate cercuri dc dezbateri 
politico-ideologice, in care vor 
fi aprofundate probleme politi
ce, economice, filozofice, etice 
etc.

Cu privire la pregătirea pro
pagandiștilor. Ca și în anii pre- 
cedenți, instruirea propagandiș
tilor din unități economice, in
stituții, școli și facultăți va fi 
organizată, fără scoatere din 
producție, de cite ori este ne
voie. Pentru propagandiștii de 
la sate, cele trei instruiri Ia 
nivelul județului, de cite o 
zi fiecare, vor fi repartizate ju
dicios de-a lungul anului de

pregătire politică. în cadrul 
programului dc instruire se va 
asigura însușirea temeinică a 
documentelor Congresului al 
XI-lea al P.C.R., a proble
melor politicii interne și in
ternaționale a P.C.R., precum 
si a celor mai adecvate metode 
dc conducere a invățămintu- 
Iui politico-ideologic. în spri
jinul propagandiștilor și al ti
nerilor care studiază in învă
țămîntul politico-ideologic U.T.C. 
și A.S.C., C.C. al U.T.C. va 
elabora consultații și materiale 
ajutătoare ; pentru temele re
comandate a fi dezbătute în a- 
dunărilc generale, consultațiile 
vor fi publicate în ziarul „Scîn- 
teia tineretului1'. Se relevă cu 
pregnanță datoria fiecărui acti
vist al Uniunii Tineretului Co
munist de a conduce și îndru
ma cercuri de invățămînt po
litic.

★
Organizarea învățămîntului 

politico-ideologic U.T.C. pe baza 
studierii și însușirii documente
lor celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. trebuie să prilejuias- 
că o analiză profundă, efectuată 
de pe pozițiile unei înalte prin
cipialități și exigențe revoluțio
nare, a întregii vieți de organi
zație, un examen de maturitate 
al activității fiecărui utecist, 
fiecărui tînăr. Se impune ca în 
cadrul dezbaterilor organizate 
să nu se urmărească doar însu
șirea tezelor și ideilor cuprinse 
in aceste importante documente 
de partid, ci îndeosebi afirma
rea și dezvoltarea convingeri
lor comuniste in rindul tinere
tului, asigurarea participării și 
mai active a tinerei generații a 
patriei la opera creatoare a în
tregului popor, care intimpină 
forul suprem al comuniștilor cu 
mărețe înfăptuiri în toate do
meniile de activitate.

Este important ca întreaga 
activitate poiitico-ideologică 
desfășurată în această perioadă 
să fie astfel organizată incit să 
contribuie efectiv la dinamiza
rea energiilor tinerilor în înde
plinirea sarcinilor de producție, 
in înlăturarea lipsurilor care iși 
mai fac loc, să determine ridi
carea nivelului general al acti
vității organizațiilor U.T.C. în- 
vățămintul politico-ideologic să 
conducă în mod concret la creș
terea combativității revoluțio
nare a uteciștilor, a tuturor ti
nerilor, a fermității și elanului 
lor in muncă.

„SCINTEIA TINERETULUI'*

RITM INTENS ÎN CAMPANIA AGRICOLA
PE OGOARELE PATRIEI
MEDITÎND ÎN FAȚA UNUI PANOU...
• C.A.P. „Someșul”, județul Satu Mare : 

8 626 kg. porumb la hectar.
• C.A.P. „Ho Și Min", comuna Dor Mărunt, 

județul Ialomița: 5 399 kg. grîu la hectar.
• I.A.S. M. Kogălniceanu, județul Constanța: 

3 728 kg. floarea-soarelui la hectar.
• C.A.P. Salonta, județul Bihor: 65152 kg. 

sfeclă de zahăr la hectar.
• C.A.P. Ghimbav, județul Brașov: 37167 kg. 

cartofi la hectar.
• C.A.P. Pietroasele, județul Buzău: 18 800 

kg. struguri la hectar.

• C.A.P. Tomnatec, județul Timiș: 55 000 kg. 
legume la hectar.

• C.A.P. Bucecea, județul Botoșani: 3 828 I. 
lapte pe vacă.

• C.A.P. Drăgănești-Vlașca, județul Teleor
man: 261 ouă pe pasăre.

• I.A.S. Cotnari, județul lași: 9,8 kg. lină me
rinos pe oaie.

• C-A.P. Salonta, județul Bihor: 1 169 tone 
carne.

Județul 
TIMIȘ

în sectoarele de producție 
ale unui S.M.A.

Ce reprezintă el 1 Locul unde 
s-au realizat citeva din cele mai 
mari producții agricole în pre
zentul cincinal cit și valorile fi
zice atinse, fapt pentru care uni
tățile respective au primit înalte 
ordine și distincții ale muncii 
din țara noastră.

Ce reprezintă el ? Punctele 
cardinale care sintetizează pu
terea pămintului românesc, forța 
biologică, energetică și chimică, 
irigațiile, care fac parte din zes
trea agriculturii noastre socia
liste, capabile să obțină produc
ții superioare.

Ce reprezintă el ? Tot atîtea 
locuri unde gospodarii, dozîn- 
du-și eforturile și organizînd 
munca după cele mai moderne 
principii de tehnologie și plani
ficare, gospodărind rațional mij
loacele materiale și financiare, 
dezvoltînd democrația coopera
tistă și sporind rolul adunărilor 
generale în dezbaterea și solu
ționarea tuturor problemelor, au 
smuls pămintului bogății as
cunse pentru a le reda țării.

Ce reprezintă el ? Expresia

celei mai înalte dăruiri pentru 
ca munca depusă să fie în cel 
mai înalt grad utilă societății, 
fără a ocoli greutățile și obsta
colele unei naturi care nu-și 
dezvăluie de la sine resursele 
în toată amplitudinea.

Ce reprezintă el ? Chintesența 
unei politici judicioase, științi
fice, de dezvoltare armonioasă și 
intensivă a agriculturii, ca ra
mură de bază a economiei na
ționale, pe care Partidul Comu
nist Român a promovat-o, de-a 
lungul a 30 de ani de la Elibe
rarea patriei, pentru întărirea e- 
conomico-organizatorică a unită
ților de stat și cooperatiste agri
cole, pentru transformarea lor în 
puternice centre de producție 
moderne prin introducerea pe 
scară largă a soiurilor, hibrizi
lor și raselor de înaltă produc
tivitate, a mecanizării, chimi
zării și irigațiilor.

Ce reprezintă el ? Locuri unde 
tinerii, după cum ne-au declarat 
realizatorii, și-au adus o contri
buție deosebită prin puternica 
lor mobilizare la muncă, tran- 
spunînd în viață inițiative valo-

roase de producție, care fac 
cinste oriunde și oricînd elanu
lui și efervescenței creatoare, 
pasiunii ardente și responsabili
tății patriotice, pentru obține
rea în brigăzile de acțiune 
U.T.C. a unor producții cit mai 
ridicate pe unitatea de teren 
sau pe cap de animal, la un 
preț de cost cit mai scăzut.

Ce reprezintă el ? Avangarda 
agriculturii socialiste care cuce
rește noi trepte de împlinire. 
Un îndemn adresat tuturor lu
crătorilor ogoarelor de a rea
liza cit mai curînd aceste pro
ducții posibile, pe măsura capa
cității tehnice și umane de care 
dispunem, ca răspuns la înfăp
tuirea Programului Partidului 
Comunist Român care lansează 
agricultura pe o nouă traiecto
rie, traiectoria intensificării, mo
dernizării, înaltului randament, 
ca factor determinant în dezvol
tarea economico-socială a țării, 
pentru creșterea venitului națio
nal și a bunăstării întregii so
cietăți.

ȘTEFAN DORGOȘAN

De cîțiva ani, S.M.A. Gottlob, 
județul Timiș, pe linia asigu
rării în bune condiții a utilajelor 
ngcesare celor cinci cooperative 
agricole de producție, s-a profi
lat ca unitate de producție de 
sine stătătoare. Mașinile și in
stalațiile pe care le realizează la 
ora actuală sînt solicitate îndeo
sebi în sectoarele zootehnic, 
cultura plantelor tehnice și vi
ticultură.

Pentru aceste realizări, se 
poate afirma incă de pe acum 
— S.M.A. a pășit masiv pe dru
mul integrării directe în activi
tate a acelor deziderate funda
mentale înscrise în recentul 
proiect de Program elaborat de 
partidul nostru.

Producția morilor pentru bu
cătăriile furajere, ne informea
ză tovarășul inginer Alfred Bit- 
tenbinder, șeful sectorului pro
ducție, a ajuns în prezent la cea 
de a 150-a bucată. Avantajul 
economic net pe intervalul unui 
an de zile ale unei singure 
astfel de mașini se ridică la 856 
mii lei.

Bateriile pentru creșterea 
purceilor, prin influența hotă- 
ritoare asupra microclimatului, 
au ca efect creșterea cu cel 
puțin 100 la sută a productivi
tății animalelor pentru repro
ducție.

Mașina de erbicidat, total de 
mare capacitate cu o producti
vitate zilnică de 40—50 ha. ega
lează realizările a trei mașini 
de stropit de producție cerealie
ră. laolaltă cu tractoarele afec
tate lor.

Mașina de stropit vie în 
plantație normală, cu cele 
8—9 ha vie întreținută intr-un 
singur schimb, înlocuiește mun
ca a cei puțin 30 de oameni. 
Față de aceste practici, de fie
care dată finalizate în mașini și 
agregate a căror eficiență a fost 
sau urmează să fie în puțină 
vreme confirmată de unitățile 
agriAle beneficiare, la fel de 
fructuoase sînt rezultatele me
canizatorilor obținute pe cele 
10 355 ha de teren arabil.

Volumul lucrărilor planifi
cate pe stațiune în 1973 
a fost depășit cu 15 la 
sută. Pe primele 9 luni din 
acest an la asemenea indi
catori, mecanizatorii au adus un

avans de 25 la sută, hotărîrea 
lor fiind ca în cinstea celui de 
al XI-lea Congres al partidului 
să se realizeze integral planul 
anual, plus un milion lei econo
mii ce reprezintă de asemenea 
angajamentul lor suplimentar 
pe 1974. Producția medie de 
griu a stațiunii a crescut față 
de 1973 cu 19 la sută; cu 23,5 la 
sută se estimează a fi creșterea 
la porumb și cu 65 la sută la 
sfeclă.

Un rodnic bilanț care, atît 
timp cit se exprimă prin limba
jul cifrelor, riscă să fie incom
plet. îndărătul lor se află mun
ca oamenilor, demonstrată nu 
numai prin eforturile fizice 
făcute în perioadele de vîrf ale 
campaniilor, ci și prin statorni
cirea unei permanente munci de 
perfecționare profesională și po
litică.

Mecanizator fiind, pe secretarul 
comitetului U.T.C. nu l-am pu
tut întîlni. „Ceea ce v-ar fi

spus el, vă pot spune și eu". 
Tovarășul Mihai Tintoi, secreta
rul comitetului de partid, ne-a 
vorbit apoi despre unicitatea 
acestei munci în care este cu
prins întregul colectiv, de la di
rector pină la cei mai tînăr me
canizator.

în cadrul acestei unicități, în 
funcție de specificul campaniei, 
fiecare are responsabilități pre
cise. De pildă, organizația 
U.T.C. vara organizează și ur
mărește desfășurarea întrecerii 
socialiste a cărei prezență este 
săptămînal consemnată într-o 
foaie volantă. Dificultățile de 
ordin tehnic ivite pe parcurs, 
obiective sail cauzate de o insufi
cientă calificare, sînt sortate apoi 
pentru a deveni, de îndată ce 
începe toamna și toate mașinile 
sînt aduse în stațiune, subiecte 
în cadrul cursurilor de masă 
pentru perfecționarea calificării.

ION DANCEA

Lucrări de calitate 
la plantarea pomilor

Grăbirea lucrărilor de sezon!
(Vrmare din pag. I) 

consemnăm dorința de a cere 
sprijinul a încă 5 000 de elevi. 
La comitetul județean U.T.C., 
Aurel Mincu, șeful sectorului 
muncă patriotică, recepționind 
apelul producției, alcătuia o 
nouă serie de muncă patriotică.

★
Aceeași concentrare de efort, 

matură chibzuință și mobilitate 
în acțiune am întilnit și din 
partea țăranilor cooperatori. La 
C.A.P. „1 Mai“ Cernele am dis
cutat cu utecistele Constantina 
Tomescu și Jana Bădin. Deși 
președintele era plecat după în
grășăminte chimice, cele două 
tinere ne-au vorbit în deplină 
cunoștință de mersul lucrărilor, 
ca adevărate responsabile de 
soarta producției. Brigăzile lui 
Alexandru Terpeș și Marin Bâ- 
cănoiu se aflau cu toți oamenii 
în cîmp, la recoltat porumbul și 
cartofii. Dumitru Sâraru, șeful 
secției de mecanizare, avea în 
grijă lucrările de semănat. O a- 
preciere deosebită, ni se spune, 
trebuie adusă mecanizatorului 
utecist Marin Crișmaru, exem
plu de muncă ți devotament.

Buna apreciere poate fi extin
să și în ceea ce privește ritmul 
înalt de activitate din consiliile 
intercooperatiste Giurgița, Se- 
garcea, Perișor, Virtop, Catane. 
Cu voce mai moale, pe jumăta
te, amintim Calopăr și Amărăști. 
Și cu vocea scăzută de tot, pină 
la jenă, consiliul Boureni. To
varășul Mihai Pană, director 
general adjunct al direcției agri
cole județene, ne oferă o situa
ție statistică „Ia zi“. Trebuie să 
recunoaștem — și dînsul odată 
cu noi — că recoltatul porum
bului în cooperativele agricole 
se află în raport invers propor
țional cu vremea ; abia 40 000 
ha din 96 000 ha. De asemenea, 
insămînțatul griului. Din 145 000 
ha destinate acestei culturi (și 
orzului, desigur, masei verzi și 
rapiței, dar acestea în cantități 
mult reduse) au fost semănate, 
la data raidului nostru, numai 
15 000 ha. Este drept, „oamenii 
n-au vrut să arunce sămînța in 
uscătură", dar nici să rămînă cu 
ea în hambare nu-i o soluție. 
Formula cea mai potrivită — 
care ține, la urma urmei, de 
hărnicia și inițiativa acelorași 
oameni.

„Vorbim de plantările de 
toamnă, dar, de fapt, lucrările 
specifice încep din timpul ve
rii", ne spunea tînărul inginer 
Grigore Venescu, șeful fermei 14, 
Tîncăbești. Străbătând livezile 
de piersici ale fermei, constați că 
vorbele sale ilustrează întocmai 
situația reală de aici. Majorita
tea lucrărilor de pregătire a te
renului pentru extinderea plan
tației sînt terminate. Pe un lot 
se fac ultimele operațiuni de ni
velare pentru irigarea în brazde 
a viitoarei plantații. Calitatea 
execuției este corespunzătoare. 
Tinerii mecanici de pe cele 3 uti
laje — Damian Surdu, Ilie Cap- 
demai și Ion Gheorghe — au do
vedit și de astă dată buna lor 
pregătire și experiența dobîndită 
la lucrările efectuate pentru ore- 
zăria de la I.A.S. Ulmeni. Ei au 
predat beneficiarului, în condiții 
optime, cele 50 hectare de teren 
pentru a fi plantate cu pomi. In 
competiție cu ei, mecanizatorul 
Marin Dumitrache și muncitorul 
Petre Vălureanu trag ultimele 
brazde cu pluguri de desfundat 
pe o parcelă învecinată. Și aici 
șeful fermei iși exprimă mulțu
mirea pentru calitatea lucrului.

In drum spre plantație, tînă
rul specialist — pe care-l întîlni- 
sem cu cîțiva ani în urmă la cu
noscuta fermă de piersici Nep- 
tun — ne informează că întrea
ga suprafață a primit cantitatea 
necesară de îngrășăminte : 30
tone gunoi de grajd și 700 kg 
superfosfat, la hectar; că plan
tele sînt irigate cu norma cores
punzătoare de apă. Cînd am a-

juns în plantație nu mai aveam 
nevoie de alte argumente ca să 
înțelegem rolul efectuării la timp 
și la nivelul celei mai exigente 
calități a lucrărilor. Din punct de 
vedere al vegetației, pomii se 
comportă bine, sînt lipsiți de boli 
și dăunători. Aici s-a introdus 
pentru prima dată în țară, sub 
îndrumarea tovarășului Ion Bor
za, director în Departamentul 
agriculturii de stat, sistemul in
tensiv — piersic tufă aplatizată. 
In afara avantajului plantării u- 
nui număr sporit de pomi la hec
tar, producția, de asemenea su
perioară, va putea fi recoltată 
semimecanizat. Pînă atunci. însă 
— ne atrage atenția încă o dată 
tînărul șef de fermă — trebuie 
să respecți întreaga agrotehnică 
(Subiectul l-a tratat amplu în lu
crarea sa de diplomă), să rămîi 
tot timpul în preajma pomilor. 
Prima fermă de piersici a I.A S. 
Buftea — cea a inginerului Paul 
Dumitrescu — a dat anul aces
ta o producție bună de fructe. 
Inginerul Venescu pregătește și 
el prima producție cu răbdare, 
responsabilitate și pasiune. Frec
vent, directorul I.A.S. Buf
tea, tovarășul Gheorghe Tu- 
că, cu toată diversitatea cul
turilor la cele 14 ferme, iși 
găsește vreme pentru a se 
consulta cu cei doi tineri spe
cialiști, a le oferi sprijinul său 
competent. Secretul, dacă mai 
rămîne ca atare, constă însă în 
efectuarea la timp a tuturor lu
crărilor. Ceea ce la ferma nr. 14 
Tîncăbești s-a și realizat.

R. VASXLE
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RADU MIHAIL V., 
student, București:

OAMENI IA KILOMETRUL 2000 -
OAMENI IA KILOMETRUL ZERO m

„(...) trăgîndu-mă din- 
tr-o familie care de mai 
multe generații a slujit 
școala, eu însumi pregă- 
tindu-mă azi să devin pro
fesor, stimez nu numai 
ideea de carte, ci obiectul 
cu numele de carte, a- 
dică — de la dicționar ci
tire — „orice scriere tipă
rită și legată sau broșată

în volum" (...). Dar, ca 
bucureștean, cit de tare 
sufăr pentru tratamentul 
umilitor la care este su
pusă cartea! între ea și 
alte bunuri de larg con
sum, precum gogoașe, co
vrigi, ciorapi, înghețată 
etc., nemaifăcîndu-se nici 
o deosebire, azi cartea ie
șind din ambianța intimă 
a librăriei și vînzîndu-se 
pe tarabă, la fiecare colț 
de stradă (...)“.

cu gîndul să-l înduplec să 
înceteze, că se poate în
tâmpla o nenorocire. Nu 
mă ascultă. Continuă s-o 
tragă pe fată de păr. Ape
lez la cei șase bărbați din 
compartiment. Nu se clin
tesc nici măcar un milime
tru de pe canapea. îmi rîd

în nas. Unul chiar îmi spu
ne: „Las’ că bine vă face. 
De ce intrați în vorbă cu 
cine se nimerește?" (...). 
Sînt încă și acum indigna
tă de pasivitatea oameni
lor aceia. Oare nici unul 
din ei nu era părinte ?“,

de șantaj. Sînt reținut. E- 
vident, la primul termen 
de judecată, sînt pus în 
libertate, neexistînd nici 
un motiv al infracțiunii 
care mi-a fost pusă în spa

te. M-am reîntors printre 
colegii de muncă, dar cu 
procesul am pierdut o se
siune la facultate (...). Sînt 
acum obsedat de atâtea 
eșecuri în viață (...)".

— Care dintre drumurile pro
iectate de dumneavoastră a fost 
cel mai greu, cel mai dificil ?

— Transfăgărășanul.
— Dar mai frumos, mai spec

taculos î
— Transfăgărășanul.
— Care dintre ele v-a rămas 

mai aproape de inimă ?
— Transfăgărășanul.
„De o mie de ori Transfăgă- 

rășanul", repetă inginerul Teo
dor Guțu, pentru că atîtea au 
fost zilele și nopțile petrecute 
de el și ceilalți proiectanți pe 
coclaurile Munților Făgăraș, 
bătînd cu talpa potecile um
blate de alpiniști sau de caprele 
negre. Cincizeci de specialiști, 
tehnicieni, topografi, desenatori 
au primit 
teze și să . .
între cote riguros exacte, 
seul cel mai scurt, mai lesni
cios, traseul ideal al Transfă- 
gărășanului. Unii dintre ei, ca 
inginerii Guțu, Mihai Ionescu, 
Ion Cazan, Leonid Tocan, 
Costea Barba întinseseră pînă 
acum nenumărate drumuri de 
Ia oameni la oameni, de la oa
meni la munți și păduri (ei sînt 
constructori forestieri) dar Ni- 
colae Olteanu și Maria Rudea- 
nu se aflau aici în Făgăraș abia 
la kilometrul zero.

— Dumneavoastră la ce kilo
metru vă aflați, tovarășe Teo
dor Guțu ?

— Am ajuns la kilometrul 
2 000.

— Măsurați de unde ?
— De undeva din Munții 

Cernei, de lîngă un izvor cu 
apă bună și un bolovan uriaș. 
Era primul proiect la care par
ticipam după absolvirea facul
tății : dotarea cu instalații de 
transport a bazinului forestier 
Cerna—Motru—Jiu. Am pus în 
el emoția primului pas. Au ur
mat apoi multe altele. Dar cel 
mai interesant din punct de ve
dere profesional 
pină la acea dată, proiectul de 
înlocuire a rețelei de cale fe
rată din bazinul Gurghiului, cu 
o rețea de drumuri forestiere. 
Am pus în el toate datele știin
ței de specialitate, dar și ambi
ția de a demonstra avantajele 
economice ale noii variante 
propuse de noi. Am proiectat 
după aceea un drum de o fru
musețe rară, pe Valea Cernei, 
un drum de fantezie și încîn- 
tare. Cînd am ajuns, așadar, la 
Porțile Făgărașilor, aveam în 
urma mea cam 2 000 de kilome
tri de

Dar, sincer să fiu, 
primit sarcina 
șef al Transfăgărășanului am 
început să citesc pe'nerăsuflate, 
ca să zic așa, tot ce am găsit 
că s-a scris despre Munții Fă
găraș, de la studii geologice, 
economice și geografice pînă Ia 
reportajele cu caracter turistic. 
A trebuit să citim și să învă- 

niște școlari silitori, 
despre

misiunea să cerce- 
descopere, să fixeze 

tra-

avea să fie,

drumuri proiectate, 
cînd am

de proiectant-

seului în zona respectivă, la 
măsurători de detalii, la elabo
rarea proiectelor și materializa
rea traseului în teren. Nu mai 
puțin dificilă a fost porțiunea 
aceasta și pentru constructorii 
militari și civili. Au trebuit de- 
rocate mii de metri cubi de 
stîncă, se cereau întinse nume
roase viaducte și poduri, dar 
ostașii, ceilalți constructori, s-au 
descurcat cu măiestrie și 
eroism.

Cînd urci pe Transfăgărășan, 
de la Cascada Bîlea spre Lacul 
Bîlea, vezi două modeste semne, 
înscrise în piatră, ale trecerii 
pe-aici a celor ce au învins 
greutăți incredibile : „Poarta 
geniștilor" și „Poarta întîlnirii". 
Ele s-au născut atunci cînd ge- 
niștii au realizat această por
țiune, atacind-o din sensuri o- 
puse. Acolo unde s-au întîlnit 
inaintind prin piatră, i-au zis 
locului „Poarta întîlnirii" iar 
punctul de pătrundere cu bul
dozerele, perforatoarele și tro
tilul în cea mai dură dintre 
stinci s-a numit „Poarta geniș
tilor".

— Ce peripeții vă reamintiți ?
— Eram pe traseul tronsonu

lui nr. 5, împreună cu echipa 
noastră de proiectanți, cînd 
ne-am trezit cu o ploaie de bo
lovani peste noi. Ce se întîm- 
plase ? Crezînd, cum era fi
resc, că depășiserăm zona de 
periculozitate, pentru că, în- 
tr-adevăr, plecaserăm de cîteva 
ore, ostașii au început dinami
tarea. Norocul nostru că am 
găsit repede un adăpost între 
stinci. De atunci, s-au luat mă
suri să se puște numai la ore 
exact stabilite. Altădată, în ia
nuarie 1971, povestește mai de
parte ing. Guțu, — ne-a sosit in 
munți un colectiv de specia
liști în domeniul turismului 
pentru a ne pune de acord în 
privința amenajărilor turistice. 
Erau toți în echipament sportiv, 
cu schiuri pe umăr. Eu singur 
n-aveam nici echipament, nici 
schiuri, dar nici habar de schiat. 
I-am spus cabanierului de la 
Bîlea-cascadă care-i treaba și 
mi-a dat tot ce era nevoie. Am 
urcat la Lacul Bîlea. Peste două 
zile urma să coborîm. Firește, 
pe schiuri. Trebuia cu orice 
preț să fac față, să nu rămîn 
de rușine. După orele de lucru 
cu colectivul mă retrăgeam în 
spatele cabanei și pînă se întu

neca făceam exerciții cu schiu- 
rile. La coborîre, l-am rugat 
pe un profesor de sport să ră- 
mînă cu mine în urmă, că nu 
prea știu să schiez. M-a însoțit 
pe prima sută de metri, apoi 
și-a luat viteză spunînd că știu 
foarte bine și n-am nevoie de 
ajutor. N-am numărat de cîte 
ori am căzut dar am ajuns cu 
bine.

— în ce măsură Transfăgără
șanul a fost pentru specialiștii 
noștri în construcția drumuri
lor de munte, o școală, o ex
periență nouă ?

— De la un capăt la altul, a- 
ceastă șosea este concepția ine
dită a institutului nostru de 
cercetări și proiectări pentru 
industria lemnului și ea a de
venit opera vieții noastre ca 
proiectanți. Am aplicat multe 
soluții noi, pe care nu ni le-am 
închipuit niciodată, dar pe care 
le-am descoperit la fața locului 
prin căutări care ne-au pasio
nat, ne-au absorbit cu totul. 
Alături de noi, cei mai în vîr- 
stă, au lucrat, cum spuneam, in
gineri și tehnicieni tineri care 
îmi mărturiseau la un moment 
dat că au învățat pe Transfă
gărășan cît într-o universitate, 
riună această mare realizare, 
(Tuna această prețioasă expe- 
r. ,ă vom fi în viitor mai si
guri pe noi, mai temerari, iar 
școala românească de construc
ții de drumuri și poduri, și așa 
vestită, a devenit mai bogată, 
mai prestigioasă.

— Cînd, în ce perioadă, v-a 
fost mai greu ?

— Proiectarea fusese gata 
încă din 1969, dar după sosirea 
constructorilor atît noi, din sec
torul nord, cît și echipa condusă 
de inginerul Mihai Ionescu, din 
sectorul sud, ne-am alăturat lor 
și am fost alături de ei pe 
toată durata construcției. Aceas
ta a fost cea mai grea perioadă 
din munca noastră, pentru că 
acum ne confruntam. într-ade- 
văr, cu realitatea maturiză
rii ideilor noastre. Știam însă 
că nu se poate altfel. Nu-i su
ficient să pui pe hîrtie. să con
cepi, să emiți teorii, să dai solu
ții. în calitate de proiectant, tre
buie să urmărești pînă la capăt 
aplicarea lor, efectul lor, să fii cu 
alte cuvinte cel mai perseve
rent, mai neobosit constructor 
între constructori.

ROMULUS LAL

Regret, dar nu izbutesc deloc să-ți înțeleg și, deci, 
nici să-ți împărtășesc suferința. De ce te înfioară gîndul 
că, azi, cartea a devenit un bun de larg consum? Nu-i 
oare acesta visul, irealizabil altădată, al tuturor celor 
ce scriu cărți și al tuturor celor care le citesc? Și de ce 
te-ar scoate din pepeni existența tarabelor (ca să le nu
mesc și eu astfel, deși am la îndemînă mult mai potrivitul 
standuri) ce desfac cartea pe stradă? Numai fiindcă, tot 
pe stradă, se vînd și alte bunuri de larg consum? Strada
— și nu doar a noastră; cea de pretutindeni — este de
parte de a-și justifica menirea brănindu-ne (vezi go- 
goașele, covrigii și înghețata) și încălțîndu-ne (vezi cio
rapii). De pe, trotuarele ei ni se întind ziarul și floarea
— și mi-e greu să cred că există cineva care, pentru a 
nu-și pierde prestigiul de om informat și iubitor de 
frumos, pentru a nu fi, ferească sfîntul, confundat cu 
niște banali cumpărători de covrigi sau ciorapi, să trea
că pe lîngă vînzătorul de ziare spre a se îndrepta spre 
un centru de difuzare a presei, ori să refuze buchetul 
de crizanteme, ambiționîndu-se să și le procure de la 
florărie. Las la o parte pitorescul ce-1 împrumută străzii 
standurile de cărți. Las la o parte și ideea că, fără aceste 
standuri, cu permanenta lor invitație de a arunca fie si 
o fugară privire asupra noutăților, biblioteca noastră ar 
fi mult sărăcită, drumul spre librărie presupunînd o in
tenție prealabilă, iar noi, ocupați și grăbiți, preferăm să 
vină librăria la noi, să ne iasă în cale, să ne tragă de 
mînecă. Las la o parte toate acestea pentru că-mi stă 
pe limbă un cuvînt nu prea măgulitor relativ la scri
soarea ta. Acest cuvînt e snobism.

Părinți s-ar fi putut să nu fie nici unul. Dar nici 
unul să nu fie om? Ești sigură că ai văzut bine și în 
compartiment se aflau șase bărbați, nu șase exemplare 
dintr-o specie din multele ale zoologiei, specie căreia 
opinia publică nu-i va regreta dispariția?

CH. VOINESCU, Ne- 
gomir, Gorj:

,/...) Am 29 de ani și în 
tot acest timp ghinionul 
s-a ținut scai de mine. 
(...) Am plecat, să descifrez 
tainele meseriei, de sudor 
la școala profesională din 
Petroșani. Cînd să trec 
în anul al doilea, m-am 
îmbolnăvit de T.B.C. și o 
perioadă de mai bine de

liceul cu rezultate frumoa
se, deși în acea perioadă 
lucram pe un șantier, lu
cram și noaptea, lucram 
cît și cînd trebuia. M-am 
întrebat: pot oare să merg 
mai departe? Și mi-am 
răspuns: pot! Am plecat la 
Craiova să dau examen la 
facultate. Pe profesorul 
care mă lăsase repetent 
l-am întâlnit urcînd scări
le facultății (el era acum

Nu rețin din scrisoare termenul de „ghinion", rela
țiile mele cu științele oculte fiind de mult pe picior 
de război, ci îl rețin pe cel din ultima frază: eșec. Este 
adevărat că ai cunoscut poate mai multe necazuri de- 
cît alții, sau decît alții la un loc. Dar despre ce eșec 
poate fi vorba în existența unui om de 29 de ani, care, 
mai cu opinteli, mai cu greutăți, mai cu suferință, a 
ajuns aproape de terminarea unei facultăți, are o mese
rie — ba, după cum mă dumiresc chiar două — lucrează 
și, într-o zi, apucă pixul și-mi scrie mie, negru pe alb, 
despre un profesor care i-a lăsat o amintire neplăcută: 
„Aș fi vrut să vadă în ochii mei un singur lucru: faptul 
că am voință și o să înving"? Nu vreau să minimalizez 
necazurile prin care ai trecut, dar n-am dreptul să-ți 
minimalizez nici voința, nici perseverența. Iți public 
adresa nu numai pentru că mă rogi s-o fac în finalul 
corespondenței, în dorința de a primi și părerile altora 
în ceea ce te privește, ci și pentru că sînt sigur că 
aceste păreri ale lor n-o vor contrazice pe a mea. Mă 
îndoiesc că cineva îți va scrie: „Dragă Gheorghiță, la- 
să-te pradă obsesiei tale și nu-ți continua o viață ambi
țioasă, presărată pînă acum cu destule izbînzi I". Dar 
admițînd prin absurd că totuși se va găsi cineva care 
să te sfătuiască astfel — și mai tare mă îndoiesc că 
o să-1 asculți.

Ing. MATEI B., Iași:

„(...) apelez la un con
cetățean, cu speranța că 
un concetățean mă va ser
vi (...) Volumul care mă 
interesează (e vorba de 
primul tom din „Encyclo-

pădie francaise", ediția 
1937, intitulat „L’outillage 
mental", o.p.-i.) nu-l gă
sesc nicăieri și cineva m-a 
îndrumat spre dv. N-ați 
putea să mi-l împrumu
tați ?“.

îmi pare rău că nu-mi pot servi un concetățean. N-am 
volumul respectiv. Dar, admițînd că l-aș avea, mi-ar fi 
mai dificil să-1 împrumut pentru că se împlinesc vreo 
douăzeci de ani de cînd am încheiat un pact de rod
nică colaborare cu bibliotecile publice. în pact se
stipulează că ele nu scriu

ELIA POPESCU, 18 
ani, Slobozia :

„(...) Mă aflam într-un 
tren personal București- 
Ciulnița. Am avut ca to
varăși de compartiment șa
se bărbați, toți trecuți de 
maturitate, și o fată de 16 
ani care mi-a spus că lo
cuiește în comuna Dor- 
Mărunt. La un moment 
dat, fata iese pe culoar și 
întâlnește un tânăr din sa-

cărți, iar eu nu împrumut

tul ei. Stau de vorbă, el 
spune glume, ea rîde. Se 
apropie Lehliu-Gară. Fata 
vrea să coboare. Dar ce 
credeți? în clipa cînd se 
apropie de ușă, tânărul 
care la prima vedere n-a- 
vea o mutră de huligan, 
își înfige mîinile în părul 
ei. Fata izbutește, țipînd, 
să coboare o treaptă a scă
rii, huliganul nu-i dă dru
mul, trenul are încă viteză 
mare. Mă duc la huligan

un an am fost pacient în 
cîteva spitale. Apoi, încă 
un an, conform prescrip
țiilor medicale, n-am avut 
voie să urmez mai depar
te. Deci doi ani de 
școală pierduți. Reve
nind, am terminat școa
la cu bine, calificîndu-mă 
sudor și intrînd să lucrez 
în producție. M-am înscris 
la liceul seral. Muncind 
într-o meserie grea și ne- 
fiind prea zdravăn în pri
vința sănătății, în anul în
tâi de liceu am rămas co
rijent la matematică. 
Toamna, profesorul m-a 
lăsat repetent. Perseverent, 
am dat din nou examen 
de admitere la liceu, am 
reușit, și clasele a IX-a și 
a X-a le-am absolvit cu 
bine. Pe cînd eram într-a 
Xl-a, prin aprilie, m-am 
îmbolnăvit de hepatită e- 
pidemică și m-am retras 
de la școală. însănătoșit, 
am plecat să-mi satisfac 
stagiul militar, am terminat

lector). Nu i-am spun ni
mic. Aș fi vrut să vadă 
în ochii mei un singur lu
cru: faptul că am voință 
și o să înving. Au trecut 
primii ani de facultate. 
Dar cum șirul ghini- 
oanelor nu se apropie 
încă de sfîrșit, tocmai 
cînd îmi găsisem un 
post la un liceu, mi-a 
revenit prima boală și 
iarăși internare în spital. 
Aici, la spital, cunosc o 
asistentă medicală. îmi 
spune că-i necăsătorită și 
între mine și ea se înfi
ripă o idilă. Aflu abia mai 
târziu că-i măritată. între 
timp îmi scrisese 15 scri
sori de dragoste, făcusem 
fotografii împreună. Aflînd 
soțul, a venit să-mi ceară 
scrisorile și fotografiile. 
Din motive pe care orice 
bărbat le-ar înțelege, nu 
i le-am dat. Soțul, decis 
să intre totuși în posesia 
lor, mă reclamă că păstrez 
aceste documente în scop

DORU MURCU, jud. 
Satu-Mare:

„(...) vin la dv. cu o 
rugăminte: aș vrea să mă 
angajez în București pen
tru că momentan în județ 
n-am găsit nici un post 
satisfăcător. Condițiile me
le sînt:

a) să nu fiu angajat cu 
contract de 5 ani la între
prinderea sau instituția 
respectivă, pentru că la 
anul vreau să dau din nou

examen de admitere la 
facultate;

h) să am asigurate ma
să și casă contra cost;

c) să am un salariu lu
nar de cel puțin 1 300 de 
lei.

Despre mine ce să vă 
mai spun?

7) Am 22 de ani; 12 cla
se (plus bacalaureat); sta
giu militar satisfăcut; a- 
menzi, antecedente penale 
— nimic (...)*.

Vin la tine cu o rugăminte: mai caută de lucru în ju
dețul tău, imposibil să nu găsești un post satisfăcător, 
cu condiția să înțelegi ce înțeleg și eu prin satisfăcător, 
adică un post pe măsura unor studii care nu ți-au dat 
o calificare, ci doar te fac apt pentru ea. Te asigur însă 
că nici în județul tău n-o să găsești pe cineva care, de 
dragul ochilor tăi frumoși, să calce legile și să-ți sa
tisfacă pretenția formulată la punctul a). Și cu punctul
b) o să ai unele dificultăți, dar făcând rost de punctul
c) o să-ți rezolvi singur punctul b).

Cît despre mine ce să-ți mai spun ?
1) Am o vțrstă care a depășit-o pe cea de 22 de ani, 

însă îmi amintesc bine că, la 22 de ani, formulam mai 
multe pretenții la mine și mai puține la alții, convins 
că acești alții îmi vor da tot ce mă voi strădui că me
rit; visez cel puțin o dată pe trimestru că pic la baca
laureat și mă trezesc dimineața foarte mirat că n-am 
picat; în privința stagiului militar ne asemănăm; 
amenzi, antecedente penale — și la mine nimic. Mai 
bine zis, amenzi încă nimic. Pentru că dacă mai răs
pund la o singură scrisoare în rubrica de azi, întin- 
zîndu-mă pe un spațiu tipografic dincolo de cît mă ține 
plapuma obișnuită, secretarul de redacție al ziarului va 
avea grijă să pot treoe, într-un viitor apropiat, la ca
pitolul antecedente și o amendă.

Pe sîmbăta viitoare I

țăm ca 
cît mai multe lucruri 
fauna și flora munților pentru 
ca mergînd acolo să construim, 
să creăm, să știm apăra șî 
conserva propriile creații ale 
naturii, atît de bogate și unice 
în Munții Făgăraș. Am dus 
adevărate bătălii pentru ocroti
rea fiecărui brad, pentru 
care floare de colț. Nu poți 
trunde în locuri nedefrișate 
mai cu entuziasm și teorii, 
mai cu dinamită și cu ce 
întîmplător. îmbogățim țara, 
dar trebuie să o și înfrumuse
țăm, ne gîndim la nevoile eco
nomice, materiale ale oameni
lor. dar și la nevoia lor de fru
mos.

Ideea despre marea construc
ție se născuse în urma unei vi
zite a secretarului general al 
partidului în zona lacului Vi- 
draru de pe Argeș prin 1965 
pentru ca, 2 ani 
studiile tehnice și 
fie gata. Inginerul 
continuă :

— Cînd 
lo eram 
nu doar 
moral șî 
ne cățărăm, să ne 
pe frânghii, să trecem pîraie, să 
escaladăm piscuri, să măsurăm, 
să probăm roca, să fotogra
fiem, să pipăim cu palma, să 
suportăm ploi, oboseală, ger, 
dezamăgiri, dar toate acestea au 
fost posibile pentru că noi tră
iam de acum pentru o idee. 
Ideea construirii unui 
unic în felul său, un 
cum n-am mai 
nu te poți înălța, nu te poți 
împlini printr-o idee decît dacă 
devii sclavul ei, dacă îi consacri 
sudoare, nopți albe, trudă și ia
răși trudă. Numai aceste sa
crificii, aceste dăruiri înflăcă
rate, aceste privațiuni îți dau 
adevărata satisfacție, adevărata 
mulțumire, singura mulțumire 
a muncii, care durează o viață.

— Care a fost dificultatea 
cea mai mare pe care ați depă
șit-o în timpul proiectării dru
mului ?

— Depășirea Cascadei Bîlea 
— spune proiectantul-șef. Am
bii versanți sînt extrem de 
accidentați și străbătuți 
multe avalanșe. în plus, cum 
mal spuneam, trebuia să deran
jăm cît mai puțin peisajul pă
durilor de brad, să nu afectăm 
cu nimic frumoasa cascadă, să 
conducem traseul cît mai eco
nomicos posibil. în paranteză 
vreau să spun 
Europa 
similar 
atît de 
dă atît 
la dificultățile din 
Cascadei Bîlea. După ce săptă
mâni la rînd bătusem zona, me
tru pătrat cu metru pătrat, am 
ajuns la un punct mort. Era 
vorba de un versant inaccesi
bil nouă, nici sălbăticiunile pă
durii nu-l puteau călca șl 
atunci am apelat Ia o grupă de 
alpiniști ai trupelor de vînători 
de munte. Cu ajutorul lor am 
putut trece la reperarea tra

fie- 
pă- 
nu- 
nu- 
știi

mai tîrziu, 
economice să 
Teodor Guțu

piciorul aco-
pregătiți,

am pus .
temeinic pregătiți, 
profesional ci și 
fizic. Trebuia să 

slobozim

îdee. 
drum 
drum 

construit. Și

de 
de

că nicăieri în 
realizat un drum 
preț de deviz 

și într-o perioa-

nu s-a 
cu un 
redus 
de scurtă. Să revin însă

perimetrul

(Urmare din pag. I)Numele multor construc-

munții.
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de stofe „In- 
3 090 de înca
rnai bine zis 

media de

tori ai Transfăgărășanului 
va rămîne anonim, numai 
opera lor va dura cit

Foto : O. PLEC AN

PROGRAMELE I șl II

10.00 De la Alfa la Omega — 
enciclopedie pentru elevi. 10,20 
Film serial pentru tineret : ..Ci
reșarii”. Episodul „Taina logofă
tului Zogreanu". 11,00 Preferințele 
dv. muzicale sint și preferințele 
noastre. 11,40 Film artistic : „Fi
sura”. 12,25 Civilizația româneas
că. Tradiție continuitate, origina
litate. Anchetă internațională. 
16.30 Telex. 16,35 Magazin sportiv. 
18,20 Caleidoscop cultural-artistic. 
18.40 Muzică ușoară cu Mariana 
Caroli șl Dorin Anastaslu. 18,55 
Publicitate. 19,00 Lumea copiilor : 
,.Cad castane din... castan”. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
România socialistă în fața viito
rului său comunist, 20.00 Avan
premieră. 20 05 Teleenciclopedia. 
20.45 Publicitate. 20,50 Film serial 
„Un șerif la New York”. 21.40 
Telejurnal. Sport. 22.00 întllnirea 
de la ora 10... „Dicționarul... dic
ționarelor” — emisiune muzlcal- 
distractivă

10,00—11.45 Matineu simfonic. 
Deschiderea stagiunii Filarmonicii 
de stat „George Enescu". 20,10 E- 
cran muzical. 20.35 Lumea necu
noscută a Deltei. 21.10 Tezaur de 
cîntec românesc. 21.35 Film se
rial : „Un șerif la New York".

LUNI, 7 OCTOMBRIE 1974

PROGRAMUL I

16,00 Emisiune in limba maghia
ră. 18,30 Seara Televiziunii R.D. 
Germane. Leipzig ’74 — tradiție șl 
contemporaneitate. 18,55 întîlnire... 
muzicală cu Vera Oelschlegel. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Țara întreagă întîmpină cu no!

PROGRAMUL I

8,30 Curs de limbă germană. 9.00 
Teleșcoaiă. 10,00 Curs de limbă 
franceză. 10,30 Film artistic: „O- 
mul de lîngă tine”. 12.10 Tribuna 
TV (reluare). 12,25 Telex. 16.00 
Curs de limbă rusă. 16,30—17,00 
Curs de limbă engleză. 17,30 Te
lex. 17,35 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură. 18,10 Repor
taj și poezie. 18.40 Cînt și Joc 
pe-ntregul plai. 18.50 Legile țării 
— legile noastre! 19,00 Eroi îndră
giți de copil. „Năzdrăvanul Den
nis”. 19,25 1001 de seri. 19.30 Te
lejurnal. România socialistă în 
fața viitorului comunist. 20,00 Re
vista economică TV. 20.30 Publi
citate. 20.35 Intermezzo coregrafic.

vesel”. Film de desene animate. 
12.10 România de astăzi, România 
de mîine. Revista social-politică 
TV.' O pagină de epopee. Voluta 
TransfăgărășaQțilui. 12.40 Telex. 
16,00 Curs de limbă germană. 16,30 
—17,00 Curs de limbă franceză. 
17,30 Telex. 17,35 Steaua polară. 
Emisiune de orientare școlară și 
profesională. 17.55 Muzică. Emi
siune de actualitate muzicală. 
18.15 Scena. Emisiune de actua
litate și critică teatrală. 18.30 Tra
gerea Pronoexpres. 18,40 Din ță
rile socialiste. 18,50 Familia. înal
tele răspunderi ale familiei izvo- 
rîte din proiectul de Program al 
Partidului Comunist Român. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. în 
centrul actualității politice. Pre
gătirile pentru Congresul a! XT-lea. 
20,00 Colocviu despre viitor. 20.15

DUMINICA, 6 OCTOMBRIE 1974

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea emisiunii. 8.40 
Cravatele roșii. 9,35 Film serial 
pentru copil: „Daktari". 10,00 Via
ța satului. Carnet de reporter: 
ZIUA RECOLTEI. 11,15 Ce știm 
și ce nu știm despre... 11,45 Fes
tivalul Cîntecului Ostășesc. Te 
apăr șl te cînt. patria mea. Edi
ția a n-a. Marșuri ostășești. 
Transmisiune în direct. 13.00 Al
bum duminical. La o întîlnire cu 
toamna. 16,00 Magazin sportiv. 
Handbal masculin: Dinamo Bucu
rești — Politehnica Timișoara (di
vizia A), repriza a n-a. Transmi
siune de pe Stadionul Dinamo. 
Hochei: U.R.S.S. — Canada. Se- 
lecțluni înregistrate de la Mosco
va. 16,50 Film serial pentru tine
ret: „Cireșarii”. Episodul IX — 
„Labirintul”. 17.35 Avanpremieră. 
17.40 Drumuri In Istorie. 1934 —
Flăcări în munți. 18.00 Floarea din 
grădină. Emisiune-concurs pentru 
tineri interpreți de muzică popu
lară. 18.55 Publicitate. 19,00 Re
porter ’74. 19 20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Săptămîr>a politică tn 
imagini. 20.10 Film artistic: „Tn 
caz de pericol". Premieră ne tară. 
2125 Publicitate. 21.30 Campiona
tul european rte dansuri sud-ame- 
ricane. înregistrare de la Stutt
gart (Eurovlziune),. 22,05 Telejur
nal. Sport.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

NU DOAR PESCĂRUȘII
parazitare, o muncă cinstită, o 
existență cîștigată prin muncă, 
un loc activ in frontul genera
ției din care au dezertat. Ne-am 
deplasat prin cîteva locuri cu a- 
ceastă echipă.

...întreprinderea 
tegrata" are peste 
drați în muncă,
încadrate, fiindcă, 
vîrstă, care nu depășește 23 de 
ani, este dată de numărul tine
relor țesătoare. Aici, de fiecare 
dată, la ieșirea din schimburi 
— lucru ciudat. în poarta fa
bricii și la stația de autobuz cei 
mai mulți, bărbații 1 Sînt soții 
ori logodnicii fetelor, așteptând

trla mea. Ediția a n-a. Concertul 
laureaților. 21,30 Acei oameni tari 
și grei din Reșița. 21.45 Univers 
științific. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Viața economică a Caplta- 
el. 20,15 Drumuri pe cinci conti

nente. 21,40 Concert simfonic. Ca
podopere ale muzicii — interpreți 
celebri.

VINERI, 11 OCTOMBRIE 1974

PROGRAMUL I

SĂPTĂMlNA T V
(5-12 octombrie)

succese Congresul al XI-lea. 20.00 
Tribuna TV. Democratizarea rela
țiilor Internaționale. 20.15 Seara 
Televiziunii R.D. Germane. Schi
ță de portret. 20,25 Melodii... me
lodii... filmate de Televiziunea 
R.D. Germane. 20,35 Film artis
tic: „Timpul berzelor”. 22,10 24 de 
ore.

20,45 Seară de teatru: „Momentul 
403" de Constantin Chiriță. Pre
mieră TV. 21,40 Senza Rete ’74 (I). 
Emisiune muzicală realizată de 
Radiotelevizlunea Italiană. 22,10 24 
de ore.

Un rapsod al cîntecului bănățean.
George Motoia. 20.25 Teleclnema- 
teca. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL II

PROGRAMUL n

17,30 Telex. 17.35 Avanpremieră. 
17.40 Film serial: „Adam Sanga- 
la". Episodul n. 18,15 Viitor al pa
triei. comunism. Emisiune de cln- 
tece șl versuri. 18,45 Bucureștiul. 
azi. 19,00 Documentar științific. 
Metamorfoza sticlei. 19.10 Tara 
mea-1 țară eu dor — clntece și 
dansuri populare românești. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Un film văzut 
de... Eva Strbu.

20,00 Film serial 
„Daktari”. 20,25 Ce 
știm despre... 20.55 
dv. muzicale sînt și preferințele 
noastre. 21,40 Pagini de umor: „Ce 
vrăji a mai făcut nevasta mea”. 
22.05 Muzee și expoziții. Arta plas
tică, imagine și conștiință a pre
zentului socialist.

pentru copii: 
știm și ce nu 

Preferințele

MIERCURI, 9 OCTOMBRIE 1974

PROGRAMUL I

8.30 Curs de limbă engleză. 9,00 
Teleșcoaiă. 10,00 Curs de limbă 
rusă. 10.30 Drumuri în istorie. 1934 
— Flăcări in munți. 10,50 „Parisul

20,00 O viață pentru o Idee. C. I. 
Istrati. 20,30 Seară de operetă. 
„Soarele Londrei" de Florin Co
mișel. 21,45 Telex. 21.50 Bucureștiul 
necunoscut. „De la terasa Otete- 
leșanu la Hotelul Intercontinen
tal". 22,05 Efigii lirice.

JOI, 10 OCTOMBRIE 1974 !

PROGRAMUL I

16,00—17,00 Teleșcoaiă. 17,30 Te
lex. 17,35 Agroenciclopedia. 18.05 
Virstele peliculei. Magazin de cul
tură cinematografică. 18.50 Uni
versitatea TV. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Cronica marii în
treceri în cinstea Congresului al 
XT-lea. 20.00 Festivalul cîntecului 
ostășesc: Te apăr și te clnt, pa-

16,00—17 00 Teleșcoaiă. 17.30 E- 
misiune tn limba germană, 19 10 
Tragerea Loto. 19.20 1001 de seri. 
19 30 Telejurnal. Directivele pen
tru congres pe masa de lucru, de 
studiu a întregului popor. 20,00 
România de astăzi. România de 
mîine. Revistă social-politică TV. 
20,30 Publicitate. 20,35 Film artis
tic: „Trei zile din viața lui Vic
tor Cerhișev". Premieră pe țară. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL n

17,30 Telex. 17,35 Partid, stejar 
neînfrânt — muzică corală. 17,50 
Film artistic: „Străzile au amin
tiri”. 19.15 Ritm și melodie eu for
mația Dan Ardeleanu. 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Biblioteca pentru toți. 
Mihail Sadoveanu. 20,45 Reporter 
■74. 21.05 Telex. 21,10 Universita
tea TV (reluare). 21.40 Oaspeți în 
studiourile noastre: formația Ed- 
gardo Palacios (Ecuador). 22,05 
Cărți șl idei.

SIMBATA, 12 OCTOMBRIE 1974

PROGRAMUL I

llterarâ, 
și plas- 
fllm do- 
animate.

10,00 Micii meșteri mari (reluare). 
10.20 Film serial pentru tineret. 
„Cireșarii". Episodul IX. „Labirin
tul". 11,05 Teleclnemateca (relua
re). 17.00 Telex. 17.05 Caleidoscop 
cultural-artistic. Emisiune de in
formație șl actualitate 
teatrală, cinematografică 
tică. 17.25 Aurul alb — 
cumentar. 18,00 Desene
18.10 Teleglob. Coasta de Fildeș. 
18.30 Izvor de frumusețe — cîn- 
tece. 19.00 Lumea copiilor. 19.30 
Telejurnal. Pregătirile pentru 
Congresul al XI-lea în centrul 
vieții politice și sociale a țării. 
20.00 Teleenciclopedla. 20.45 Pu
blicitate. 20,50 Film serial. Omul 
și orașul. „Ar fi trebuit să-1 las 
să moară...” 21,40 Telejurnal. 
Sport. 22.00 întllnirea de la ora 
10..1

timizi cu o floare în mînă ? Nu, 
sînt cei fără serviciu, care, la 
această oră „a ieșirilor", aș
teaptă să întîmpine fetele cu o 
vorbă proastă, urîtă. „cavaleri" 
ai cuvîntului „fă", indivizi care 
nu cunosc respectul față de o 
femeie. Jignite și apostrofate, 
muncitoarele intrau la muncă. 
„Purtătorii de pantaloni", căci, 
nicidecum bărbați, merg acasă, 
să se culce, mîine îi așteaptă 
o nouă zi de ședere 1

...în fața cinematografului 
„Patria" din Constanța facem 
cunoștință cu „activiștii cultu
rali" ai cinematografului anga
jați de curînd la Cooperativa 
„Dor de muncă". Este lesne de 
jmaginaț — căci acest specimen 
a proliferat pretutindeni, unde 
se află o vitrină de cinemato
graf — sînt speculanții de bi
lete, cei care nu se termină 
niciodată, chiar dacă clădirea se 
demolează 1 se vor muta 
fața celei noi. „Pleava și 
berea” peliculei, „cow-boy 
de bilete" — tot ceea ce 
duce dispreț și indispoziție 
cărui spectator venit să vadă în 
tihnă un spectacol cinemato
grafic.

Avizați din timp — o mal pă
țiseră de cîteva ori — vînzătorii 
ambulanți au dispărut pe rînd, s-au 1 "" ‘ - - -
nilor 
fulul 
totul 
„Nu 
goală la acest spectacol. Hoții 
(cei care îți oferă zîmbind un 
bilet „în plus", dar cer preț 
dublu), fuseseră tulburați din 
activitate...

...O categorie aparte destul de 
răspîndită pe străzile dosnice din 
Constanța o formează bișnițarii, 
ori, cum li se spune recent „șo- 
pingarii". Tot speculă se nu
mește și activitatea lor. Lame 
de ras, pantofi, țigări, brichete, 
gumă de mestecat, ceasuri, ca- 
setofoane „ia neamule". Umblă 
cu „taraba" în spinare. Cum 
văd prin mulțime o șapcă de 
milițian, intră în funcțiune „te
legraful" : mina stingă sus. și 
e semn pentru toți că strigătul 
„mărfii" trebuie să înceteze. 
Am cunoscut un astfel de afa
cerist : Mitici Mihai Vasile. Se 
recomandă singur : „bișnițar de 
profesie." Condamnat în 1961, 
1964, 1967. 1971. Acum își vede 
de „treburi" — „De ce nu mun
cești ?“. „Dar de ce să lucrez I 
Să lucreze tractorul 1“ Apana
jul cinstei, M.M.D. — l-a tran
sferat tractorului.

...Nlț.u Ion și Radu 
aveau meserie bună în 
rești. la „23 August." 
strungar, altul frezor, 
au intrat în dosarele miliției din 
Constanța. S-au „recalificat" la 
barbut.

— Am venit în concedia

în
pul-
pro- 
ori-

„topit" în rîndurile oame- 
cinstiți. Casa cinematogra- 
era închisă. Cumpăraseră 
și, cu toate că pe uși scria 
mai sînt bilete", sala era

Arsenie. 
i Bucu- 

Unul 
Acum

și-am devenit vagabonzi — 
mărturisesc aceștia. Cei doi ti
neri au schimbat cinstea pe ru
șine, au lăsat chenzinele mun
cite onest pentru banii afumați 
de la barbut. în iulie plecaseră 
de la fabrică, cu bilete de odih
nă în regulă — și-au „uitat" să 
se mai reîntoarcă. „Am trimis 
șalopetele maistrului și cheia 
de la vestiare colegilor."

...E.C., absolventă a Școlii teh
nice de chimie, încadrată la 
Combinatul petrochimic Pitești 
s-a „pierdut" <...................
litoral. întreabă 
scrisori de ea, la 
coperim la barul 
ropa" fumînd.

★
Umblînd pe străzi, ziua și 

noaptea cu această echipă de 
tineri muncitori, foarte bine in
tenționați în acțiunea lor — am 
descoperit un afiș adresat tine
rilor din Portul Constanța. Era 
o frumoasă invitație la muncă: 
„Tineri, vă primim să munciți, 
ca să vă calificați într-una din 
cele 14 întreprinderi ale portu
lui... Vă asigurăm locuință și 
masă."

Sînt suficiente locuri de mun
că în Constanța. în port lucrea
ză aproape 25 la sută din popu
lația activă a orașului. Un oră
șel la marginea mării, în mij
locul orașului cel mare. Noap
tea așa arată Instalațiile por
tuare. Locuri de muncă oferă și 
alte întreprinderi ale județului. 
Locuri de muncă aveau și de 
unde au plecat cei „rătăciți" 
pe litoral. Dar, cu toate că e- 
chipeîe de muncitori, pentru 
operativitate, luaseră și fișe de 
angajare, puțini au acceptat să 
lucreze. Echipele de muncitori, 
coordonate de organizația U.T.C. 
au repartizat, scriptic, cîteva 
mii de acești „pierde vară" dar 
n-au rămas la muncă nici cîteva 
sute. Pentru ca acțiunea să fie 
completă, credem că ar fi util 
să se urmărească pînă la locul 
de muncă inițiativa aceasta de 
„încadrare socială." Organiza
țiile U.T.C. din întreprinderi 
trebuie să preia și să conti
nue in fabrică, chiar la locul de 
calificare, activitatea educativă 
începută pe străzi de către echi
pele U.T.C. Altfel, la Constan
ta, acțiunea devine un „perpe- 
tuum mobile" pentru că se vpr ivi 
continuu pe străzi, asemenea 
unui șuvoi de apă introdus 
într-un circuit închis, tineri care 
au renunțat la cartea de muncă.

La țărmul mării nu se abat 
doar pescărușii. Constănțenii 
sînt nevoiți să suporte, pe străzi 
și in locurile comune de activi
tate și altfel de „păsări" ; cei 
care cunosc atît de bine demni
tatea „albastrului de salopetă", 
vor avea suficiente argumente 
ca să explice și acestora frumu
sețea și demnitatea muncii.

de trei luni pe 
părinții, prin 
miliție. O des- 
hotelului „Eu-
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TELEGRAME

SAMORA MACHEL, președintele FRELIMO, a trimis tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, următoarea telegramă :

Am primit mesajul dv. de felicitare transmis cu ocazia in
vestirii guvernului de tranziție din Mozambic.

In spiritul politicii sale internaționaliste, Partidul Comunist 
Român, guvernul și poporul României, au adus o contribuție im
portantă la victoria poporului mozambican.

în prezent, obiectivul noii faze a revoluției mozambicane îl 
constituie extinderea și consolidarea puterii democratice revo
luționare în întreaga țară. Considerăm o condiție a succesului 
luptei noastre, dezvoltarea în continuare a relațiilor frățești din
tre partidele și popoarele noastre.

Primiți salutările noastre frățești revoluționare.

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, președintele Statelor Unite 
Mexicane, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare 
pe care ați avut amabilitatea să mi-1 trimiteți cu ocazia sărbă
toririi aniversării independenței Mexicului.

Am plăcerea să adresez Excelenței Voastre urări de fericire 
personală și de prosperitate crescîndă nobilului popor român, 
pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării intre țările noastre.

GEIR HALLGRIMSSON, prim-ministru al Islandei, a trimis 
tovarășului MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți mulțumirile mele cele mai călduroase pen
tru amabilele dumneavoastră felicitări adresate cu ocazia nu
mirii mele ca prim-ministru al Islandei.

Celui de-al IV-lea Congres 

al Partidului Comunist Sirian
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân, transmitem un cald salut tovărășesc participantelor la lu
crările celui de-al IV-lea Congres al Partidului Comunist Si
rian, tuturor comuniștilor sirieni.

Lucrările Congresului dv. se desfășoară în condițiile unor 
profunde prefaceri în viața popoarelor, ca urmare a schimbări
lor ample în raportul de forțe pe plan național și internațional. 
Continuarea cursului pozitiv actual spre destindere și coope
rare, de rezolvare pe cale politică a conflictelor și surselor de 
tensiune, de democratizare a relațiilor internaționale, de sta
tuare a unei noi ordini politice și economice în lume, reclamă 
intensificarea luptei unite a mișcării revoluționare, a tuturor 
forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste, pentru a ză
dărnici politica imperialismului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, a forțelor reacțiunii și războiului.

Considerăm că în prezent se impune să se depună eforturi 
susținute pentru desfășurarea. în cel mal scurt timp, la nivel 
înalt, a Conferinței pentru securitate și cooperare europeană, 
pentru trecerea la rezolvarea prin ‘tratative a conflictului din 
Cipru, care să garanteze independența națională și integritatea 
acestui stat, să creeze condițiile unei rodnice conviețuiri între 
ciprioții greci și turci, egalitatea deplină în drepturi între toți 
cetățenii insulei.

Partidul Comunist Român consideră, totodată, că este impe
rios necesar ca masele populare, toate forțele iubitoare de pace 
să acționeze cu fermitate pentru începerea, cit mai urgent, a 
negocierilor de la Geneva care să ducă la o pace trainică și 
dreaptă in Orientul Mijlociu, la retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate în războiul din 1967, la asigurarea 
dreptului poporului palestinian de a-și organiza viața în mod 
independent. . „

Apreciind cu deosebită satisfacție dezvoltarea, m ultimii ani, 
a raporturilor de prietenie și colaborare dintre popoarele român 
și sirian, îndeosebi după vizita în Siria a secretarului general al 
P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și după recentele întilniri și convorbiri oficiale de la 
București cu președintele Hafez Assad, reafirmăm hotărirea 
noastră de a dezvolta multilateral aceste relații in interesul re
ciproc, al succesului luptei forțelor libertății, independenței na
ționale, democrației, progresului și păcii în lume. Exprimăm și 
cu acest prilej convingerea noastră că relațiile de prietenie mi
litantă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
Sirian se vor dezvolta, în continuare, în folosul unității și co
eziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a în
tregului front antiimperialist. ...

în încheiere, vă urăm succes în activitatea dv. consacrata pro
movării aspirațiilor și intereselor fundamentale ale maselor 
muncitoare de la orașe și sate, întăririi unității tuturor forțelor 
progresiste, democratice și antiimperialiste, consolidam Fron
tului Național Progresist, propășirii poporului sirian pe calea 
dezvoltării economico-sociale independente.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PLENARA CONSILIULUI
Vineri, a avut loc plenara 

Consiliului Național al Ingineri
lor și Tehnicienilor, consacrată 
dezbaterii proiectului de Pro
gram al Partidului Comunist 
Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism, proiectului de Di
rective cu privire la planul cin
cinal 1976-1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico- 
sociale a României pentru pe
rioada 1981-1990, precum și Te
zelor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
pentru Congresul al XI-lea.

Plenara a adoptat o rezoluție 
în care este reafirmată hotărî- 
rea fermă a cadrelor tehnico- 
inginerești de a nu precupeți

NATIONAL AL INGINERILOR Șl TEHNICIENILOR
nici un efort pentru îndeplini
rea marilor răspunderi ce le 
revin din proiectele de docu
mente.

Participanții la plenară au a- 
dresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, 
între altele:

„Ne exprimăm cele mai alese 
simțăminte de stimă, respect și 
admirație pe care intelectualita
tea tehnică din țara noastră le 
nutrește față de dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Vă încredințăm de 
profunda noastră recunoștință 
pentru inestimabila contribuție 
pe care ați adus-o la funda
mentarea teoretică și elaborarea 
proiectelor de documente care

Sosirea președintelui Consiliului Executiv Federal
al Republicii

Vineri după-amiază, a sosit 
în Capitală tovarășul Gemal 
Biedici, președintele Consiliului 
Executiv Federal al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
care, la invitația tovarășului 
Manea Mănescu, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, efectuează o vi
zită de lucru în țara noastră.

La aeroportul internațional 
Otopeni, înaltul oaspete iugoslav 
a fost salutat de tovarășii Ma
nea Mănescu, Constantin Băbă- 
lău, ministrul energiei elec
trice, Ion St. Ion, secretar ge
neral al Consiliului de Miniștri, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, și membri ai am
basadei.

★
în aceeași zi, au început con

vorbirile dintre tovarășul Ma
nea Mănescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S. F. Iugoslavia.

în timpul convorbirilor, șefii 
celor două guverne au eviden
țiat importanța deosebită a în- 
tilnirilor, devenite tradiționale, 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Iosip 
Broz Tito, pentru întărirea și 
dezvoltarea continuă a priete
niei frățești și colaborării mul
tilaterale dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, dintre 
poporul român și popoarele iu
goslave, dintre cele două țări 
socialiste vecine și prietene.

Cei doi premieri au dat o 
înaltă apreciere rezultatelor ob
ținute pînă acum în dezvoltarea 
colaborării dintre România și 
Iugoslavia în toate domeniile de 
activitate. în același timp, ei 
au evidențiat noi posibilități de 
lărgire continuă a colaborării 
româno-iugoslave. Au fost exa
minate, de asemenea, noi căi și 
mijloace concrete de amplifi
care a cooperării economice, re
ciproc avantajoase, în special în 
domeniile industrial, tehnic și 
științific pe anii 1974—1975, și 
s-au convenit modalități pentru 
extinderea colaborării și coope
rării economice dintre cele două 
țări în perspectiva anilor 
1976—1980.

Cei doi prim-miniștri au fă
cut, totodată, un schimb de ve-

CONSFÂTUIRE
în perioada 30 septembrie— 

4 octombrie, la București a a- 
vut loc a doua ședință a Con
sfătuirii institutelor de cerce
tări ale organelor centrale de 
prețuri din țările membre ale 
C.A.E.R. La lucrări au partici
pat reprezentanți din : Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R.D. Ger
mană, Mongolia. Polonia, Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S.

în cadrul consfătuirii s-a fă
cut un schimb de experiență 
referitor la utilizarea metodelor 
economico-matematice și a ma
șinilor electronice în activitatea 
de prețuri. De asemenea, s-au 
abordat aspecte ale metodologiei 
formării prețurilor la produsele 
noi, potrivit planului de colabo
rare științifică.

stabilesc linia strategică și tac
tică a înălțării României socia
liste pe cele mai înalte culmi 
ale civilizației.

în încheierea telegramei se 
spune : Plenara consideră docu
mentele supuse dezbaterii drept 
programe proprii pentru întrea
ga intelectualitate tehnică și își 
exprimă convingerea că adop
tarea lor de către Congresul al 
XI-lea al partidului va deschi
de întregului nostru popor o 
perspectivă strălucită, va uni și 
mai strîns rîndurile celor ce 
muncesc în jurul partidului, al 
secretarului său general, în ve
derea sporirii contribuției la e- 
dificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism".

Socialiste Federative Iugoslavia

deri cu privire la unele proble
me internaționale actuale de 
interes comun.

Convorbirile, s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, de stimă reciprocă și 
deplină înțelegere.

★ ,
Seara, primul ministru al Gu

vernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, a 
oferit un dineu în onoarea pre
ședintelui Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
Gemal Biedici.

Au participat tovarășii Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru

Stavilă fluctuației
(Urmare din pag. 1) 

rești ale marii producții in
dustriale.

Trebuie să știm a-i distinge 
semnificațiile pentru că, ori- 
cît ar părea de ciudat, ele 
se răsfrîng negativ asupra 
fiecărui individ. Nu este nici 
un paradox la mijloc : dacă 
mobilul fluctuării, mai ales 
pentru unii tineri, este spe
ranța unei încadrări și a unul 
ciștig mai bun în altă parte, 
rezultanta finală, aceea care 
se înregistrează sub linia de 
total, este nulă. Atunci cînd 
fiecare va înțelege că pu
tem fi retribuiți după cît pro
ducem și putem produce nu 
numai după tehnica de care 
dispunem, ci și după gradul 
de organizare pe care l-am 
deprins și statornicit, se va 
diminua considerabil tentația 
sporului de ciștig prin dislo
care fluctuantă.

Este o problemă de reflex 
economic al conștiințe? fie
căruia, la declanșarea căruia 
orice unitate de producție are 
de lucrat. Pentru că, dincolo 
de motivele personale ale 
unuia sau altuia dintre oa
menii săi nestatornici, fiecare 
întreprindere poate și trebuie 
să se îngrijească de conso
lidarea colectivelor ei de 
muncă. De primirea și găz
duirea atentă a celor noi ve- 
niți, care de cele mai multe 
ori aduc cu ei premisele sta
bilității : acelea pe care le 
conturează proveniența omo
genă a forței de muncă, din- 
tr-o arie de recrutare care 
își extinde hotarele, în prin
cipal. în centura rurală a în
treprinderii. Am observat, 
însă, nu o dată, că nefructifi- 
carea acestor premise gene
rează un fenomen de fluc- 
tuare în grup. Grup consti
tuit din tineri veniți din ace
lași sat, din aceeași comună.

Aș vrea să cred că între
prinderea, integrîndu-și noi 

al guvernului, Constantin Bă- 
bălău, Ion St. Ion, Cornel Pa
coste și alte persoane oficiale.

A participat Petar Dodik, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

în timpul dineului, tovarășii 
Manea Mănescu și Gemal Bie
dici au toastat în sănătatea pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, pentru întări
rea continuă a prieteniei fră
țești și colaborării multilaterale 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia.

eșaloane de personal, nu se 
gîndește doar la cifrele de 
plan. Că se gîndește, deopo
trivă, la aerul primitor, de 
gazdă apropiată și aptă pen
tru climat afectiv superior, 
pe care îl au, de pildă, cămi
nele sale. Că nu va lăsa via
ța de cămin la voia întim- 
plării, ci se va preocupa de 
continua ei împlinire. După 
cum acolo, pe fluxul tehno
logic, nu va vedea în echipa 
de muncitori doar o forță a 
producției, ci și un nucleu 
uman, traversat de toată 
gama trăirilor, la a cărei o- 
mogenizare și integrare este 
datoare să lucreze cu tena
citate. Am auzit odată, un 
director plîngindu-se de fluc
tuație, dar care practic nu 
făcuse nimic pentru a for
tifica, în secții, climatul de 
apropiere și unitate între oa
meni.

Susțin cu tărie că fluctua
ția nu se poate stăvili din 
afar^ întreprinderii, ci din 
interiorul acesteia. Acolo, în 
miezul vieții pe care o for
mează reversul social al 
producției, se află resursele 
omogenității și unității. Adi
că resursele a două stări care 
se opun ireductibil fluctuării. 
Dacă fiecare conducător de 
intreprindere și-ar sufleca 
mînecile și, împreună cu 
colaboratorii săi, ar lucra 
mai atent și mai mult Ia per
fecționarea dimensiunii so
ciale a muncii, atunci produc
ția însăși va putea să se elibe
reze treptat de povara fluc
tuației forțelor sale umane.

Sînt convins că aceasta 
este o cale eficientă pentru a 
ne apropia, în timp, rezulta
tul anticipat prin Directive și 
Program : acela al omogeni
zării crescînde a societății 
noastre și atingerii, ca atare, 
in fiecare unitate productivă 
a unor parametri de organi
zare economică și socială su
periori și cu valori înrudite.

Astăzi — start, 
în toată țara, 
în competiția

de masă „CUPA
SCÎNTEII TINERETULUI

LA TENIS"
După cum am mai anunțat, în numerele de 

joi, 3 și vineri, 4 octombrie, ale Scînteii tine
retului, redacția noastră,
IN COLABORARE CU FEDERAȚIA ROMANA 
DE TENIS Șl CU SPRIJINUL C.C. AL U.T.C.,

organizează pentru toate categoriile de tineri, 
între 14-20 de ani, fete și băieți, prima ediție 
a competiției de masă dotată cu trofeul 
„CUPA SCÎNTEII TINERETULUI LA TENIS".

Pentru reușita deplină a a- 
cestei acțiuni — absolut inedită 
în peisajul sportului românesc
— rugăm : • Comitetele jude
țene, municipale și orășenești 
ale U.T.C. • Organele sportive 
locale, care au primit deja re
comandări în acest sens din 
partea C.C. al U.T.C. și respec
tiv, C.E.F.S. — să acorde toată 
atenția și tot sprijinul lor, cu 
predilecție în ceea ce privește 
asigurarea condițiilor necesare 
bunei desfășurări a întrecerilor, 
popularizării competiției și a- 
cordării de premii în materiale 
și echipamente sportive pînă la 
nivelul etapei județene.

Tenisul, care se bucură de un 
curent favorabil, de o mare a- 
tracție în rîndurile tineretului
— un număr mare de tineri și-au 
procurat rachete și, cu sprijinul 
factorilor locali, au construit 
terenuri — merită toate efortu
rile de a oferi atîtor pasionați 
și o întrecere care să stimuleze 
spiritul competitiv, să le ofere 
ocazia de a se exprima, de-aș 
etala măiestria și ambițiile, o 
competiție care să constituie, în 
același timp, într-un fericit pri
lej de descoperire a unor talen
te de perspectivă pentru tenisul 
de performanță, care, cum se 
știe, are atîta nevoie de ele.

Regulamentul de desfășurare 
a competiției este conceput 
simplu. Iată principalele pre
vederi :

• Pot participa toți tinerii — 
fete și băieți — între 14 și 20 
de ani, (din școli, întreprinderi, 
instituții, facultăți, de la sate și 
din unități și școli militare) 
care nu sînt legitimați în sec
țiile de performanță ale clubu
rilor și asociațiilor sportive. In- 
t.reberea le este dedicată, în ex
clusivitate.

• Etapele de desfășurare : 
etapa I, de masă, pentru de
semnarea campionilor pe aso
ciație, începe, in școală — pe 
clase — iar în întreprinderi — 
pe secție. (5—17 octombrie); e- 
tapa a Il-a, pe localitate (18—24 
octombrie) ; etapa a III-a, pe 
județ, (26—27 octombrie); finala 
pe țară (1,2 și 3 noiembrie a.c. 
la București).

• La această primă ediție se 
organizează întreceri numai la 
proba de simplu, după sistemul 
eliminatoriu,'cel mai bun din 3 
seturi (set scurt); la situația de 
6—6 ciștigă setul concurentul 
care face mai repede 7 puncte. 
Se joacă cu echipament perso
nal pe orice suprafețe de teren. 
Arbitrajul va fi asigurat — pînă 
la etapa județeană — de înșiși 
competitori.
• întrecerile vor fi organizate, 

la nivel de școală (clasă), între
prindere (secție), instituție, fa
cultate, comună de către aso
ciațiile sportive și organizațiile 
U.T.C., iar pe localitate și județ 
de către organele U.T.C. locale, 
împreună cu cele sportive. Se 
califică în etapa superioară nu
mai cîștigătorii — care vor fi 
declarați campioni pe asociație, 
localitate, județ și pe țară.

într-un număr viitor vom pu
blica lista trofeelor și premiilor 
„Cupei Scînteii tineretului la 
tenis."

Activiștilor U.T.C. și ai miș
cării sportive, profesorilor de

SIHUtT • SPORT

educație fizică, instructorilor 
sportivi le adresăm, pe această 
cale, rugămintea să-și facă din 
organizarea întrecerii și succe
sul primei competiții de tenis 
pentru amatori, o chestiune 
proprie. Vom încerca să reflec
tăm, cit mai larg, eforturile lor, 
la rubrica noastră de sport care 
va consacra un spațiu larg aces
tei ample acțiuni. De aceea, aș

MECI DE BARAJ - ROMÂNIA-U.R.S.S. - PEN
TRU DESEMNAREA CAMPIOANEI OLIMPICE

Echipa feminină de șah a României (Elisabeta Polihroniade, 
Margareta Teodorescu, Gertrude Baumstark) care s-a compor
tat remarcabil la cea de-a 6-a ediție a Olimpiadei șahiste de la 
Medellin (Columbia), s-a clasat în turneul final pe primul loc, 
la egalitate cu selecționata U.R.S.S. Cele două formații au tota
lizat cîte 13,5 puncte din 18 posibile, urmînd să susțină un meci 
de baraj pentru desemnarea echipei campioane. Oricum, selec
ționata română și-a asigurat o medalie, ceea ce constituie o 
prestigioasă performanță în acest campionat mondial al șahului 
feminin.

• LA SOFIA au continuat 
intilnirile din cadrul compe
tiției internaționale de box 
„Turneul armatelor priete
ne". La categoria pană, 
Gheorghe Ciochină (Româ
nia) l-a învins la puncte pe 
Rumen Peșeev (Bulgaria). La 
aceeași categorie, Iusen Meh
med (România) a cîștigat net 
la puncte întîlnirea cu f rank 
Kraus (R.D. Germană).

• REUNIUNILE FINALE
LOR campionatelor naționale 
de box se vor desfășura în
tre 21 și 27 octombrie in Ca
pitală. Pentru cele 11 centuri 
de campioni ai țării, Ia aceas
tă ediție candidează 122 de 
pugiliști. în fiecare zi sînt 
programate cîte două reu
niuni, după-amiaza și sea
ra, cu excepția galei fi
nale care se va disputa în 
dimineața zilei de 27 octom
brie.

• ASTĂZI, pe pista stadio
nului „Metalul" din Capitală, 
cu începere de la ora 15,30, 
se va disputa finala campio
natului republican de dirt- 
track.

SORȚII AU HOTĂRÎT ÎN CUPELE EUROPENE
Ieri a avut loc la Geneva tra

gerea la sorți a meciurilor din 
turul doi al cupelor europene de 
fotbal. Cele două formații româ
nești calificate în această fază 
a competiției vor avea ca adver
sare echipe vest-germane : ast
fel, Dinamo București va întilni 
pe F.C. Koln, iar Steagul Roșu 
Brașov va juca în compania e- 
chipei S.V. Hamburg.

Alte partide din Cupa UEFA : 
Internazionale Milano — Ajax 
Amsterdam; Dinamo Moscova — 
Dinamo Dresda ; Derby County
— Atletico Madrid ; F.C. Nan
tes — Banik Ostrava ; Neapole
— Porto ; Hibernians — Juven
tus Torino. 

teptăm ca pe lingă funcția de 
organizatori, ori de participants, 
cei angrenați în competiție să-și 
aroge și pe aceea de cronicari 
ai propriilor manifestări și în
treceri pe care le organizează, 
sau la care participă. Corespon
dențele lor sînt așteptate la re
dacție cu interes și nerăbdare 
și vor vedea lumina tiparului.

Urăm tuturor, succes !

• LA ATENA se desfă
șoară în prezent campiona
tele balcanice la tenis de 
masă. în primul tur al pro
bei feminine, selecționata 
României a învins cu scorul 
de 3,-0 formația Iugoslaviei. 
Echipa României a fost alcă
tuită din Maria Alexandru și 
Ligia Lupu. în competiția 
masculină, formația Iugosla
viei a întrecut cu 5—3 echipa 
României, iar Bulgaria a dis
pus cu 5—1 de echipa Gre
ciei.

• DUPĂ TURNEUL de la
San Francisco, in clasamen
tul Marelui Premiu al Fede
rației internaționale de tenis 
continuă să conducă ameri
canul Jimmy Connors cu 558 
puncte, urmai de Vilas (Ar
gentina) — 495 puncte, Borg 
(Suedia) — 449 puncte, Smith 
(S.U.A.) — 416 puncte, Oran- 
tes (Spania) — 412 puncte, 
Năstase (România) — 335 
puncte, Solomon (S.U.A.) — 
307 puncte, Ramirez (Mexic) 
— 274 puncte, Parun (Noua 
Zeelandă) »— 267 puncte, Me- 
treveli (U.R.S.S.) — 254
puncte.

Iată și principalele întilniri din 
celelalte două cupe continen
tale : Cupa Campionilor Euro
peni: Helsinki H.G.K. — Atvi- 
daberg : Feyenoord — Barce
lona ; Ujpest Dosza — Leeds U- 
nited; Anderlecht — Olympiakos 
Pireu ; Cupa Cupelor : Real 
Madrind — Austria Vienna ; 
Liverpool — Ferencvaros Buda
pesta ; Eintracht Frankfurt pe 
Main — Dinamo Kiev ; Karl 
Zeiss Jena — Benfica Lisabona.

Potrivit tragerii la sorți în 
Cupa UEFA, Dinamo București 
va juca primul meci pe teren 
propriu, iar Steagul Roșu în de
plasare.

Întreprinderea de turism Hoteluri șl restaurante

vă invită să participați la excursiile organi
zate în fiecare duminică, cu plecări din mariTe 

cartiere bucureștene:

- PIAȚA PALATULUI (restaurantul CINA): 
POIANA BRAȘOV, CHEIA, CĂLIMĂ- 
NEȘTI-COZIA - ora 7.

— TITAN (restaurantul MINIȘ): POIANA 
BRAȘOV, ora 6,30.

- DRUMUL TABEREI (Cinema FAVORIT): 
CÎMPULUNG VOINAora 6,30.

— BERCENI (bd. Metalurgiei — centrala te
lefonică) : CHEIA și POIANA BRAȘOV - 
ora 6,30.

COSTUL EXCURSIEI SE ACHITĂ DIRECT 
LA AUTOCAR.

Cei ce doresc să petreacă sfîrșitul săptămînii 
la vilele de pe Valea Prahovei sînt invitați să 
se înscrie în excursiile organizate de către fi

lialele de turism din Bd. N. Bălcescu nr. 35 și 

bd. Republicii 68.

I
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România-film prezintă: |

ULTIMA LUPTĂ 1
O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR POLONEZE I 

I
Cu : Ryszard Filipski, Tadeusz Janczar, Stanislaw Niwinski. 1 
Regia : Bohdan Poreba

Un film plin de tensiune dramatică dedicat 

unui erou legendar al Rezistenței poloneze.

8 OCTOMBRIE 1974-
TRAGEREA EXCEPȚIONALA A

„SKODA S IDO” 
Șl BANI •

cîstiguri în autoturisme j 
„ DACIA 1300

------ -  o ”

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară organi
zează excursii cu trenul sau autocarul la București pentru vi
zitarea ediției 1974 a Tirgului Internațional București ce se va 
desfășura între 13—22 octombrie la Complexul expozițional Piața 
Scînteii.

Se vor vizita și alte obiective turistice din Capitală și de pe 
traseu.

înscrieri Ia toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și agen
țiile lor din țară.

PUBLITURISM
X

Azi, ultima zi la

PRONOSPORT

COOPERATIVA 
„CONSTRUCTORUL" BUCUREȘTI

Primește absolvenți ai școlii generale de 8 ani pentru 
treapta I de liceu în meseriile :

• zidari — roșari — tencuitori • mozaicari — fa- 
ianțari • dulgheri • cioplitori piatră • parchetari.

Se primesc candidați din București șl toată țara.

Pe perioada școlarizării elevii vor beneficia de burse 
în valoare de 450 lei lunar ; în burse se cuprind :

• cazarea ți masa, uniforme școlare, articole de igienă 
corporală, echipament de lucru, rechizite școlare, tichete 
de transport pe I.T.B.

înscrierile se fac pe baza cererii individuale șl a fișei 
medicale pe care candidații le depun in perioada 26 sept. 
— 10 octombrie Ia sediul cooperativei Constructorul din 
București str. Smirdan nr. 30, sector 4.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la Birou) 
personal învățămînt al cooperativei, telefon 13 47 11 in
terior 3.

I
I
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Sesiunea Adunării Generale 
a 0. N. U.

PROIECT DE REZOLUȚIE PRIVIND „RESTABILIREA 
DREPTURILOR LEGITIME ALE G.R.U.N.C. 

LA NAȚIUNILE UNITE"

»lî PESTE HOTARE Portugalia: o mare 
victorie a democrației

Luind cuvîntul in continuarea dezbaterilor politice din cadrul 
Adunării Generale a O.N.U., mi nistrul de externe haitian, Ed- 
ner Brutus, a declarat că pentr u depășirea crizei economice și 
asigurarea unei juste distribuiri a bunăstării omenirii este ne
voie de cooperare globală.

Ministrul de externe al R.S.S.
Ucrainene, G. G. Seveli, a apre
ciat că este timpul să se între
prindă măsuri concrete pentru 
punerea în aplicare a Declara
ției Adunării Generale cu pri
vire la neutilizarea forței în re
lațiile internaționale și interzi
cerea folosirii armelor nucleare.
O soluționare justă a problemei 

Ciprului rezidă, potrivit părerii 
ministrului de externe al Suda
nului, Mansur Khalid, în reve
nirea la echilibrul sensibil — 
menținut atît de bine de arhi
episcopul Makarios și de liderii 
celor două comunități. Forța nu 
poate fi admisă ca un mijloc 
de a instala sau a îndepărta gu
verne — a adăugat ministrul 
sudanez.

în intervenția sa în Adunarea 
Generală, ministrul de externe 
israelian, Yigal Allon. a apreciat 
acordurile de dezangajare în
cheiate între Israel, Egipt și Si
ria ca un progres. „înainte de 
toate — a afirmat el — simplul 
fapt al negocierilor reprezintă 
un pas înainte, politic și psiho
logic. pentru toți cei care do
resc pacea în zona noastră și 
în lume. în al doilea rind, a 
spus el, extinderea perioadei de 
liniște pe fronturi a contribuit 
Ia crearea unui nou climat și 
poate a unei noi dinamici pen
tru o soluție politică".

★
La actuala sesiune a Adunării 

Generale a O.N.U. a fost prezen
tat un proiect de rezoluție inti
tulat „Restabilirea drepturilor 
legitime ale Guvernului Regal

Dialogul 
european 

de la Geneva
In subcomisia pentru 

cultură a Conferinței de 
la Geneva pentru secu
ritate și cooperare in Eu
ropa continuă ample dez
bateri in vederea redac
tării celor mai potrivite 
texte privind lărgirea și 
diversificarea cooperării 
culturale.

Se conturează o apropiere a 
pozițiilor asupra unor prevederi 
privind mai larga folosire a mij
loacelor de informare în masă 
în scopul unei mai bune cunoaș
teri a culturii popoarelor fiecă
ruia dintre statele participante. 
Subliniindu-se din nou impor
tanța mijloacelor de informare in 
masă in societatea contempora
nă, s-a relevat că a devenit 
pregnantă ideea necesității folo
sirii judicioase a acestei forțe de 
influențare a opiniei publice în 
direcția unei mai aprofundate 
cunoașteri reciproce a culturilor 
naționale, în scopul unei mai 
bune înțelegeri între popoare.

S-a înregistrat un acord în 
privința unui text care prevede 
lărgirea posibilităților de lucru 
pentru specialiștii străini care se 
interesează de materialele cu ca
racter cultural din arhivele cine
matografice și audio-vizuale. ți- 
nîndu-se cont de reglementările 
existente în această materie în 
fiecare țară.

O asemenea prevedere oglin
dește interesul crescînd al cer
cetătorilor din diferite țări asu
pra istoriei culturale, inclusiv 
asupra istoriei cinematografiei, 
dorința unei colaborări interna
ționale, a unei documentări am
ple, concrete asupra diferitelor 
teme în scopul prezentării cit 
piai obiective a realităților cul
turale ale fiecărei țări.

„Mai mult decît în anii trecuți, 
șomajul amenință tineretul. Este 
una dintre problemele importante 
care se pun în Franța la începu
tul acestei toamne" — afirmă LE
FIGARO.

Ultimele statistici, 
întocmite în iulie și 
august 1974, subliniază 
această îngrijorare. 
Noile cereri de servi
ciu nesatisfăcute s-au 
ridicat la 145 200 față 
de 100 600 în luna iu
nie și 122 700 în iulie 
1973. Statisticile întoc
mite în luna august au 
semnalat 128 000 cereri 
noi față de 107 000 e- 
xistente în aceeași lu
nă a anului trecut, adi
că un total de 428 300 
cereri depuse față de 
398 100 în iulie 1974 și 
364 000 in august 1973.

Tinerii sub 25 de ani, 
care formează 18 la 
sută din populația ac
tivă totală, reprezintă 
40 la sută dintre soli- 
citanți. Dar, mențio
nează același ziar, nu
mărul exact al tineri
lor din această catego
rie de vîrstă care cau
tă un serviciu este a- 
proape imposibil de 
stabilit. Cel mult se 

de Uniune Națională al Cambod- 
giei (G.R.U.N.C.) la Națiunile 
Unite". Proiectul de rezoluție a 
fost prezentat de 33 de state, 
între care și România. Proiectul 
de rezoluție stipulează că 
„Guvernul Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, prezi
dat de prințul Norodom Sianuk, 
este singurul reprezentant legal 
al poporului cambodgian și al 
statului Cambodgia". în spiri
tul rezoluției. Adunarea Ge
nerală este chemată să hotărască 
„restabilirea drepturilor legitime 
ale Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei în 
O.N.U., recunoscînd reprezen
tanții săi ca singurii reprezen
tanți legitimi ai Cambodgiei și 
să excludă pe reprezentanții 
grupului Lon Noi de pe locul pe 
care îl ocupă ilegal Ia Națiu
nile Unite și în toate organiza
țiile din sistemul O.N.U.".

Oaspeți ai U.A. S.C.R. vorbesc „ Sein teii tinere tutu i

Preocupări ale tineretului studios 
din Zair

Interlocutorii noștri: MBUSI MIWALABALA și BASEMA KOMANDA 
conducători ai J.M.P.R. din cadrul Universității naționale 

a Zairului

La invitația Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România o delegație a tineretului studios din Republica 
Zair a efectuat o vizită în țara noastră. Cu acest prilej, oas
peții au cunoscut diferite aspecte ale muncii și activității 
U.A.S C.R., au vizitat obiective economice, sociale și culturale, 
înainte de a ne părăsi țara, membrii delegației - Mbusi Miwa- 
labala și Basema Komanda, conducători ai Tineretului Mișcării 
Populare a Revoluției (J.M.P.R.) în cadrul Universității naționale 
a Zairului (U.N.A.Z.A.), primul reprezentînd centrul universitar 
Lumumbashi, celălalt, centrul universitar Kisangani — au răspuns 
solicitării noastre de a ne acorda un scurt interviu.

• Cum apreciați vizita 
pe care ați întreprins-o ? 
Cu ce impresii părăsiți 
România ? Ne-a răspuns 
Basema Komanda.

— Călătoria pe care am efec
tuat-o se înscrie în cadrul re
lațiilor prietenești, statornicite 
intre popoarele noastre, intre 
tineretul celor două țări. De-a 
lungul întregii vizite am fost 
impresionați de primirea căldu
roasă ce ne-a fost făcută. Vă 
declarăm sincer că am fost fra
pați de progresele realizate in 
toate ramurile vieții economico- 
sociale. Am remarcat, alături 
de ritmul înnoitor, perceptibil 
pretutindeni, dragostea pentru 
cultivarea tradițiilor progresiste 
ale înaintașilor, eforturile pen
tru păstrarea vechii culturi ro
mânești.

Pentru noi rămîne ca un fapt 
semnificativ eforturile poporu
lui român de a păși spre noi 
culmi ale civilizației și progre
sului, fără a uita, însă, dezvol
tarea sa istorică, tradițiile și 
cultura înaintașilor. Vizita în 
ansamblul ei s-a dovedit rod
nică, ea contribuind, in opinia 
noastră, la intensificarea priete
niei și colaborării dintre tinere
tul studios din țările noastre.

• Am rugat, în conti
nuare, să ne fie mențio
nate citeva din preocupă
rile actuale ale Tineretu
lui Mișcării Populare a

poate da o cifră apro
ximativă care, după 
unele surse, variază

licitanților înregistrați 
în anul 1969, față de 
24,9 la sută in 1973 și 
32 la sută în 1974. Pro
porția celor sub 25 de 
ani fără serviciu este 
întotdeauna superioa
ră (chiar avind în ve
dere variațiile sezonie
re) celor din alte ca
tegorii de vîrstă. Astfel 
că, fără exagerare, 
subliniază LE FIGA
RO, se poate afirma

TINERETUL LUMII

"9" • •Tineri
în căutarea
unei slujbe...

între 200 000 și 300 000. 
Luind ca punct de ple
care luna iunie 1974 se 
constată că tinerii sub 
25 de ani formau 16,3 
lâ sută din totalul so-

că de mai mulți ani 
bintuie un șomaj en
demic printre tineri. 
Cauzele ? Subcalifica- 
rea, dezacordul între 
ofertă și cererea de

R.P.D. COREEANA : Imagine dintr-o fabrică de strunguri

Revoluției, în special pe 
cele care privesc tinere
tul studios.

— înainte de a răspunde — 
ne-a spus Mbusi Miwalabala — 
aș dori să mă refer pe scurt la 
structura organizației noastre de 
tineret. J.M.P.R. cuprinde mai 
multe categorii, între care pio
nieri, elevi, muncitori, țărani, 
studenți. Ramura tineretului stu
dios include așadar elevi din 
școlile primare — mișcarea de 
pionieri — elevii școlilor secun
dare și studenții. Evident pentru 
fiecare din aceste categorii, în 
funcție de vîrstă, de cunoștințe, 
J.M.P.R. desfășoară activități di
ferite. Dar, in totalitate, ur
mărim aceleași mari obiective : 
mobilizarea întregului tineret 
în vederea concretizării obiec
tivelor trasate de Mișcarea 
Populară a Revoluției. In acest 
scop, in afara programului de 
învățămînt, organizăm lecții de 
educație cetățenească, conferin
țe, cercuri de teatru, ședințe 
tematice. Acestea sint citeva 
din activitățile educative politi- 
co-sociale. Insă, desfășurăm și 
o bogată activitate educativă 
prin muncă...

• îmi amintesc, la Kins
hasa, ni s-a vorbit pe larg 
despre „Salongo"...

— Intr-adevăr, „Salongo" este 
una din cele mai populare ac
țiuni, in cadrul cărora largi 
pături ale populației, dar in 
primul rînd tineretul, participă 

serviciu, insuficiența 
informației asupra de- 
bușeelor și condițiilor 
de viață activă.

Situația existentă 
este pusă pe seama 
lipsei unui plan națio
nal de școlarizare ar
monizat cu cerințele 
economiei, rigidității 
sistemului de formare, 
precum și a mentali
tății unor tineri care 
preferă servicii func
ționărești. Pentru pos
turile de funcționari 
solicitările erau de 3 
ori mai mari decit o- 
fertele.

In urma unui recent 
sondaj făcut de ziarul 
LE FIGARO, 4/5 dintre 
tinerii sub 25 de ani și 
72 la sută din popu
lația adultă sint de pă
rere că în continuare 
șomajul îi va afecta 
serios pe tineri. Ex- 
perții constată că ni
velul cererilor de ser
viciu s-a majorat în 
1974 cu 14 la sută față 
de anii trecuți și că, 
probabil, va atinge 
punctul maxim la 
sfirșitul lui decembrie 
și in ianuarie.

GH. SPRINȚEROIU 

cu însuflețire la ridicarea unor 
obiective de interes public. In 
cadrul unor acțiuni asemănă
toare elevii lucrează pe loturi 
agricole, la realizarea unor noi 
școli, la repararea și întreține
rea drumurilor și podurilor. 
Studenții, la rindul lor, iau par
te la realizarea planului de in
vestiții universitare. Ia activita
tea de cercetare științifică.

• Ne puteți spune cite
va cuvinte despre dezvol
tarea învățămîntului su
perior la Lumumbashi ?

— Cu plăcere. Centrul uni
versitar din Lumumbashi este 
alcătuit din trei institute de în- 
vățămint superior. Universita
tea, cu 4 500 de studenți, are 
cinci facultăți : filozofie și li
tere, medicină veterinară, ști
ințe geologice și geografice, po
litehnică, științe sociale și po
litice. Celelalte două institute 
pregătesc cadre economice și 
sociale. Răspunzind necesităților 
impuse de dezvoltarea economi
că și socială, învățămîntul din 
Zair, deci și cel din Lumum
bashi, se articulează în funcție 
de aceste cerințe. Subliniez a- 
cest lucru din dorința de a evi
denția rolul crescînd al facul
tăților ca^e pregătesc specialiști 
cu înaltă calificare, în domeniul 
industrial și tehnic, al medici- 
nei. al științelor economice cu 
aplicare practică.

Eforturile pentru moderniza
rea invățămintului — una din 
sarcinile de bază ale Mișcării 
Populare a Revoluției — au în
ceput să dea roade. Cu fiecare 
an, spre cele mai îndepărtate 
colțuri ale țării, se îndreaptă 
contingente sporite de cadre 
naționale. Este un nou semn al 
progreselor pe care Republica 
Zair le realizează, pe calea dez
voltării sale independente, in 
conformitate cu aspirațiile na
ționale ale poporului zairez.

I. TIMOFTE

IAINA ÎN 
EUROPA*

Iarna s-a făcut simțită 
in mod prematur în unele 
țări europene, și în pri
mul rind, în R. F. Ger
mania și Elveția.

■ în Bavaria și în Munții Pădu
rea Neagră a nins abundent, iar 
temperatura este cu cinci grade 
sub media obișnuită pentru 
acest anotimp. în regiunea 
Koln, desfășurarea normală a 
traficului rutier a fost pertur
bată în ultimele zile de apari
ția poleiului. In această per
spectivă. în Bavaria s-a anun
țat redeschiderea stațiunilor 
sporturilor de iarnă.

în regiunile muntoase ale El
veției a nins în tot cursul zilei 
de joi. Stratul de zăpadă depă
șește 30 de centimetri. Autori
tățile elvețiene au luat măsuri 
de urgență pentru deszăpezirea 
unor importante autostrăzi ca, 
de pildă. Saint Bernard. Pe de 
altă parte, elicoptere militare1 
au aprovizionat joi cu furaje ci
rezi de vite izolate în. munți, de 
căderile masive de zăpadă.

La Paris, temperatura a fost, 
joi, de, 10 grade, cea mai scă
zută pentru această zi a lunii 
octombrie, înregistrată din anul 
1873 pină acum.

Criza de guvern din Italia
Declarații ale unor personalități politice
Președintele Republicii 

Italiene. Giovanni Leone, 
l-a primit, joi seara, la 
Palatul Quirinale, pe pri
mul ministru, Mariano 
Rumor, care i-a anunțat 
demisia coaliției guver
namentale de centru-stîn
ga, formată din democrat- 
creștini, socialiști și so- 
cialist-democratici.

Potrivit uzanței, șeful statului 
italian și-a rezervat dreptul de a 
decide asupra demisiei și i-a ce
rut primului ministru să conti
nue să conducă afacerile curente 
ale țării.

Situația dificilă în care se află 
Italia după demisia guvernului 
de centru-stînga prezidat de Ma
riano Rumor a fost subliniată în 
declarațiile făcute presei de per
sonalități politice aparținînd di
feritelor partide. Salvatore Lau- 
ricella, socialist, ministrul lucră
rilor publice in cabinetul demi- 
sionar, a declarat că „criza va fi 
foarte greu de soluționat", adău
gind că e de așteptat ca „forțele 
politice să-și revizuiască punc
tele de vedere pentru a se pune 
de acord asupra unei politici 
economice și sociale care să răs
pundă efectiv exigențelor reale 
ale țării".

La rindul său, ministrul de fi
nanțe Mario Tanassi. președinte
le Partidului Socialist-Democra
tic, care a declarat, încă de 
marți, înaintea declanșării crizei 
ministeriale, că demisia este 
inevitabilă, coaliția de centru- 
stînga nemaiexistind, a spus: 
„Ne aflăm în faza de desăvîrși- 
re a unui proces care trebuia 
neapărat să aibă loc".

Giuseppe Saragat, socialist-de
mocratic, fost președinte al re
publicii, considerînd demisia gu
vernului ca „un episod grav", a 
menționat că „intr-un moment 
în care criza economică îi afec
tează dur pe cei ce muncesc, 

~ este imposibil să ne. gîndim că 
un guvern de centru-dreapta ar 
putea da un răspuns politic și 
social valid pentru situația țării". 
El a estimat reluarea formulei 
de centru-stînga ca fiind posi
bilă dacă se contează pe spiritul 
de responsabilitate al membrilor 
săi.

AUSTRIA

„Zilele românești** 
la Bregenz

La Bregenz — orașul de 
reședință al landului Vorar
lberg — s-au deschis „Zile
le românești", în răstimpul 
cărora în cadrul unor mani
festări complexe — vor fi 
prezentate aspecte ale dez
voltării social-economice și 
cultural-artistice a Româ
niei socialiste. La ceremonia 
inaugurală au participat 
membri ai Parlamentului 
austriac, personalități ale vie
ții politice, economice și cul
turale din Viena, un nume
ros public, precum și amba
sadorul țării noastre, Dumi
tru Aninoiu.

în cadrul „Zilelor româ
nești" de la Bregenz a fost 
inaugurată o amplă expozi
ție consacrată momentului 
istoric de la 23 August 1944 
și realizărilor poporului ro
mân în decursul a trei de
cenii.

• Un medic britanic dr. Wittingham a reușit să conserve em
brioni de șoarece timp de opt luni la temperaturi scăzute. După 
fecundarea ovulelor el a lăsat embrionii unei femele de șoarece 
negru să se divizeze pînă au ajuns la opt celule, apoi i-a prelevat 
de la mama genetică, i-a congelat la minus 196° C timp de 212 
zile, după care i-a reimplantat unei femele de șoarece alb. 
Femela albă a născut cinci șoricei negri. Experimentul a fost re
petat cu același succes pe iepuri. • France Presse pretinde că 
mișcarea feministă are efecte nefaste la... eschimoși. Considerînd 
că ar putea să-și piardă supremația, bărbații eschimoși din Ca
nada au început să-și bată soțiile. Doctorul Hugh Sampath de la 
Universitatea din Terra Nova, care a comunicat această concluzie 
la reuniunea anuală a Asociației canadiene de psihiatrie, a con
statat, de asemenea, că victjmele, prea orgolioase pentru a se 
plînge de acest tratament, viii la spital de cele mai multe ori abia 
în momentul cînd starea lor devine alarmantă, o De două ori în 
cursul aceleiași săptămini, vameșii francezi au pus mina pe im
portante cantități, de heroină „brună" („brown sugar"). De re
marcat citeva coincidențe : în ambele cazuri captura a fost făcută 
la aeroportul Le Bourget (preferat acum de traficanți celor de la 
Orly și Roissy), era ascunsă în geamantane cu fund dublu și a- 
parținea unor cetățeni din Honkong. Valoarea totală a celor 9,1 
kg de stupefiante pe piața clandestină — 1 milion de dolari. • 
Fiul cel mare al lui Vittorio de Sica, Manuel, în vîrstă de 26 de 
ani, a început turnările la primul său film. Este vorba de un lung 
metraj satiric cu titlul „Eroul", la care își aduc contribuția, prin
tre alții, Paolo Stoppa, Franco Fabrizi, Alberto Sordi și... Vittorio 
de Sica. • Americancele sint mai puțin ostile căsniciei decît 
spune legenda. 86 la sută din femeile interogate recent de un insti
tut de sondare a opiniei publice cred în această instituție, două 
treimi din ele dorind fiicelor lor în primul rînd „o căsătorie feri
cită". Mai mult: numai 16 la sută din ele consideră că femeile 
n-ar trebui să promită ascultare bărbaților...

O casă s-a „poticnit" pe calea ferată blocînd traficul fero
viar. Faptul s-a petrecut în S.U.A. (Wisconsin), în timp ce clă

direa era transportată într-un alt loc.

Posibilitatea reînnodării co
laborării de centru-stînga este 
avută în vedere și de organul de 
presă al Partidului Democrat- 
Creștin — „11 Popolo" —, care 
relevă că această formulă „este 
slăbită, dar ea nu a murit". Zia
rul consideră criza deschisă 
drept „una dintre cele mai grave 
și mai dificile" și își exprimă 
speranța ,că ea „va permite, 
poate, un dialog clar asupra ma
rilor probleme".

într-un comunicat dat publici
tății joi seara, Biroul Politic al 
Partidului Comunist Italian, 
după ce apreciază situația ca 
fiind delicată și gravă, sublinia
ză necesitatea de a se da țării 
„un guvern care, modificînd o- 
rientările și metodele care au 
constituit un eșec, să asigure 
desfășurarea corectă a vieții de
mocratice, independența națio
nală, să pună bazele unui nou 
curs al politicii economice și să 
garanteze efectuarea alegerilor 
regionale, provinciale și comuna
le în primăvara viitoare, așa 
cum se prevede prin Constitu
ție".

Președintele Republicii Italie
ne, Giovanni Leone, își va ini
ția consultările în vederea solu
ționării crizei luni, 7 octombrie, 
la ora 10,00 — informează agen
ția ANSA — pentru a permite 
pînă atunci grupurilor parla
mentare ale partidelor să proce
deze la reuniunile pe care le 
consideră necesare.

• IN CADRUL UNEI NOI 
REUNIUNI a secretarilor 
Comisiei militare de armi
stițiu din Coreea, care a 
avut loc la Panmunjon, la 
propunerea R.P.D. Coreene, 
reprezentantul acestei țări a 
expus o serie de fapte care 
dovedesc că partea america- 
no-sud-coreeană a introdus 
ilegal armament în zona de 
securitate demilitarizată, de- 
dindu-se la acte de provo
care și violînd, astfel, acor
durile intervenite între cele 
două părți. Reprezentantul 
R.P.D. Coreene a condamnat 
aceste acte și a cerut abți
nerea de la asemenea prac
tici, care agravează tensiu
nea in zonă.

Vizita delegației 
M.A.N. in Egipt
Delegația Marii Adunări Na

ționale condusă de Nicolae 
Giosan, președintele M.A.N., 
care se află in R. A. Egipt, a 
vizitat în cursul ultimelor zile 
complexul textil Mehalla el 
Kobra, din D.elta Nilului, unde a 
fost întîmpinată de guvernato
rul provinciei Gharbiya. Dele
gația s-a bucurat de o primire 
deosebit de caldă, prietenească, 
din partea autorităților locale.

Membrii delegației parlamen
tare române au participat, de 
asemenea, la o festivitate orga
nizată de Uniunea Femeilor 
Arabo-Africane. La această ma
nifestare au fost prezenți doam
na Gihane El Sadat, soția pre
ședintelui R.A.E., Abdel Aziz 
Hcgazi, primul ministru al 
R.A.E., Hafez Badawi, președin
tele Adunării Populare, Moha
med Hafez Ghanem. primul se
cretar al C.C. al U.S.A., membri 
ai guvernului egiptean.

Vineri dimineața, delegația a 
plecat la Luxor și Assuan.

Un sfîrșit de săptâmînă 
dramatic la Lisabona. Con
fruntarea politică, transfor
mată într-o aspră încercare 
de forțe, a vădit amploarea 
opțiunii pentru o profundă 
democratizare a țării, pen
tru o evoluție care să țină 
seama de voința maselor 
populare. Minoritatea de 
dreapta, care a pretins că 
vorbește în numele „majori
tății tăcute" și care a com
plotat pentru reîntoarcerea 
la trecut, a suferit o clară 
înfrîngere.

E
venimentele din 
ultimele zile 
trebuie exami
nate intr-un 
context mai am
plu. Răsturna

rea din aprilie a eliminat de 
pe scena politică dreapta re
acționară și conservatoare, 
născută din îndelungata con
viețuire cu salazarismul. Pri
mele săptămini de după apri
lie au permis să se constate 
o bizară tăcere a acestui sec
tor de obicei agresiv. Expo- 
nenții dreptei preferau re
zerva. O rezervă care nu în
semna resemnare sau renun
țare. Dreapta aștepta mo
mentul unei reapariții în for
ță.

Zilele festive, ale bucuriei 
libertății redobindite, au fost 
urmate de zilele unor decizii 
dificile. Procesul democrati
zării, ca și cel al decoloniză
rii, presupunea adoptarea 
de hotăriri capitale. După 
aproape cinci decenii de sa- 
lazarism, după o perioadă a- 
tît de lungă în care politica 
portugheză nu a luat în con
siderare factorul popular, 
erau lesne de pronosticat 
greutăți. Nimeni nu și-a ima
ginat nici democratizarea ță
rii și nici -decolonizarea drept 
0 operațiune simplă, rapidă, 
lipsită de convulsii. Unite in 
voința de a elibera țara de 
salazarism, forțele care au 
preluat puterea în aprilie nu 
erau omogene in privința vi
ziunii asupra perspectivelor 
politice. Pe aceasta a mizat 
dreapta, sperind intr-o fisură 
care să-i îngăduie să-și reca
pete pozițiile politice pierdu
te. Elementele legate de tre
cut au subapreciat doi fac
tori esențiali ai actualei evo
luții portugheze : potențialul 
forțelor democratice și unita
tea dintre aceste forțe și Miș
carea forțelor armate. Spre 
uimirea multora, stingă por
tugheză — și mai ales comu
niștii — se relevă drept for
ța politică cea mai influentă 
a țării, cu o extraordinară 
capacitate de a mobiliza ma
sele populare.

Din aprilie și pînă Ia sfîr- 
șitul Iui septembrie viața po
litică de la Lisabona a cu
noscut mai multe momente 
complexe. Primul guvern 
provizoriu a ajuns in impas 
atunci cind premierul Palma 
Carlos a încercat un viraj 
spre dreapta. Formarea ce
lui de al doilea guvern n-a 
fost lipslită de complicații 
(confruntarea politică s-a 
declanșat pe fundalul crește
rii greutăților economice, 
multe din ele provocate ar
tificial de marele capital). 
Numirea lui Vasco Goncalves 
in fruntea Iui a însemnat o 
victorie a celor ce se pronun
ță pentru o democratizare 
reală, in profunzime. Pier- 
zînd bătălia din culisele po
litice, dreapta și-a pregătit 
revanșa. Tăcerea a luat sfîr
șit. Dreapta a început să 
practice deschis anticomunis
mul, încercînd să izoleze 
Partidul Comunist de cele
lalte forțe ale stîngii, iar stin
gă in ansamblul ei de mișca
rea democratică. Vasta con
spirație dispunea de consi
derabile mijloace materiale. 
Zvonurile erau alimentate în 
permanență. Tensiunea creș
tea, fiind meticulos provoca
tă. In aceste împrejurări, ge
neralul Spinola a rostit o cu- 
vintare ambiguă denunțînd 
„extremismul" și făcînd apel 
Ia „majoritatea tăcută" a po
porului. Reacțiunca a încer
cat să treacă la ofensivă. Zi
durile Lisabonei au fost aco
perite la 19 septembrie de 
manifeste semnate „majori
tatea tăcută" și care chemau 
la o mare manifestație. Stin
gă a reacționat prompt dez
văluind tactica reacțiunii și 
avertizînd că „majoritatea 
tăcută nu este decît o mino
ritate tenebroasă care dispu
ne de mulți bani și este gata 
să folosească toate mijloace
le pentru a-i combate pe de- 
mocrați". Grupările de stin
gă au chemat Ia vigilență, 
eerînd interzicerea manifes
tației proiectată pentru 28 
septembrie. Această interzi
cere întirzia. Era limpede că
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• INTR-UN INTERVIU A- 
CORDAT ziarului „Vanguardia", 
vicepremierul spaniol Licinio 
de la Fuente s-a referit Ia ne
cesitatea democratizării vieții 
țării. „Trebuie să începem de Ia 
rădăcină — a spus el — să ne 
adaptăm sistemul la forme care 
să fie din zi în zi tot mai de
mocratice și mai deschise par
ticipării întregului popor la via
ța națiunii".
• UN COMUNICAT OFICIAL, 

publicat la Nicosia, informează 
că, joi seara, persoane necunos
cute au deschis focul asupra u- 
nei mașini din escorta președin
telui interimar al Ciprului, 
Glafkos Clerides, cu numai 
cinci minute înainte de trecerea 
acestuia spre reședința perso
nală.

• UN AVION BIMOTOR de 
tip „Piper" s-a prăbușit, joi, 
într-o pădure din regiunea 
vest-germană Endorf. Cinci 
persoane, între care și un copil, 
și-au pierdut viața.

Ia eșalonul superior al puterii 
opiniile nu erau concordante. 
In noaptea de vineri spre 
simbătă, democrații au în
ceput să ridice baricade. Ei 
nu puteau tolera reînvierea 
salazarismului, indiferent de 
acoperămîntul utilizat. Con
fruntarea atingea punctul 
maxim. Orele nopții s-au 
scurs sub semnul incertitudi
nii. Consultările liderilor po
litici și militari s-au desfășu
rat fără intrerupere. Filmul 
evenimentelor abia urmează 
să fie reconstituit cu precizie. 
Informații contradictorii a- 
păreau pe telexurile agenții
lor de presă. In sfîrșit, s-a 
anunțat oficial interzicerea 
manifestației și arestarea u- 
nui important număr de per
sonalități ale dreptei impli
cate într-o conspirație anti
democratică. FRANCE PRES
SE sintetizează situația : 
„Dreapta și extrema dreaptă 
nu au reușit lovitura pe ca
re o pregăteau. Este clar că 
Mișcarea forțelor armate și 
forțele democratice rămîn 
stăpine pe situație".

în mod logic au urmat o 
serie de clarificări politice. 
Generalul Spinola, care a a- 
vut un rol de reală însemnă
tate in răsturnarea din apri
lie, a decis să se retragă din 
fruntea statului. Noul pre
ședinte, generalul Francisco 
da Costa Gomes (despre ca
re comentatorii au remarcat 
că „se bucură în rindul ar
matei de un mare prestigiu") 
a definit liniile fundamenta
le ale orientării sale politice, 
sublinliind că „numai în con
dițiile ordinii, muncii și uni
tății poate fi garantată res
pectarea libertăților demo
cratice și a drepturilor fun
damentale ale omului". Șe
ful statului a arătat : „Va 
trebui să creăm acele condi
ții sociale care să permită 
poporului să-și aleagă insti
tuțiile sale publice, in spiri
tul unei democrații pluralis
te".

Demisia Iui Spinola și des
fășurarea evenimentelor din 
ultimele zile de Ia Lisabona 
rețin atenția. DIARO DE 
NOTICIAS afirmă că demi
sia generalului Spinola „a 
fost o surpriză pentru unii, 
dar pentru alții este surprin
zător faptul că o situație a- 
tît de artificială a putut dura 
atît de multă vreme. Poziții
le personale ale generalului 
Spinola erau in multe rin- 
duri in contradicție evidentă 
cu cursul evenimentelor". 
Partidul Comunist apreciază 
„demisia generalului Spinola 
ca un fapt pozitiv care clari
fică situația politică și creea
ză condițiile pentru desfășu
rarea procesului de demo
cratizare și decolonizare". 
Premierul Vasco Goncal
ves a declarat că fostul pre
ședinte a fost „victima unei 
lovituri pusă la cale împotri
va sa și împotriva democra
ției". Premierul nu a accep
tat „viziunea apocaliptică" a 
situației : „Nu trăim în a- 
narhie. Dimpotrivă, țara 
noastră este o țară a ordinii. 
Viața continuă în mod nor
mal, fără stare de asediu, 
fără violență". Este cel puțin 
ciudat că o serie de gazete 
occidentale care nu au mani
festat nici o reprobare față 
de înăbușirea democrației în 
anii salazarismului se decla
ră acum neliniștite de „alu
necarea spre stingă" a Por
tugaliei. Nu-i greu de desci
frat mobilurile unei aseme
nea „neliniști".

Desigur, este incontestabil 
că dreapta a înregiistrat o 
grea înfrîngere. Profitorii 
trecutului au pierdut ineă o 
bătălie, dar nu intenționează 
să dezarmeze. Forțele demo
cratice păstrează drept cu- 
vînt de ordine VIGILENȚA. 
Premierul portughez a aver
tizat că „moștenirea vechiu
lui regim ridică un număr 
de probleme care nu vor pu
tea fi rezolvate de lr - ' ’
alta". Comuniștii au 
la păstrarea vigilenței „_ oa
rece fascismul și reacțiunca 
au fost învinse dar nu răpu
se". Puternicele manifestații 
populare care au salutat ma
rea victorie democratică re
flectă răsunetul acestei che
mări. Forțele democratice 
vădesc înțelegerea responsa
bilității ce apasă pe umerii 
lor, intr-un moment esențial 
al istorici portugheze.

EUGENIU OBREA

• IN URMA UNEI ANCHE
TE asupra morții unui tinăr de 
19 ani, consumator de narcotice, 
poliția vest-germană a arestat 
opt traficanți de stupefiante, 
printre care s-ar putea să se 
numere conducătorul organiza
ției de traficanți de droguri 
care acționează la scara întregii 
țări, transmite agenția France 
Presse.

• AISBERGURILE MĂRILOR 
POLARE conțin o cantitate de 
apă dulce aproape egală cu apa 
tuturor fluviilor și riurilor pla
netei, adică aproximativ 2 500 
kilometri cubi. Specialiștii de 
la Institutul arctic și antarctic 
din Leningrad au ajuns Ia acea
stă concluzie in urma unui „re- 
censămînt" al aisbergurilor, re
alizat pe baza datelor culese de 
expedițiile institutului și a in
formațiilor furnizate de servi
ciile meteorologice din diferite 
țări ale lumii.

• PESTE 12 000 SOLDAȚI 
PORTUGHEZI aflați în Mozam- 
bic urmează să plece în Portu
galia în următoarele trei luni 
— au anunțat oficialități por
tugheze la Beira.
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