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Comuniștii, oamenii muncii 

din țara noastră, întregul popor 
român au aflat cu profundă in
dignare de executarea celor cinci 
mi-litanți antifasciști spanioli. 
Acest nou act samavolnic al 
dictaturii fasciste franchiste a 
constituit o sfidare a apelurilor 
insistente adresate de numeroa
se guverne, inclusiv de guvernul 
român, de cercurile cele mai 
largi ale opiniei publice inter
naționale pentru comutarea pe
depsei pronunțate de tribunalele 
militare și a provocat vii reac
ții și un puternic val de pro
test în România și în întreaga 
lume.

Asasinarea celor cinci tineri 
militanți spanioli reprezintă o .3- 
încălcare brutală a drepturilor 
și libertăților democratice una
nim recunoscute pe plan inter
național, o violare flagrantă a

angajamentelor asumate prin 
Actul final al Conferinței pen
tru Securitate și Cooperare în 
Europa, document pe care și-a 
pus semnătura și primul minis
tru al Spaniei.

Teroarea și represiunile anti
democratice și antipopulare din 
Spania nu pot stăvili însă lupta 
poporului spaniol, a forțelor sa
le progresiste pentru împlinirea 
aspirațiilor legitime de liberta
te, democrație și progres so
cial.

In numele poporului român, 
Partidul Comunist Român înfie
rează acest act inuman, cere 
să se pună capăt regimului de 
persecuții șl prigoană, să fie

restabilite drepturile $1- libertă
țile fundamentale ale poporului 
spaniol și își exprimă și cu a- 
cest prilej solidaritatea cu Parti
dul Comunist din Spania, cu 
clasa muncitoare, cu forțele de
mocratice patriotice, antifasciste 
și antidictatoriale în lupta pen
tru înfăptuirea idealurilor și 
aspirațiilor sacre ale poporului 
spaniol. Partidul Comunist Ro
mân își reafirmă convingerea 
nestrămutată că această luptă 
grea împotriva dictaturii fran
chiste, luptă în care se unesc 
toate forțele ce se pronunță 
pentru o dezvoltare liberă, in
dependentă și democratică a 
Spaniei, va triumfa 1

Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

Sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale--necesitate
Tinerii întîmpină Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R.

REALIZĂRILE
SPRE NOI

de azi și de mîine.

SUCCESE Șl
UN ÎNDEMN

ÎNFĂPTUIRI

OBȚINUTE
obiectivă a progresului si civilizației socialiste

Declanșată la începutul acestui an, „Ștafeta muncii, dedicată 
Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R." 
a cuprins în județul Argeș peste 50 000 tineri. Angajați plenar 
în efortul general al oamenilor muncii pentru realizarea cincina
lului înaințe de termen, tinerii argeșeni au înscris în registrul 
realizărilor cifre și fapte ce ilustrează un rodnic bilanț :

• îndeplinirea cu 4 luni mai 
devreme a planului Ia muncă 
patriotică, fapt ce va permite 
executarea pînă la sfîrșitul anu
lui a unor lucrări în valoare de 
peste 200 000 lei. • în cadrul 
acțiunilor de muncă patriotică 
întreprinse in acest an au fost 
efectuate lucrări de împăduriri 
pe o suprafață de peste 900 ha, 
lucrări de combatere a eroziunii 
solului, desecări și irigații pe o 
suprafață de peste 2 500 ha ; 
s-au strins 30 276 tone fier vechi, 
62C tone maculatură, 25 tone 
plante medicinale, 151 tone 
fructe de pădure, 45 000 amba
laje din sticlă ; au fost de ase
menea întreținute peste 14 000 ha 
pășuni și 5 000 ha parcuri. • în 
colaborare cu pionierii s-au pre
dat centrelor de colectare 6 000 
gogoși de mătase. • Tinerii au 
participat Ia construirea a 22 
cămine de nefamilijti cu 5-500 
locuri. • în cadrul întrecerii ute- 
ciste „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen", au fost declan-

șate peste 30 de inițiative în 
sprijinul producției, al căror re
zultat s-a concretizat într-o pro
ducție suplimentară în valoare 
de peste 7,5 milioane lei. • Ute- 
ciștii argeșeni au înscris astfel, 
în raportul lor către Congres, 
printre alte numeroase succese, 
realizarea peste plan a 180 de 
autoturisme, 31011 kw motoare 
electrice, 7 000 tone negru de 
fum, 3145 aspiratoare, piese de 
schimb auto în valoare de peste 
13,2 milioane lei, 5 000 garnituri 
mobilă, 3 283 000 mc gaz de son
dă, importante cantități de arti
cole din cauciuc, cherestea, plăci 
aglomerate din lemn și altele. 
• Inițiativa „Să lucrăm o zi pe 
lună cu materiale economisite", 
generalizată la nivelul tuturor 
unităților economice din județ 
a avut drept rezultat economi
sirea de materii prime, mate
riale, combustibili, energie elec
trică în valoare de peste 5 mi
lioane lei. • In cele nouă luni 
care au trecut din acest an au 
fost economisite 550 tone ben-

zină, 532 tone ciment, 100 tone 
metale neferoase (cupru, nichel, 
aluminiu) 100 metri cubi che
restea. • In urma unui studiu 
efectuat de specialiștii de la 
C.P.L. Pitești, privind mai buna 
folosire a masei lemnoase, a re
zultat posibilitatea economisirii 
într-un an a lemnului dintr-o 
pădure de 100 hectare. • Pre- 
luînd această acțiune, tinerii de 
Ia C.P.L. Pitești au găsit pînă 
acum soluții care asigură econo
misirea pînă la sfîrșitul anului a 
unei cantități de 150 metri cubi 
cherestea.

Pînă în ziua deschiderii lucră
rilor marelui forum al tineretu
lui a mai rămas o lună de zile. 
O perioadă în care tinerii ute- 
ciști din județul Argeș își vor 
înzeci eforturile, se vor mobiliza 
și mai mult pentru obținerea de 
noi și prestigioase rezultate în 
muncă. Despre acțiunile și ini-

NICOLAE MILITARU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Casa de cultură—for de educare comunistă

Două așezăminte culturale 
în fața examenului sever 

al bunei organizări
Aproape Întreaga activitate 

cultural-edvieativă a . orașului 
Buzău gravitează în jurul celor 
două case de cultură existente : 
Casa de cultură a sindicatelor 

. și Casa de cultură municipală. 
Prima, o impunătoare construc
ție modernă, „specializată" ca 
destinație (pentru oameni ai 
muncii și tineri, în lipsa unui 
club al tineretului), a doua, in
stalată în spațiul cam impropriu 
al unei vechi vile, pretențioase 
ca stil, fără profil, căci ea este 
deschisă tuturor iubitorilor de 
cultură și artă din oraș, indife
rent de vîrstă ori mediu social. 
Surprinzător, prima inițiază ac
tivități destul de firave, a doua, 
„cucerind" temporar ori pe ter
men mai lung și alte spații un- 
de-și desfășoară activitățile, 
concentrează aproape tot ceea 
ce există mai valoros și semni
ficativ în viața culturală a ora
șului. S-ar putea spune că ea 
suplinește, cu eficacitate, linsa 
unor instituții culturale profe
sioniste (teatru, filarmonică 
etc.).

La Casa de cultură a munici
piului funcționează o închegată 
formație teatrală (cu trei secții: 
dramă, estradă, teatru de pă
puși), deținătoare ani în șir a 
unor prestigioase distincții, for
mație cu stagiune permanentă 
în oraș și în județ, înregistrînd 
sute de spectacole, pe l scenele 
căminelor culturale sătești, in 
întreprinderi, în școli, în aer li
ber (montaje literare, spectacole 
de sunet și lumină), un renu
mit cor de 100 de persoane, o 
orchestră simfonică, un cerc de 
artă plastică cu expoziții per
manente, formații de muzică u- 
șoară, populară, de dansuri, in-

vitate să susțină spectacole și în 
alte județe. în privința cursu
rilor Universității populare, a- 
nul acesta s-a înregistrat, aici, 
un veritabil record — peste 
două mii de cereri.

Cercetăm componența forma
țiilor artistice, a cercurilor ar
tistice, a cercurilor tehnico-apli- 
cative. întîlnim intelectuali,

C. R. CONSTANTINESCU

Pe banda de montaj a motoarelor Diesel de la întreprinderea 
de autocamioane din Brașov.

Foto t O. PLEC AN

Să-ți trăiești epoca, s-o 
însuflețești, s-o reprezinți

de acad. NICOLAE TEODORESGU
ușor 
dor- 
gîn-

Să stăm de vorbă cu voi, cei tineri, este 
și totodată dificil. Ușor, pentru că vă știm 
nici de dialog, gata să cereți și să primiți _ 
duiile celor care au, față de voi, atuul expe
rienței de viață. Greu, pentru că vă preocupă 
atît de diverse aspecte, vreți atît de mult. Un 
dascăl, desigur, găsește, se spune, mai lesne 
pista de discuție, momentul și tema care de
clanșează receptivitatea. Aș vrea să le fi găsit 
și eu, acum, cînd vă adresez aceste gînduri. 
Sper.

Vă cunosc adine interesați de propria for
mare intelectuală și am auzit adesea întrebarea 
venită din rîndurile voastre : „cum ne putem 
forma într-un mod complet ?". In alte vremuri, 
ale tinereții mele, răspunsul era mai simplu de 
dat. In ambianța tulburătoare a acestei a doua

jumătăți a secolului revoluției tehnico-științifice 
și tehnice, cinci explozia informaționala se pro
pagă vertiginos, permanent și pretutindeni, for
marea intelectuală a tineretului ridică însă pro
bleme complexe atît lui însuși cit și celor ce au 
misiunea de a-l forma.

Intr-adevăr, pe de o parte integrarea într-o 
profesiune chiar direct productivă, ca .aceea de 
muncitor, impune o calificare pe baza unei pre
gătiri in care se îmbină o cultură;generală din 
ce în ce mai complexă cu însușirea’unei cul
turi de specialitate din ce în cemeii .tehnice. Pe 
de altă parte, volumul de cunoștințe‘ necesare 
atît în cultura generală cit și „în* cea de spe
cialitate este în continuă și rapidă creștere. Asi
milarea devine din ce în ce mal dificila oricărui

(Continuare in pag. a Il-a)
(Continuare in pag. a IV-a)

PĂSĂRI CĂLĂTOARE 
CU ARIPI DE MUCAVA

L-am întilnit la poarta între
prinderii. Intrigat că nu i se dă 
voie să intre înăuntru, cu fața 
obosită, cu hainele prăfuite, du
pă un drum lung se pare. Nu ti
vea nici legitimația și nici bu
letinul de identitate asupra sa. 
L-am rugat pe portar să-i dea 
drumul. Voiam să-l însoțesc 
pină la serviciul personal. (Aco
lo îmi spusese că vrea să mear
gă).

— Am venit să-mi dau demi
sia. a izbucnit la un moment 
dat.

Eram surprins de tonul cu 
care a spus-o. Un om obosit, 
copleșit de griji pare-se, să tune

cu o asemenea forță, cu o ase
menea răutate.

— Iertați-mă, nu vă știu nu
mele... dar, probabil că aveți 
niște motive temeinice pentru 
demisie.

— Neacșu Traian^ mă numesc, 
de profesie... fost lăcătuș.

Atît mi-a spus și, tot drumul 
pe care l-a mai avut de făcut, 
l-a făcut cu privirea îngropată 
în pămint, cu pașii șovăitori. 
Înainte de a deschide ușa de la 
personal mi-a spus :

— Știți, nu e vorba de nici o 
demisie, mici neînțelegeri cu 
conducerea întreprinderii au dus 
la desfacerea contractului meu

de muncă. Este prima și, sper, 
ultima oară cînd trăiesc o ase
menea experiență.

Am încercat să cred cele spuse 
de „fostul lăcătuș", pînă cînd 
Florica Mihăilă, funcționară* la 
serviciul personal-învățămînt- 
retribuire, mi-a pus în față un 
voluminos dosar și cartea de 
muncă a lui Traian Neacșu. Iată, 
pe scurt, citeva din peregrină
rile personajului : in ziua de„ 16 
mai 1966 se încadrează ca ospătar 
III la. I.C.M.-Iași. Pe data de 3 
iulie 1967 vine mai către casă,

PAVEL PERFIL
(Continuare în pag. a Il-a)

Moment solemn! Școlarii 
fruntași din clasa a Il-a D, de 
la Școala generală nr. 86 din 
București, primesc emoțio
nați, in cadrul sărbătores
cului ceremonial pionieresc, 

cravata roșie cu tricolor
Foto I VASILE RANGA

în pagina a 4-a

Dezbaterea „Scînteii 
tineretului" : Spiritul 
critic și spiritul de 

generație
• DEBUT Șl CLIMAT 

LITERAR
• ÎNTRE VIZIUNE Șl 

VALOARE

In viziunea Programului Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, sistematizarea se impune ca o nece
sitate obiectivă în organizarea și dezvoltarea armonioasă a teri
toriului, a tuturor localităților, în repartizarea judicioasă a for
țelor de producție pentru folosirea cu chibzuință și maximă res
ponsabilitate a fiecărui metru patrat din suprafața construibilă 
în condițiile utilizării optime a resurselor materiale și umane 
existente. Sistematizarea înseamnă făurirea unor localități mo
derne, cu un înalt grad de urbanitate, și funcționalitate, în care 
eficiența economică se va îmbina fericit cu interesul social în 
scopul creșterii continue și accelerate a bunăstării materiale și 
spirituale a fiecăruia dintre noi. Sistematizarea înseamnă în ace
lași timp asigurarea unui aspect urbanistic demn de epoca noas
tră socialistă, valorificarea mai deplină a tradițiilor noastre arhi
tecturale, a talentului și hărniciei oamenilor muncii din patria 
noastră. Sistematizarea înseamnă noi și neasemuite frumuseți în 
peisajul geografic al României. Ea presupune o activitate în timp, 
eșalonată pe etape, la realizarea căreia sînt chemați să-și aducă 
contribuția în mod responsabil și democratic, la elaborarea, de
finitivarea și materializarea întregului complex de activități pe 
care îl presupune sistematizarea toți cetățenii patriei, între care 
și tinerii, în calitatea lor de beneficiari direcți ai profundelor 
înnoiri economice și sociale,

coincide, 
cincinal 

mod res- 
entuziast 

revoluției 
Va fi in-

O primă etapă va 
desigur. cu viitorul 
1976—1980, pe care în 
ponsabil, angajant și 
îl numim „cincinalul 
tehnice și științifice",
tervalul în care vor prinde con
tur amplele studii de sistema
tizare a orașelor, viitoarelor 
centre urbane și satelor, ce se 
definitivează în prezent, pe baza 
Legii sistematizării teritoriului 
și localităților urbane și rurale, 
pe baza indicațiilor conducerii 
partidului și statului, ale tova
rășului Nicolae Ceauș eseu. Ti
nerii — de la cei mai tineri, ca 
să mă exprim astfel, elevi, mun
citori, țărani, intelectuali, stu- 
denți, din toate domeniile de 
activitate — vor fi, ca și pînă 
acum, puternic implicați în ac
tivitatea de sistematizare și mo
dernizare a cadrului în care
muncim și trăim. Chemați
să-și însușească temeinic preve
derile legii, vor participa la ela
borarea schițelor de sistemati-

zare, la dezbaterea și aprobarea 
lor în chip democratic, la reali
zarea efectivă a sistematizării.

Dar, mai întîi, să reamintim 
citeva din prevederile viitoru
lui cincinal. După cum se 
știe, în orașele și satele țării 
vor fi create 1—1.2 milioane noi 
locuri de muncă în activități ne-

agricole, în agricultura de stat, 
și stațiuni de mașini agricole 
prin masive investiții din fon
durile statului. Desigur, în pri
mul rînd ele vor fi ocupate de 
tineri. în acest context învă- 
țămîntului îi revine sarcina pre
gătirii profesionale a aproape 
două milioane de persoane din 
care 250 mii tehnicieni, maiș
tri, ingineri și alte cadre de 
specialitate. Va fi, așadar, un 
uriaș efort material și uman 
care va urmări dezvoltarea e- 
chilibrată a tuturor județelor 
țării, a tuturor ramurilor eco
nomiei, asigurarea, unui înalt 
nivel de viață p^itru toți lo
cuitorii. în domeniul construc
ției de locuințe Directivele Con
gresului al XI-lea prevăd pu
nerea la dispoziția oamenilor 
muncii a circa 815 mii de apar
tamente, 200 mii de locuri în 
cămine pentru n©familiști și 
250—300 mii de locuințe reali
zate de populație în regie pro-

Arh. DOINA CRISTEA 
asistent la Institutul 

de arhitectură „Ion Mincu" 
București

(Continuare în pag. a 111-a)

• CURSURILE PE 
PROBLEME POLITI- 
CO-IDEOLOGICE

In pagina a 2-a

Învățămîntul politico- 
ideologic

U.T.C. în noul an de 
învățămînt

TINEREȚE-ANI DE AUR
In cadrul concursului nostru de reportaje, informații și fotografii - dedi

cat Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. - pu
blicăm astăzi în pagina a 3-a :
• „Munca - singura sudură ade- • „Pramiștii".

vârâtă". • „Ingăduiți-mi să fiu cinci clipe
• „Zîmbetul minerului". poet".

A fost recent difuzată știrea potrivit că
reia un profesor din Geneva, jenat de fap
tul că la cursurile sale se prezentau foarte 
puțini auditori, s-a hotărît să se răzbune 
înregistrîndu-și prelegerea pe bandă de 
magnetofon. Lăsînd mașinăria să vorbească, 
a revenit să urmărească efectul. A găsit 
vreo... zece magnetofoane înregistrînd emi
sia unui magnetofon.

N-am fost, desigur, la fața locului, dar 
imaginea acelei săli în care niște benzi pe 
role ascultau o ’ 
rut una dintre 
cele mai cum
plite, prin in- 
umanltatea ei, 
dintre atîtea ca
re au putut fi 
vreodată inven
tate pe suprafa
ța acestei pla
nete, unde de 
cîteva mii de ani 
înflorește o grădină a civilizației.

Această știre vorbește despre o situație 
concretă în care omul îl refuză pe om, sub- 
stituindu-l cu o mașinărie tranzistorizată.

Ce putea duce la o atare situație ?
M-am gîndit la toți dascălii cunoscuți în 

anii de școală și, cu regret pentru profe
sorul din Geneva, cred că vina se găsește 
în primul rînd la omul de la catedră, 
întrebat, de pildă, dacă așa ceva i se 
întîmpla ' ' ~ 
Vianu și 
noi am 
nice) și 
absența 
în amfiteatre. Am fi înregistrat șl vocile pro
fesorilor, și ce râu îmi pare câ n-am fâcu-

banda pe role mi s-a pâ-

t-o I Ca să fim și mai mult lingă profesori, 
nu ca să-i înlocuim, Fiindcă, în măsură cel 
puțin egală, ceea ce căutam acolo, în să
lile Universității, o dată cu ideile erau 
oamenii. Omul Vianu. Omul Călinescu. 
Omul acela de la care înveți pînă și gestul 
de salut. Dar nu este vorba doar de niște 
celebrități. Mă gîndesc la Liceul nr. 1 din 
Rm. Vîlcea, în anii cînd eram eu elev. Pro
fesorii Gibescu, Angelescu, Cantemir - ca 
să iau tot trei dascăli „de literatura ro
mână" - puteau ei fi înlocuiți de... niște

Rectificatoarea Virginia Chio- 
rean, de la Întreprinderea de 
piese auto Sibiu, secția hi
draulică, lucrează la melcul 

direcției hidraulice.
Foto ; O. PLEC AN

țin adevărat că eu însumi, sau colegii mei 
am fost uneori în situația să ne întrebăm : 
de ce nu și-o fi tipărind tovarășul (cutare) 
prelegerile ? Ni se părea firesc să luăm 
cartea, să-i parcurgem filele seci, să reți
nem informația, necesară, desigur, și - 
gata. Fiindcă dumnealui, vorbitorul, — care 
făcea parte din altă categorie de profesori 
- și așa nu mai exista dincolo de date, ci
fre, teoreme, concluzii seci. Pe atunci, desi
gur, nu ne gîndeam la magnetofoane, ne 
gîndeam la cărți care sâ-l înlocuiască pe 

cel ce nu găsea 
cu cale să ne 
mai atragă prin 
nimic altceva, 
care se mulțu
mea să ne dic
teze manualul.

Nu, nu cred 
că tinerii îi oco
lesc pe profeso
rii interesanți, pe 

profesorii-oameni, indiferent ce grad ar o- 
cupa ei în școlile de oriunde. Numai niște 
tineri cu totul viciați, dar asta nu-i posibil să 
devină o regulă. Și, pentru că mulți dintre 
cei ce citesc „Scînteia tineretului" ori sînt 
profesori tineri, ori învață să fie dascăli, ori 
se pregătesc pentru frumoasa profesie de 
educator mă simt azi, aici, determinat de 
experimentul de la Geneva să-i .îndemn să 
se întrebe, înainte de a deschide ușa vre
unei clase, dacă nu cumva pot fi înlocuiți 
de niște simple magnetofoane. Dacă da, să 
ia măsurile necesare. Urgent. Sau să se 
oprească definitiv.
. Fiindcă, magnetofoanele nu nasc, simbo

lic vorbind, decît niște magnetofoane. Iar 
generația tînărâ nu merită o asemenea ne
dreptate...

NU FIȚI MAGNETOFON!
de Eugen Florescu

M-am 
putea 
Tudor 
(dacă

lui George Colinescu sau 
mi-am zis câ, da, ar fi sosit 

fi avut atunci acele mijloace teh- 
sute de magnetofoane, dar nu în 
studenților, care nu mai aveau loc

magnetofoane ? Dar nici măcar despre pro
fesorii „de sport" ai acelei școli, Trincă și 
Darie, nu s-ar putea vorbi decît cu foarte 
calde cuvinte pentru calitățile lor de edu
catori, și nu doar de transmițători de cu
noștințe. De la asemenea oameni am în
vățat dorul de muncă și știința de a o face, 
am deprins iubirea de țară, de popor, de 
limbă, dragostea pentru înaintași, satisfac
ția demnității personale și naționale, into
leranța față de micimea umană, indiferent 
sub ce hlamidă s-ar masca, și așa mai de
parte. Nu, de la nici un magnetofon n-am 
fi putut deprinde asemenea calități care îl 
caracterizează pe omul adevărat, pe co
munist.

Dar dacâ lucrurile stau așa, nu-l mal pu-



I

„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 JOI 2 OCTOMBRIE 1975

CAMPANIA DE TOAMNĂ Învățămîntul politico-ideologic U.T.C. în noul an de studiu

CÎND SE LUCREAZĂ ZI-LUMINĂ, RITMURILE 

SÎNT ÎN CONTINUĂ CREȘTERE
în multe cooperative agricole 

de producție din județul Galați 
culesul strugurilor s-a încheiat. 
Ritmurile înalte înregistrate la 
Schela, Drăgușeni, Bălăbănești. 
Șerbănești ca și în alte unități 
agricole se datoresc unei ample 
mobilizări a forțelor. Cum și alte 
lucrări își dispută întîietatea, se 
impune așadar o judicioasă re
partizare a forțelor pe teren și, 
mai ales, folosirea integrală a. 
timpului de muncă, a zilei-lu- 
mină.

— Culegem strugurii de pe ul
timele suprafețe, ne spune to
varășul Andrei Tudor, președin
tele C.A.P. Țulucești. In organi
zarea muncii, am ținut seama de 
indicațiile comandamentului ju-

Elevii - ajutor prețios 
la strîngerea recoltei

, O zi obișnuită de lucru- pe o- 
goarele cooperativelor agricole 
de la Brănești și Tămădău. încă 
din primele ore ale dimineții, 
echipele, brigăzile și formațiile 
mixte de cooperatori și mecani
zatori deschid fronturi largi de 
lucru. Toate mijloacele meca
nice și forțele umane disponi
bile sînt grupate și dirijate la 
culesul porumbului, la strînsul 
recoltei de sfeclă și legume. In 
această zonă a județului Ilfov, 
bătălia pentru strîngerea recol
tei a atins o Înaltă intensitate. 
La Brănești, pentru adunarea 
roadelor toamnei, toți locuitorii 
comunei au ieșit pe cîmp. Mun
ca este organizată și coordona
tă de membrii comandamentu
lui comunal pentru agricultură. 
Pînă în prezent, aici, porumbul 
a fo<st cules de pe mai bine de 
500 hectare, respectiv aproape 
jumătate din întreaga suprafață 
cultivată. Dumitru Pană, pri
marul comunei, ne spune că 
este posibil ca recoltatul po
rumbului să fie încheiat cu 
9—10 zile mai devreme. Devan
sarea termenului planificat este 
posibilă ca urmate a corelării 
optime dintre procesul de recol
tare și transportul recoltei la 
baza de recepție. Buna organi
zare a muncii la Brăneșt’ acum 
dă roade.

Pe terenurile Cooperativei a- 
gricole de la Tămădău sînt pre- 
zenți peste 700 oameni. Se cu
lege porumb, se recoltează sfe
clă de zahăr și legume. Peste 
tot, se acționează grupat. Viteza 
de lucru realizată la culesul po
rumbului este. în prezent, de 
50 hectare pe zi •— ne spune 
Radu Eftimie, președintele co
operativei agricole. Tinerii co
munei participă alături de cei
lalți membri cooperatori la cu
lesul porumbului și strîngerea 
recoltei de sfeclă și legume. 
Mobilizarea uteciștilor la aceas
tă acțiune este totală. Altfel 
nici nu putea fi, deoarece pre
ședintele cooperativei agricole, 
tovarășul Radu Eftimie. îndepli
nește și funcția de secretar al 
comitetului comunal al U.T.C. 
Are numai 26 de ani, dar știe 
precis ce are de făcut. In ca
ietul său de lucru, fiecare zi 
constituie o rubrică de măsuri 
organizatorice și probleme ur
gente de rezolvat.

— în această perioadă acțio
nați numai cu forțele proprii ?

— Nu. Zi de zi. odată cu de
clanșarea campaniei de recolta
re am primit șl ajutorul elevi
lor de la școlile generale din 
Tămădău și Fundulea și de la 
Liceul de Îmbunătățiri funciare 
din Brănești. Peste 400 de tineri 
ne ajută în prezent să încărcăm 
porumbul ei sfecla in mijloacele 
de transport și să recoltăm le
gumele. De la început i-am or
ganizat pe brigăzi de lucru și 
le-am repartizat sarcini de mun
că precise, precum si norme 
zilnice. In acest fel. la ferma 
legumicolă am reușit să perma
nentizăm. peste 100 de elevi de 
Ia Liceul de îmbunătățiri fun
ciare din Brănești. Această mă
sură era necesară întrudt la 
grădina de legume volumul de 
muncă este mare • zilnic iau 
drumul industrializării peste 70 
tone de roșii — din cele aproa
pe 100 tone de legume care se 
recoltează.

GH. CONSTANTINES CU

Odată cu audierea primelor 
cursuri «au cu participarea la 
primele seminarii, pentru stu- 
denti au revenit în. actualitate 
și celelalte treburi cotidiene 
Intre care și autogospodărirea 
căminelor. Un raid-anchetă în
treprins în aceste zile In cîteva 
cămine studențești din Ploiești 
și din Capitală ne-a prilejuit 
cîteva constatări, printre care :

Condiții optime pentru studenții 
ploieșteni

Studenții Institutului de pe
trol șl gaze au primit în folo
sință exact la 15 septembrie 
două cămine cu 5 nivele și o 
cantină, cu 500 locuri pe serie.

Camere mari, curate și lumi
noase. La nivelul fiecărui etaj 
s-au amenajat săli de lectură, 
călcătorii ei oficii pentru gătit. 
Este drept, deocamdată nu a 
sosit tot mobilierul, dar va sosi 
în curînd. O inițiativă demnă 
de semnalat este desființarea 
micilor cluburi de cămin, unde, 
în general, se audiau programe
le de radio Oi televiziune, prin 
amenajarea în spațiul vechii 
cantine a unui club la nivelul 
tuturor căminelor. Avantajele ? 
S-a evitat „poluarea" sonoră si 
căminele au rămas exclusiv 
spații de odihnă și învățătură, 
în plus, începînd din acest an 
universitar căminele sînt re
partizate pe facultăți. De fie

dețean, de urgența lucrărilor. Ca 
urmare, astăzi au lucrat in vie 
170 cooperatori, la porumb — 
100, la recoltatul cartofilor — 
90, la strînsul legumelor — a- 
proape 100 etc. încheind culesul 
strugurilor, de mîine vom avea 
încă 170 de oameni la porumb.

O contribuție importantă la 
buna desfășurare a lucrărilor 
din campanie și-o aduc și tinerii 
satului. Atît președintele coope
rativei, cît și Severin Panaghie, 
șeful fermei nr. 2, ne vorbeau 
despre aportul unor fete harnice 
precum Anica Gorea. Maria 
Mîndru și Maria Codreanu, des
pre eforturile celor 30 de ute- 
ciști de la secția de bobinaj care 
au ieșit și ei în aceste zile la 
recoltat, despre cei 200 de elevi 

MM",™’'» 'v,"77

Să-ți trăiești epoca
(Urmare din pag. I)

tînăr conștiincios și dornic de a se integra în 
viața sociala ca un element activ și capabil de 
a fi util, respectat și recompensat pentru capa
citățile și realizările sale. Pentru voi, aceste pro
bleme sînt cu atît mai acute cu cît ați crescut 
în sinul unui popor care de mai bine de 30 de 
ani a pornit să-și construiască o viciță nouă, a 
impus dezvoltării societății ritmuri nebănuite, 
spectaculoase. Se pune problema nu numai să 
țineți pasul acestui ritm, ci să-l devansați.

Dacă în anii care s-au scurs, formarea tinere
tului pentru viața socială a implicat îmbinarea 
culturii generale științifice cu o pregătire te
meinică de specialitate, astăzi, această cerință 
devine esențiala, caracterizînd dezvoltarea mul
tilaterală a constructorilor societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Această îmbinare își gă
sește unitatea în legarea organică și funcțio
nală a teoriei de toate gradele și specialitate, 
cît șl in activitatea de cercetare științifica, in
dispensabilă Integrării în revoluția științifica și 
tehnică. Procesul de integrare a învățămîntului 
cu cercetarea și producția pe care-l trâiți — și 
ai cărui beneficiari sîntețl - este o consecință 
a procesului general și uriaș al acestei revoluții 
de amploare mondială cu reacții în lanț și e- 
fecte sociale covîrșitoare. El șl-a găsit, la noi, 
datorita conducerii de partid, un mod original 
de expresie. în școală și facultate. în exerci
țiul minții, al gîndirii, in cuplarea învățăturii cu 
Iscusința mîlnli.

Tineretul trebuie să-și trăiască epoca, s-o în
suflețească, s-o fructifice, s-o reprezinte. E un 
adevăr care vl se spune adesea. Or, epooa de 
față și cea pe care prin munca de azi și per
spectivele de mîine o pregătim, cer imperios 
dezvoltarea multilaterala, deci împletirea prin

valențe active a culturii generale cu cea de 
specialitate. Tinerețea este etapa cînd se mo
delează omul nou, iar acest om nu poate avea 
infirmități formaționale. A stăpîni un domeniu, 
fără să fii măcar informat în altele, adiacente, 
înseamnă o infirmitate a personalității.

In aparență, o abordare superficială a acestei 
împletiri — cultură generală și cea de specia
litate - lasă impresia unei contradicții și descu
rajează eforturile. In realitate însă, contradicția 
nu există decît văzută prin prisma unilaterali
tății unei competiții înguste, lipsite de perspec
tive ulterioare. Intr-adevăr, dacă revoluția știin
țifică și tehnică a produs și produce realizări și 
cuceriri otît de senzaționale, este fiindcă a pus 
în valoare caracterele interdisciplinare și multi- 
disciplinare ale celor mai prodigioase investi
gații științifice atît teoretice cît și practice. Ea a 
pus prin aceasta în lumină unitatea științei și 
unitatea acesteia cu practica sociala.

în aceste condiții, conflictul între specializare 
Intensa și cultură generala diversificată se re
zolvă prin sinteza cerută de această unitate 
conceptuală șl realizatoare.

Știu, răspunsul este incomplet. Dar nu este 
mal firesc să-l dezbateți voi, cei tineri, să găsiți 
întrebării mai sus amintite, soluțiile cele mai 
fericite ? Dorința mea a fost să vă Incit să 
o analizați. Importante evenimente în viața tine
retului țarii noastre, Congresul al X-lea al U.T.C. 
și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. vor dezbate 
probleme esențiale ale vieții actuale șl ale viito
rului acestui tineret care a dat de atîtea ori do
vadă de o impresionantă maturitate propulsată 
de un avînt constructiv irezistibil, sinteza dintre 
specializare șl cultură generală în formarea lui 
pentru viață, lata teme pasionante care își aș
teaptă rezolvarea și rezolvitorli. Pe voi, cei tineri.

care cămin. în parte răspunde 
direct cîte un cadru didactic.

Sîntem surprinși de faptul că 
la o săptămînă după începerea 
activității în căminele studenți
lor ploieșteni nu se face încă 
de serviciu la poartă. Se pare 
că din motive obiective. Cămi
nele au fost predate abia la 15 
septembrie. încă nu s-au alea 

Nu durează prea mult „acomodarea" 
în domeniul autogospodăririi?

noile comitete de cămin, nu 
s-au mutat toți studenții.
„Căminul nostru - casa noas
tră" — dar... autogospodărirea 
nu trece incâ de pragul ca

merelor
La Casa de cultură a studen

ților „Grigore Preoteasa" din 
Capitală, activiștii comisiei pen
tru problemele muncii educative 
și asistenta socială în cămine 
și cantine ne informează că in 
vara acestui an un mare număr 
de studenți bucureșteni au pres
tat sute de ore de muncă pa
triotică pentru reparații și lu
crări de curățenie în cămine. 
360 de studenți de la A.S.E. în 
serii de 12 zile au participat la 
lucrările de reparații și cură
țenie în căminele institutului. 

ai școlii. Nu ni s-a spus însă 
nici o vorbă despre participarea 
funcționarilor la campanie. La 
ora 15, cînd am intrat în sediul 
C.A.P., stăteau aplecate asupra 
hîrtiilor toate tinerele econo
miste și contabile, deși la acea 
oră locul lor de muncă ar fi 
trebuit să fie cu totul altul.

Ajungem la Băleni în fapt de 
seară. Peste puțină vreme ne 
întîlnim cu inginerul șef, Ghe- 
orghe Vasiliu care ne prezintă 
bilanțul zilei de muncă : la cu
lesul strugurilor au lucrat 550 
cooperatori și 150 elevi, la po
rumb 340 cooperatori, în gră
dină 110 din care 40 funcționari 
etc. Cu toată această masivă și 
judicioasă concentrare a forțelor 
rezultatele la recoltat nu sint

Prezenți pe frontul larg al 
acestei campanii de toamnă, 
alături de țăranii coopera
tori, elevii dau un ajutor 
prețios la strîngerea ți înma- 

gazinarea recoltei.
Foto : EMANUEL TtNJALA

în acest an universitar pentru 
studenții familiști au fost repar
tizate 5 cămine. Sute de stu
dent! bucureșteni au participat 
la repararea integrală a unui 
număr de 8 cămine. O formă 
deosebită de autogospodărire, 
inițiată anul trecut cu rezultate 
deosebit de bune, va fi extinsă 
în viitor, urmînd ca absolut 

Am fost student căminist în prima săptămînă 
a anului universitar

toate căminele studențești să 
treacă efectiv in administrarea 
studenților. în ce constă această 
formă ? La începutul anului u- 
niversitar, intrînd în camerele 
ce le-au fost repartizate, stu
denții semnează lista cu toate 
obiectele de inventar puse la 
dispoziție, urmind ca ei să ad
ministreze direct camera res
pectivă în toată perioada anu
lui. suportînd. evident, even
tualele stricăciuni. Se urmărește 
(și experimentul s-a dovedit po
zitiv în Complexul Regie, cu 
studenții Institutului politeh
nic) ca pe toată durata studiilor, 
studenții să ocupe. în adminis
trare directă, aceeași cameră. 

din cele mai bune ! la vie s-a 
cules pînă acum doar 60 la sută, 
la porumb doar 50 hectare. A- 
ceastă situație stîrnește o oare
care nedumerire. O întrebare 
nu mai poate- fi ocolită : cum 
este folosită ziua de muncă ? 
Ne lămurim pe deplin a doua zi 
dimineața. Era ora 7,30 și mulți 
cooperatori, printre care și des
tui tineri, nu se îndurau să pă
răsească ulițele satului. Sînt 
necesare, deci, măsuri hotărîte 
pentru ca timpul de lucru să fie 
folosit integral și la Băleni, ca 
aportul fiecărui cooperator, 
elev sau funcționar să fie ma
xim, nu dijmuit prin risipirea 
unor clipe prețioase.

I. CHIRIC

Au terminat 
recoltatul 

porumbului
„Am încheiat recoltatul po

rumbului de pe întreaga supra
față cultivată". Cu aceste cu
vinte am fost întîmpinați de to
varășul Ion Ciupercă, secretarul 
comitetului orășenesc de partid 
și primar al orașului Videle. 
Primul popas îl facem la C.A.P. 
„Flacăra". Președinta cooperati
vei, Doina Angelescu, ne spu
ne : „De pe toate cele 380 hec
tare porumbul a fost cules, 
transportat din cîmp și pus la 
adăpost în hambare. Viteza me
die zilnică de recoltat a fost 
superioară celei propuse inițial, 
fapt ce ne-a permis să scurtăm 
cu aproape o săptămînă pe
rioada de recoltat".

La cooperativa agricolă de 
producție „Viață nouă" a trebuit 
să așteptăm puțin. Președintele 
C.A.P., Vasile Bobe, însoțise ul
timul transport de porumb din 
cîmp. Aducea cu sine o veste 
îmbucurătoare : de pe cele 580 
hectare cultivate producția ob
ținută este mai mare decît cea 
planificată.

Ultima cooperativă inclusă în 
itinerarul nostru a fost cea din 
Tămășești. Și aici, aveam să 
aflăm de la inginerul șef Aurel 
Bălan, porumbul a fost cules 
în întregime de pe cele 631 hec
tare. Mai mult chiar, s-a înche
iat recoltatul și la porumbul 
pentru boabe semănat în cultura 
a doua. Viteza medie zilnică a 
fost superioară cu 5—10 hectare 
celei planificate.

AL. DOBRE

Pînă cînd aceste inițiative vor 
fi aplicate în toate căminele 
studențești din Capitală, pro
blema autogospodăririi impune 
o mai intensă muncă de edu
cație în rîndul studenților, 
în Drumul Taberei, la nu
mărul 5 sînt căminele Institu
tului pentru educație fizică 
și sport. In ceea ce privește 

autogospodărirea, se pare că 
aici ea a fost înțeleasă doar 
pe jumătate. Pentru că se o- 
prește la nivelul camerelor. Nu 
există grafice de curățenie pen
tru holuri și scări, datorită... 
..nevinovatului" motiv că și anul 
trecut și acum tot femeile de 
serviciu fac „autogospodărirea" 
căminului. Un non-sens sau o 
stare de lucruri ce se perpetu
ează fără ca cineva să fie de
ranjat de această anormală si
tuație. Firesc, întrebăm : ce face 
atunci comitetul de cămin ? 
Care sînt atribuțiile sale ?

Din Drumul Taberei, la cămi
nul Conservatorului „Ciorian 
Porumbescu" de pe strada Hris-

Așa cum arătam în editoria
lul publicat în nr. 8198 al ziaru
lui nostru, începînd cu actualul 
an de studiu, învățămlntul poli
tico-ideologic U.T.C. are ca for
mă organizatorică de bază 
cursul pe probleme politico- 
ideologice. Pornind de la nece
sitatea stabilirii unul program 
de pregătire a tineretului în 
consens cu dinamica vieții eco- 
nomlco-sociale, care să asigu
re, în perspectiva mai multor 
ani, cunoașterea și însușirea te
meinică de către întregul tine
ret a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, a celorlalte documente 
de partid și de stat, a operelor 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și aprofundarea ideilor 
comunismului, a concepțiilor 
politice, economice, filozofice, 
estetice marxist-leniniste ale 
partidului nostru, promovarea 
moralei revoluționare, modela
rea întregului comportament al 
tinerilor în spiritul principiilor 
și normelor muncii și vieții co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste, indicațiile elaborate 
recent de Comitetul Central al 
U.T.C. prevăd organizarea de 
cursuri pentru toate categoriile 
de tineri, pe baza unei tematici 
bogate, care să cuprindă pro
blemele principale ale politicii 
interne și externe a P.C.R. Mă
surile privind stabilirea profilu
lui acestor cursuri, a tematicii 
lor, modului concret de organi
zare constituie premise reale 
pentru desfășurarea în condiții 
bune a activității din acest do
meniu. Este însă nevoie ca or
ganizațiile U.T.C. să-și asume 
un rol activ, să antreneze ma
rea masă a tinerilor la pregăti
rea noului an de studiu în învă- 
țămînitul politico-ideologic, pen
tru ca această importantă formă 
de pregătire a tinerei generații 
pentru muncă și viață să-și în
deplinească integral scopul. In 
articolul de față, dorind să spri
jinim activitatea practică de or
ganizare a cursurilor pe proble
me politico-ideologice, ne pro
punem să facem cîteva subli
nieri care să folosească atît ac
tiviștilor organizației U.T.C., cît 
și tinerilor înșiși.

Prima precizare : în cadrul 
cursurilor pe probleme politico- 
ideologice vor fi cuprinși toți 
tinerii, inclusiv cei care își com
pletează studiile în învățămîn- 
tul de stat.

La acest principiu se aplică 
unele amendamente, pentru di
ferite categorii de tineri :

• In unitățile economice din 
industrie, construcții, transpor
turi, comerț și cooperație vor fi 
cuprinși toți uteciștii, precum și 
tinerii care se pregătesc să de
vină membri ai organizației re
voluționare de tineret. în raport 
de condițiile existente în .fie
care unitate, pe baza hotărîrii 
organizațiilor U.T.C. și cu asen
timentul organizațiilor de par
tid, vor fi atrași și tinerii ne- 
uteciști

• La sate, vor participa toți 
tinerii pînă la vîrsta de 30 de 
ani

• în școli și facultăți vor fi 
cuprinși toți elevii și studenții
• Uteciștii care nu au împli

nit vîrsta de 26 de ani și care 
sînt membri ai P.C.R, participă 
la învățămîntul politico-ideolo
gic de partid sau U.T.C. în func
ție de hotărîrea organizației de 
partid din care fac parte

• Uteciștii care se pregătesc 
să devină membri de partid vor . 
participa la cursurile de studiere 
a Statutului P.C.R., a principii
lor și metodelor muncii de par
tid

• Cadrele didactice tinere vor 
participa la învățămîntul poli
tico-ideologic de partid

PĂSĂRI CĂLĂTOARE
(Urmare din pag. I)

tot ca ospătar, la O.C.L. Mixt 
Vaslui. Trei luni mai tirziu plea
că și de aici. In mai 1968 se în
scrie la un curs de calificare la 
Întreprinderea de confecții Vas
lui. Ajuns confecționer catego
ria a IlI-a, in octombrie 1969 
cere desfacerea contractului de 
muncă. Revenit din armată, se 
încadrează din nou la I.C.V. 
Pentru scurt timp însă, căci, 
prin decizia nr. 392 din 
19.VII.1972, pentru absențe ne
motivate și indisciplină la locul 
de muncă i se desface contractul 
de muncă. Caută să dispară cit 
mai repede din orașul în care 
devenise deja cunoscut și se în
cadrează la Întreprinderea de 
construcții-montaj Brașov. I se 
propune muncă de șantier cu 
șanse certe de a se califica în- 
tr-o meserie. „Aș fi rămas, se 
justifică Traian Neacșu, m-aș fi 
calificat și intr-o meserie, dar 
contractul îmi cerea să rămîn 
cinci ani pe șantier. Am zis că

to Botev este un drum destul 
de lung, dar sîntem nevoiți să 
facem aceleași constatări : nici 
studenții Conservatorului și In
stitutului de artă teatrală și ci
nematografică nu „îndrăz
nesc" să treacă încă la a- 
devărata autogospodărire. Ca
merele sînt curate și în
grijite : „Este cel mai ci-

vilizat cămin în care am stat 
timp de patru ani", ne mărturi
sește Wilhelm Windhab, student 
în anul IV la I.A.T.C. secția re
gie film. Este într-adevăr un 
cămin ce ar putea fi luat drept 
model. Dar nu un model al 
s.utogospodăririi studențești.

Cînd îșî reiau comitetele de 
cămin atribuțiile ?

A trecut mai bine de o săp
tămînă de la începerea cursuri
lor și activitatea comitetelor de 
cămin nu se face deloc simțită 
Autogospodărirea este deocam
dată oprită în pragul camerelor, 
studenții de serviciu nu-și cu
nosc îndatoririle, se ivesc cazuri 
de indisciplină și încălcare a 
regulamentelor. Fără îndoială, 
în mare parte totul se datorea

ză inactivității comitetelor de 
cămin. în prezent se fac coop
tările, se reorganizează comite
tele, acțiunea urmînd să se în
cheie în curînd. Pînă cînd va 
dura această reintrare în pro
bleme ? întrebăm, fiindcă. în 
virtutea problemelor de început 
de an, se fac unele derogări de 
la disciplina de cămin. Ele încep 
chiar de la poartă, unde se află 
un student de serviciu. De re
gulă studenții sînt numiți „de 
serviciu" fără să li se spună ce 
au de făcut. Am întîlnit nu un 
singur caz. La căminul I.E.F.S., 
studentul de serviciu Valentin 
Grigorescu- din anul I comple
tează un tabel cu buletinele de 
identitate ale căminiștilor în 
vederea întocmirii actelor de 
mutație. Ne spune că este pen
tru prima dată cînd face de 
serviciu și că în afară de tova
rășa administrator Sita Mari
nescu nimeni nu i-a spus ce a- 
tribuțiuni are. Regulamentul de 
ordine interioară în cămin nu-I 
cunoaște. Aveam să constatăm 
ca nici în celelalte cămine vi
zitate nu s-au făcut instruiri cu 
studenții din anul I. deși în cele 
mai multe cazuri tocmai ei a- 
sigurau serviciul de pază pe 
cămine.

Și aici, ca și la căminul In
stitutului de arte plastice ..loan 
Grigorescu". ca dealtfel și in 
celelalte cămine vizitate, comi
tetele de cămin nu și-au intrat 
încă în atribuții.

DAN VASILESCU

Deci, prima problemă impor
tantă aflată pe agenda fiecărei 
organizații U.T.C. în această pe
rioadă pregătitoare este desem
narea tinerilor care vor partici
pa la învățămîntul politico-ideo
logic U.T.C. Odată încheiată a- 
ceastă activitate se va trece 
imediat la alegerea cursurilor 
pe care tinerii le vor urma timp 
de 4 ani ; totodată, se va sta
bili și succesiunea acestor 
cursuri pentru întregul ciclu 
IQȚ5_ 1979,

Iată cursurile pe probleme 
politico-ideologice pentru care 
pot opta tinerii încadrați în 
unități economice din industrie, 
agricultură, transporturi, comerț 
și cooperație :

• Politica economică a Parti
dului Comunist Român ; sarci
nile care revin tineretului, 
U.T.C. și U.A.S.C.R. in dezvol
tarea economico-socială a pa
triei

• Principiile materialismului 
dialectic și istoric și aplicarea 
lor creatoare de către P.C.R. ;

1. CURSURILE 
PE PROBLEME 

POLITICO-IDEOLOGICE
politica partidului de ridicare a 
nivelului general de cunoaștere 
al oamenilor muncii, de educare 
materialist-științifică ; răspun
derile ce revin U.T.C. și 
U.A.S.C.R. în formarea comu
nistă, ridicarea nivelului de cu
noaștere și educare ateist-știin- 
țifică a tineretului

< Problemele principale ale 
socialismului științific și aplică
rii sale creatoare de către 
P.C.R. ; locul și rolul tineretu
lui în societatea noastră socia
listă

• Principiile și normele mun
cii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste, dez
voltarea și împlinirea profilului 
comunist al tinerei generații : 
sarcinile organizațiilor U.T.C. și 
A.S.C. în cunoașterea și tradu
cerea în viață, de către fiecare 
tînăr, a prevederilor Codului 
comunist de muncă și de viață

© Politica externă și relațiile 
internaționale ale Partidului 
Comunist Român și Republicii 
Socialiste România ; participa
rea U.T.C. și U.A.S.C.R. la rea
lizarea obiectivelor politicii ex
terne a partidului și statului 
nostru

• Momente din istoria patriei, 
a partidului, a mișcării demo
cratice și revoluționare din țara 
noastră, a U.T.C. și U.A.S.C.R.

® Rolul, locul și sarcinile tine
retului, ale U.T.C. și U.A.S.C.R. 
in lumina Programului partidu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comu
nism.

Pentru elevi și studenți, la 
cele 7 cursuri enumerate mai 
sus se mai adaugă unul, a că
rui tematică izvorăște din spe-

e prea mult cinci ani și am ple
cat". Unde ? Din nou la I. C. 
Vaslui unde, începînd cu data 
de 3 octombrie 1972, revine la 
mai vechea sa meserie de con
fecționer. După un șir de absen
țe nemotivate și după încălcarea 
in mod repetat a disciplinei de 
muncă, miraculoasa mască de 
mucava nu mai trezește nici un 
fior de compasiune. Conform 
Codului muncii, articolul 130, lit. 
„i“, confecționerului Traian 
Neacșu i se desface contractul 
de muncă. Află că în Vaslui se 
construiește Întreprinderea de 
ventilatoare și instalații de ven
tilație, că se caută tineri pentru 
a fi trimiși la calificare. La 1 
octombrie 1973 este trimis la 
„Grivița Roșie" — București, 
pentru calificare in meseria de 
lăcătuș mecanic.

Pe 30 aprilie 1974, după 8 ani 
de la prima încadrare, Traian 
Neacșu termină al treilea curs de 
calificare (ospătar, confecționer, 
lăcătuș) și, cu speranțe reînnoi
te, începe munca în a cincea 

ciflcul activității aoestor catego
rii de tineri:
• Transformarea revoluționa

ră a învățămîntului, perfecționa
rea instrucției publice de toate 
gradele — factor esențial al pro
gresului multilateral al patriei 
noastre. Sarcinile U.T.C., ale 
U.A.S.C.R. în transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al P.C.R. în domeniul 
învățămîntului, al pregătirii ca
drelor.

După cum se arată în indicații
le C.C. al U.T.C. privind conți
nutul și organizarea învățămîn
tului politico-ideologic „cursuri
le se vor organiza în cadrul or
ganizațiilor U.T.C., A.S.C. și pe 
lingă comitetele U.T.C. sau con
siliile A.S.C.. în funcție de gra
dul de pregătire a tinerilor, de 
cerințele activității profesionale, 
de particularitățile de vîrstă și 
opțiunile lor".

Așadar. în principal cursurile 
se organizează în cadrul orga
nizațiilor U.T.C. sau A.S.C. Fie
care organizație va trece, deci,

în cel mal scurt timp la consul
tarea tinerilor, va analiza con
dițiile reale privind gradul lor 
de pregătire politică, necesită
țile aprofundării unor cunoș
tințe politico-ideologice în con
sens cu problemele Jor profesio
nale, cu sarcinile pe care le au 
de îndeplinit; în raport de toa
te aceste realități și cu acordul 
organelor de partid, vor fi sta
bilite cursurile pe care le vor 
urma tinerii în perioada 1975— 
1979. Organizația U.T.C. poate 
să aleagă cite un singur curs 
pentru fiecare an din cadrul 
acestui ciclu (adică 4 cursuri din 
cele 8 cuprinse în Indicațiile 
C.C. al U.T.C. — pe care să le 
eșaloneze pe parcursul celor 4 
ani) sau, dacă este nevoie, să 
grupeze tinerii în cadrul a două 
sau mai multe cursuri. De ase
menea, un curs poate fi împăr
țit în grupe de 30—40 tineri. In 
acele orgahizații ai căror mem
bri nu parcurg un ciclu complet 
de 4 ani, cum sînt elevii și 
studenții aflați aproape de ab
solvire, se vor alege cursuri 
de bază pentru o perioadă de 1, 
2 sau 3 ani, existînd însă posi
bilitatea de a se dezbate teme, 
atît obligatorii cît și orientati
ve, cuprinse în programele mai 
multor cursuri, in mediul rural 
vor fi organizate cursuri sepa
rate pentru elevi și pentru ce
lelalte categorii de tineri. Aces
ta este cadrul general în care 
urmează să înceapă activitatea 
de pregătire politico-ideologică 
a tinerilor în noul an de studiu.

Cursurile pe probleme poli
tico-ideologice vor fi organizate 
pe bază de programe anuale și 
vor cuprinde, de regulă, cîte o 
activitate pe lună. Pentru tine
rii de la sate, cu excepția ele
vilor, în cadrul învățămîntului

unitate economică. Are deja la 
activ două desfaceri ale contrac
tului de muncă, două plecări 
prin transfer și o plecare fără 
nici un fel de justificare de la 
locul de producție (I.C.M. Bra
șov). Peste tot pe unde a trecut 
(inclusiv la I.V.I.V, Vaslui), a- 
ceeași explicație : „Nu am fost 
înțeles, nu am fost sprijinit ; mi 
s-a cerut mai mult decît li se 
cerea altora".

— In ziua de 1 iulie a.c., Neac
șu a trecut, la cererea sa, în 
schimbul meu, declară maistrul 
Gheorghe Popa de la secția pre
lucrări mecanice. In două luni 
de zile, cit a figurat în acest 
schimb, mi-a adus 5 certificate 
medicale, nici unul eliberat însă 
de dispensarul întreprinderii. In 
schimbul 3 l-am găsit de citeva 
ori dormind. In afară de asta a 
absentat nemotivat de vreo șase 
ori. Am încercat să-l îndrum, 
dar, cînd am văzut că nu mai 
poate exista nici o speranță în 
sensul acesta, am propus sanc
ționarea lui.

Pe 29 august, tinărul Traian 
Neacșu dispare din întreprinde
re. Prin documentul numărul 
12052 din 10 septembrie a.c., con
ducerea îi pune în vedere că „in 
cazul cînd nu vă prezentați în 
termen de trei zile vom trece la 
desfacerea contractului de mun
că și imputarea cheltuielilor de 
școlarizare". Abia pe 19 septem
brie catadicsește să dea o fugă 
pînă la cei care „nu m-au în
țeles și m-au sancționat pe ne
drept". Și, așa cum s-a intimplat 
de atitea ori, ia o poză de victi
mă, și intră pe ușa serviciului 
personal. Află că „Începînd cu 
data de 29.08.1975 se desface con
tractul de muncă tovarășului 
Neacșu Traian — lăcătuș, conf, 
art. 130, alin. „I", lit „i", din Co
dul Muncii pentru absențe ne
motivate", devine mai sigur de 
sine, își mai ridică privirea din 
podele și cere pe un ton cate
goric să i se facă fișa de lichi
dare.

— Dă-mi buletinul, cere func
ționara de la personal.

— Nu-l am la mine. L-am ui
tat acasă, în comuna Tanacu, 
satul Muntenii de Jos.

Funcționara. înțelegătoare, i-a 
întocmit fișa de lichidare. După 
o oră, după ce își ridicase restul 
de remunerație, a mai apărut o 
singură dată în birou. A între
deschis ușa și și-a băgat doar 
capul ciufulit. Afroi a zis, pe o 
voce care nu mai putea ni
mănui stirni milă și compasiu
ne : „Mă duc să culeg poama de 

politico-ideologic se vor desfă
șura două activități lunare.

Pentru tinerii din unitățile 
economice și instituții, de la 
orașe și sate, programele cursu
rilor cuprind 8 teme, dintre care
3 obligatorii și 5 la alegere; 
pentru elevi și studenți, 6 teme 
— dintre care 2 obligatorii și
4 la alegere. Temele la alegere 
au caracter orientativ, așa că 
organizațiile U.T.C., dacă nece
sitățile muncii politico-educati
ve o cer, pot să le modifice con
ținutul sau să le înlocuiască, cu 
condiția de a asigura dezbate
rea principalelor probleme lega
te de tematica cursului respec
tiv. In cazul în care membrii 
unei organizații de tineret au un 
nivel de pregătire politico-ideo
logică apropiat, cum este cazul 
elevilor, studenților sau al unor 
colective din unități economice 
încadrate cu tineri care au ur
mat școli de aceeași categorie, 
temele obligatorii pot constitui 
puncte distincte pe ordinea de 
zi a adunărilor generale ale or
ganizațiilor U.T.C., respectiv 
A.S.C.

Activitatea în cadrul cursuri
lor se va desfășura sub formă de 
dezbateri, pe baza studierii bi
bliografiei recomandate, a pla
nului tematic indicat de propa
gandist, a unor referate reali
zate de cursanți. In funcție de 
tema abordată, de nivelul de 
pregătire și de cerințele con
crete din fiecare colectiv, acti
vitatea se poate realiza și sub 
forma expunerilor, răspunsuri
lor la întrebări, dicționarelor po
litice etc. La încheierea fiecă
rui an de învățămînt politico- 
ideologic, în cadrul unei activi
tăți distincte, se vor organiza, 
pe marginea problematicii fie
cărui curs, seminarii recapitula
tive, discuții de 6inteză, colocvii.

în ceea ce privește organiza- 
• rea învățămîntului politico-ideo

logic „pe lingă comitetele U.T.C. 
sau consiliile A.S.C.", precizăm 
că această indicație se referă la 
faptul că pentru tinerii din mai 
multe organizații din cadrul 
aceleiași întreprinderi, instituții, 
școli sau facultăți, care au fost 
de curînd primiți în organiza
ția revoluționară a tineretului 
sau urmează să devină uteciștii 
comitetele U.T.C. și consiliile 
A.S.C. organizează cursul „Sta
tutul Uniunii Tineretului Comu
nist, principiile organizării șl 
activității U.T.C."

Pentru uteciștii claselor a 
Vil-a, precum și în cadrul adu
nărilor pionierești vor fi reali
zate, cu sprijinul organizațiilor 
U.T.C., acțiuni de cunoaștere și 
însușire a problemelor de bază 
cuprinse în documentele Con
gresului al XI-lea. a Statutului 
U.T.C., a unor momente impor
tante ale istoriei organizației re
voluționare de tineret, precum 
și din cronica participării tine
retului Ia făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
începînd din clasa a V-a vor fi 
inițiate, împreună cu organiza
țiile pionierești, acțiuni de cu
noaștere a locului și rolului ti
neretului în societate, a sarci
nilor U.T.C. și U.A.S.C.R. Elevii 
claselor a VIII-a vor participa 
la cursuri de studiere a Statu
tului U.T.C., a principiilor or
ganizării și activității U.T.C.

Organizațiile U.T.C. și asocia
țiile studenților comuniști au 
datoria de a organiza in așa fel 
activitatea în cadrul cursurilor 
pe probleme politico-ideologice 
ineît trăsături care definesc po
litica partidului nostru, cum sînt 
caracterul științific, spiritul crea
tor, combativitatea revoluționa
ră, să caracterizeze și acțiunile 
menite să conducă la cunoaște
rea și însușirea acestei politici.

ADRIAN VASILESCU

acasă și să beau vinul care mi-a 
mai rămas. Cît despre încadra
re, nici o grijă, cei de la l.J.C.M. 
mă așteaptă cu brațele des
chise".

Probabil că va fi încadrat. își 
va pune din nou o mască de 
victimă, de „ce-aveți cu mine de 
mă persecutați, sint curat ca la
crima", cineva se va înduioșa, 
iar pasărea cu^aripi de mucava 
va fi din nou lăcătuș, sau — 
visul ei neprihănit — se va ca
lifica intr-o nouă meserie. A 
cita, și pentru cît timp ?

Am redat în amănunt acest 
caz pentru, a arăta că, de fapt, 
T. N. nu este doar un simplu 
caz, ci un tip, un tip de carac
ter, de atitudine morală față de 
muncă, față de semenii săi. Pe 
lingă el, și asemenea lui, și-au 
petrecut existența in întreprin
derea de ventilatoare alți 10—12 
cărora li s-a desfăcut contractul 
de muncă. In timp ce sute și 
sute de tineri munceau zi și 
noapte pentru a consolida presti
giul unei întreprinderi nou în
ființate, Constantin Onofrei a- 
ducea din două în două săptă- 
mini cîte un certificat medical. 
In perioada 18.11.—8.VI. 1975 a 
adiis 5 certificate medicale (o 
viroză pulmonară, 3 congestii 
pulmonare și o pneumonie acu
tă). Minciuna este descoperită, 
medicul Alexandru Stărliciuc, de 
la circumscripția sanitară De- 
leni, este sancționat cu „avertis
ment" iar lui Onofrei i se des
face contractul de muncă pentru 
absențe nemotivate repetate. 
Urmarea : C.O. dă în judecată 
conducerea întreprinderii pe 
motiv că „s-a lucrat cu metode 
ilegale și inumane".

— Avem in momentul de față 
cinci procese de o asemenea na
tură, afirmă tovarășul Adrian 
lonescu, directorul comercial al 
întreprinderii. Asta nu ne împie
dică insă să desfășurăm in ritm 
normal procesul de producție. 
Mă gindesc totuși la destinele a- 
cestor tineri care văd in muncă 
o povară greu de purtat. După 
3—4 desfaceri de contract, cine 
îi mai încadrează ? Cine își mai 
asumă răspunderea pentru inte
grarea lor in producție ?

Pasărea cu arțpi de mucava 
are totuși un repertoriu restrîns: 
bunăcuviință și o mascată înțe
legere la început, revendicativă 
la mijlocul programului și ame
nințătoare la ultimele acorduri 
ale codei. Urmează apoi decă
derea. Un mers tirit, șovăielnic. 
Antidotul este unul singur : o 
intervenție mai. promptă, mai 
categorică din partea organiza
ției U.T.C., a tuturor tinerilor 
care, prin munca lor de fiecare 
zi, ridică la cote tot mai înalte 
prestigiul industriei noului Vas
lui.
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„CU TOATE FORȚELE 
SPRE VIITORUL CINCINAL"

TINERETE-ANI DE AUR
OD

IDupă cum este știut, jude
țul Suceava a raportat 
■ secretarului' general al 
partidului nostru. tovarășul 

NICOLAE CEAUSESCU, țării 
întregi, îndeplinirea cincinalului 
în mai puțin de patru ani și ju
mătate. Este un succes Ia care 
uteciștii organizației noastre, ju
dețene au contribuit hotărîtor. 
Participarea lor la îndeplinirea 
sarcinilor cincinalului s-a con
cretizat prin miile de ore de 
muncă patriotică desfășurate în 
sprijinul producției, prin zilele 
și săptămînile ..record" și schim
burile de muncă prelungite care, 
din inițiativa organizațiilor 
u.t.c., au avut loc în toate în
treprinderile ju
dețului. De ase
menea. socotesc 
că trebuie să 
amintim o serie 
de inițiative năs
cute în focul în
trecerii „Tinere
tul — factor ac
tiv în îndeplini
rea cincinalului 
înainte de ter
men", care s-au 
soldat cu rezul
tate remarcabi
le, ele constitu
ind pentru noi 
bunuri cîștigate 
și, de aceea, do
rim să le per
manentizăm în 
activitatea vii
toare. Este vor
ba de generali
zarea inițiative
lor „Eu produc, 
eu controlez, eu 
răspund". „Fie- 
c^re tînăr — 
^ospodar „Să

IDupă cum es1 
tul Suceava ■ secretarului-

un vrednic 
lucrăm o zi 

be lună cu materii prime și ma
teriale economisite" — am enu
merat doar cîteva — care au 
adus județului economii in va
loare de peste 10 milioane lei. 
Rezultate bune am obținut și 
în domeniul muncii patriotice, 
această minunată școală de edu
cație comunistă a tineretului, 
ceea ce ne-a permis £ă ne în
deplinim, înainte de. termen, 
planul. Prin orele de muncă pa
triotică am reușit să finalizăm 
cu succes o serie de obiective : 
..Casa tineretului" din Suceava, 
Ștrandul tineretului din Sucea
va, casele tineretului din Putna 
și Solea, complexul turistic al 
tineretului din Iacobesti și al
tele. Organizația U.T.C. jude
țeană a preluat noi obiective 
importante la care tinerii lu
crează în prezent : baza spor
tivă din Lunca Sucevii, pati
noarul artificial, zona de agre
ment Dragomirna și amenajarea 
parcului „Cetății". Valoarea 
lucrărilor de muncă patriotică 
o măsurăm în milioane. Voi da 
doar două exemple. Dintr-o 
veche moară, am construit noi, 
tinerii, o casă de cultură și o 
bază sportivă. Aici am efectuat 
40 000 ore de muncă în valoare 
de 2,5 milioane lei. La amena
jarea „Ștrandului tineretului" 
s-au prestat 25 000 ore muncă 
patriotică în valoare de 1,5 
milioane lei. Cum spuneam, 
acestea sînt doar cîteva din
tre obiectivele pe care și-a 
pus semnătura organizația jude
țeană de tineret. Bineînțeles, 
nu ne-am culcat pe laurii victo
riei. Organizația județeană, de 
partid, pe baza rezultatelor 
foarte bune obținute în actualul 
cincinal a hotărît ca să realizeze 
pină la sfîrșitul anului o pro
ducție suplimentară de peste 
4,6 miliarde lei. Analizînd for
țele și potențialul de care dispu
nem. noi, uteciștii suceveni, vom 
contribui cu peste 40 la sută în 
obținerea acestei producții su
plimentare.

2Acționînd în spiritul hotă- 
rîrilor adoptate de Ple-

■ nara C.C. al U.T.C. și a 
Consiliului U.A.S.C.R., din mar
tie, anul curent, biroul comite
tului județean al U.T.C. a stabilit 
o serie de măsuri politico-orga- 
nizatorice în vederea pregătirii 
și desfășurării în cele mai bune 
condiții a adunărilor și confe
rințelor de dare de seamă și ale
geri considerînd că de nivelul 
acestora depinde și calitatea 
Conferinței județene. în acest 
sens, ne-am preocupat de. in
struirea temeinică a activelor 
U.T.C. la toate nivelele, am a- 
cordat un sprijin concret orga- 
nizațiiloi' U.T.C. pentru anali
zarea modului în care s-au 
realizat obiectivele cuprinse în 
programele de activități adop
tate la alegerile precedente și 
pentru stabilirea direcțiilor vii
toare de acțiune. Pentru pregă
tirea corespunzătoare a adună
rilor, la nivelul comitetelor ju
dețene. municipal, orășenești și 
comunale au fost constituite co
lective de lucru care au contri
buit la definitivarea structurii 
organizatorice a organizațiilor 
U.T.C., la întocmirea materiale
lor ce urmau să fie prezentate 
în adunări, Ia clasificarea și în
tocmirea evidentei. Putem con
cluziona că adunările de dare 
de seamă și alegeri, care s-au 
desfășurat pînă în prezent, au 
fost eficiente, ele prilejuind afir
marea cu putere a spiritului 
revoluționar al uteciștilor mani
festat atît. prin abordarea cri-, 
tică, cu curaj, a neajunsurilor, 
cit și prin dezbaterile, rodnice 
în idei, menite să dinamizeze 
activitatea viitoare. Plecînd de 
la această bază solidă și fertilă 
am început pregătirile Conferin
ței județene. Colectivul, consti; 
tuit la nivelul județului, lucrează 
la întocmirea materialelor : da
rea de seamă, proiectul progra
mului de activități etc. De ase
menea. alte colective, conform 
planului de măsuri pe care l-am 
stabilit din timp, se ocupă de 
rezolvarea unor probleme pri
vind organizarea propriu-zisă a 
conferinței.

3 Principalul subiect al dez
baterilor viitoarei noastre

■ conferințe județene va fi 
modul în care comitetul jude
țean U.T.C., organele și organi

zațiile U.T.C. au acționat pen
tru mobilizarea întregului tine
ret sucevean la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție și a obligațiilor profesio
nale. Vom stabili, totodată, și 
măsurile concrete care se im
pun pentru creșterea contribu
ției uteciștilor în procesul pro
ductiv astfel încît împreună cu 
ceilalți oameni ai muncii din ju
deț să realizăm angajamentul 
pe care și l-a asumat organi
zația de partid : realizarea, pînă 
la sfîrșitul anului, a unei pro
ducții suplimentare de 4,6 mi
liarde lei, a sarcinilor ce ne 
revin în cincinalul 1976—1980. 
Dealtfel, dezvoltarea econo-

ANCHETA NOASTRĂ
Astăzi ne răspunde MIHAI HANGANU,

prim-secretar al Comitetului județean Suceava al U.T.C.

1. Ce inițiative și acțiuni de masa cu rezultate de valoare au 
fost declanșate in județul dv. in cinstea celui de al X-lea Con
gres al U.T.C. și a celei de a X-a Conferințe a U.A.S.C.R. ?

2. Ce mâsuri organizatorice ați luat pentru temeinica pre
gătire a conferinței județene de dare de seama și alegeri ?

3. Care sînt principalele probleme specifice organizațiilor 
U.T.C. din județ asupra cărora veți insista la conferință ?

4. In ce mod folosiți propunerile, sugestiile și concluziile re
zultate din adunările generale de dare de seamă și alegeri ?

5. Care sint cîteva dintre principalele obiective concrete pe 
care vă gindiți să le cuprir.deți în proiectul programului de 
activități ?

mico-socială a județului Su
ceava și, in strînsă legătură cu 
aceasta, continua creștere a rin- 
durilor clasei muncitoare cu noi 
generații de tineri impun acor
darea unei atenții sporite ute
ciștilor din domeniile produc
tive în scopul sporirii rolului 
tineretului muncitoresc în în
treaga activitate a organizației 
noastre. Un alt obiectiv al con
ferinței noastre îl va constitui 
analiza căilor și metodelor de ac
țiune ale organizației pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a 
tuturor uteciștilor. pentru culti
varea spiritului combativ, revo
luționar în acțiunile pe care le 
vom iniția, pentru educarea lor 
în spiritul ideilor materialist- 
Stiințifice și ale internaționalis
mului socialist.

Cu alte cuvinte, dorim să gă
sim» cele mai potrivite și mai 
rodnice forme de muncă pentru 
a transpune în viată documen
tele Congresului al XI-lea al 
partidului. Codul etic și che
marea adresată tineretului la 
Congres de către secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Un ca
pitol al dării de seamă va fi 
dedicat vieții de organizație. în 
principal, problemelor întăririi 
politico-organizatorice a organi
zațiilor U.T.C. din domeniile 
minier, exploatarea și prelucra
rea lemnului, construcții si agri
cultură. în mod deosebit vom 
accentua pe necesitatea crește
rii rolului adunărilor generale, 
pe necesitatea îmbogățirii con
ținutului revoluționar al aces
tora, astfel încît să instaurăm 
în desfășurarea lor un climat 
comunist, capabil să genereze 
atit atitudinile de luptă contra 
vechiului, cît și ideile novatoare 
care 
spre

să propulseze organizațiile 
mai bine și'mai mult.

caracterizat, mai ales, prin 
care le-a 
directă a

4 Aminteam, la început, că 
adunările generale pentru

■ dare de seamă și alegeri 
s-au 
spiritul revoluționar 
dominat. O expresie 
acestei caracteristici generale o

Sugestie pentru Casa tehnicii și a tineretului din Tg. Mureș 
propusă de studenta Neron Cornelia

Foto : PETRE NICOLAE

CONSTRUCTORI
Șl BENEFICIARI

( Urma re din pag. I) 

prie. Se va completa întreaga 
rețea de dotări social-culturale 
prin noi investiții in învăță- 
mînt și educație, în domeniul 
sănătății, culturii, comerțului și 
serviciilor, sportului, odihnei și 
turismului. Celor 236 de orașe 
existente li se vor adăuga apoi 
în următorii. cinci ani aproape 
100 de noi centre urbane pro
venind din rîndul așezărilor ru
rale care vor oferi — prin con
struirea unor unități economice, 
prin construirea unor locuințe 
de tip urban, prin creșterea ni
velului de dotare — posibilități 
mai bune, mai civilizate de 
muncă și viață nu numai locui
torilor din aceste centre, ci și

de 
ute- 
îm-

constituie numărul . mare 
propuneri făcute de către 
ciști, propuneri care vizau __
bunătățirea activității organelor 
și organizațiilor U.T.C.. munca 
și viața lor. Avînd în vedere că 
la adunări au participat repre
zentanți ai organelor conducă
toare de partid, conducători ai 
locurilor de muncă respective, 
multe dintre propunerile si su
gestiile tinerilor și-au găsit re
zolvarea la nivelul unităților. 
Altele sînt însă de competența 
comitetelor județean, municipal 
și orășenești ale U.T.C. Noi am 
reținut pe cele care ne privesc 
direct și, în cadrul 
județene, vom

conferinței 
prezenta delega- 
ților căile de so
luționare pe care 
le preconizăm.

cadru adecvat 
rea cu 
ce ne revin 
cumente 
XI-lea 
tarea-program

5 Pornind de 
la rolul di- 

h namizator 
al întrecerii „Ti

neretul — factor 
activ în îndepli
nirea cincina
lului înainte de 
termen", ne pro
punem ca și în 
perioada urmă
toare să conti
nuăm această 
întrecere bineîn
țeles luînd în 
considerație im
plicațiile calita
tive și cantita
tive pe care le 
impune însuși 
cincinalul revo
luției tehnico- 
științiîice. Soco
tim că putem 
crea, astfel, un 

pentru rezolva- 
succes a sarcinilor 

din istoricele do- 
ale Congresului al 

al P.C.R., din cuvîn- 
___________ a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la Ple
nara comună a C.C. a P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a 
României din 21—22 iulie 1975. 

O atenție deosebită vom acorda 
și perfecționării pregătirii pro
fesionale a tineretului urmărind 
să asigurăm sectoarele produc
tive cu necesarul de muncă ca
lificată. Avem în vedere că, în 
viitorul cincinal, se prevede o 
sporire considerabilă a potenția
lului industrial al județului Su
ceava prin intrarea în funcțiune 
a unui număr de peste 30 noi 
obiective economice. în dome
niul muncii patriotice, proiectul 
programului de activitate al co
mitetului județean U.T.C. va 
conține o serie de activități prin 
care organizația noastră va 
contribui la refacerea patrimo
niului forestier, la executarea 
de îmbunătățiri funciare, pre
cum și colectarea unor însem
nate cantități de deșeuri refo- 
losibile. Munca politico-educa- 
tivă va fi orientată, în princi
pal, în direcția aprofundării și 
aplicării prevederilor Codului 
principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor. în pro
gramul de activități vom cu
prinde numeroase acțiuni me
nite să sensibilizeze și să faci
liteze înțelegerea de către toți 
tinerii a necesității respectării 
normelor din Cod. Credem că. 
trăind și muncind în spiritul 
ideilor cuprinse în Cod, vom pu
tea îndeplini cu succes toate 
sarcinile trasate de către partid, 
ne vom putea face, cu adevărat, 
datoria de patrioți, de tineri 
comuniști chemați . să edificăm 
viitorul de aur al României so
cialiste.

Anchetă realizată de: 
TEODOR POGOCEANU 
ȘERBAN CIONOFF

celor din satele și comunele în
vecinate. Iată, așadar, un stă
ruitor efort pentru ștergerea 
treptată a deosebirilor esențiale 
dintre oraș și sat prin ridica
rea satului la nivelul de dezvol
tare a orașului.

Toate aceste prevederi, loca
lizate prin studiile de sistemati
zare în fiecare oraș și viitoare
le centre urbane, precum și în- 
tr-un important număr de loca
lități rurale, conturează suges
tiv eforturile de care vorbeam, 
pentru satisfacerea la un ni
vel ridicat, în spiritul principii
lor echității socialiste, a cerin
țelor materiale și spirituale ale 
cetățenilor din toate zonele, din 
toate localitățile țării. în fiecare 
obiectiv prevăzut in Programul

Munca-singura sudură adevărată
Mi-a mărturisit că are un bă

iat ce se pregătește să intre la 
facultate, de care e foarte mul
țumit, pentru că învață bine și 
este ascultător. înalt, mult mai 
înalt decît tatăl său, cu părul 
cîrlionțat, mă impresionase plă
cut de îndată ce mi-a deschis 
ușa, poftindu-mă să intru. Pînă 
ce a venit tatăl, Gheorghe 
Boicu, mi-am plimbat privirile 
prin apartament. Interiorul, mo
bilat cu gust era dominat de o 
vastă bibliotecă.

— Iți place să citești ? — 
l-am întrebat pe tînăr.

— Da, mi-a răspuns.
— Joci și baschet ? (în an

treu, lîngă oglindă, văzusem o 
minge mare și albă).

— De aproape doi ani.
— Tablourile tu le-ai pictat ? 

am întrebat admirind peisajele 
din sufragerie.

— Da, însă nu le socotesc atît 
de reușite ca cele pe care le-am 
avut la expoziția organizată la 
sfîrșitul anului de școala noas
tră. v

Cînd a apărut, sudorul Boicu 
Gheorghe m-a îmbiat la o ca
fea. I-am explicat ce m-a adus 
Ia el. M-a privit atent și mi-a 
răspuns că e de acord să mă 
însoțească, dar, în rest, va mai 
vedea el ce face. Apoi si-a ' 
haina și am plecat.

A observat macaraua de de
parte, îndată ce am luat-o pe 
drumul drept, străjuit d« pomi, 
ce duce spre șantier.

— Aceasta e ! Aș recunoaș- 
te-o dintr-o mie ! a exclamat 
el.

Am coborît amîndoi, îndrep- 
tîndu-ne spre macara.

Boicu Gheorghe a ocolit de 
cîteva ori fiecare din cele patru 
picioare înalte ale macaralei, 
apleeîndu-se să se uite Ia sudu
ră, să o examineze, să o mîngîie 
cu privirile încălzite de bucuria 
revederii lucrului născut din 
mina sa. Nu mai fusese de 
mult pe șantier : îl chemasem 
să-mi spună dacă acceptă să 
mai înalțe o macara asemănă
toare — model urmînd a-i fi a- 
ceasta lîngă care tocmai ne 
aflam. L-am preferat pe Boicii 
Gheorghe fiindcă muncește de 
fiecare dată bine : sudura țesu
tă cu flacăra becului său mirific 
pe metal aproape nu se obser
vă. Este de o rezistență deose
bită, hrănită din pasiunea sa de 
muncitor destoinic care nu cu
noaște odihna și liniștea sufle
tească pînă ce nu sfîrșește cu 
bine lucrul început.

S-a oprit în dreptul scării.
— Pot urca ?

PRAMIȘTII
Primii care sosesc 

în caz de deranja
mente la agregatele 
din termocentrală, 
primii care încep 
orice tip de revizie 
planificată, primii 
care fac probele și 
participă efectiv la 
punerea în funcțiu
ne a agregatelor sînt 
pramiștii. Ei asigu
ră protecția instala
țiilor electrice prin 
relee și automatizări. 
Ei sint specialiștii 
care-și măsoară pri
ceperea în lupta cu 
fracțiunile cele mai 
reduse ale timpului. 
La termocentrala 
Craiova sînt toți ti
neri, uteciști care au 
ridicat secția la ni
velul colectivelor de 
frunte.

Se numesc : Nițu 
Jenică, Mărculescu 
Nicolae, Manciu Ni- 
colae, Fugaru Mir
cea, Bresteanu Du
mitru și numele lor 
sugerează inovațiile 
ce au adus între
prinderii economii 
de peste 50 000 lei.

Sau se mai numesc 
Gecălă Nelu, ing. 
Rotaru Arvanitopol, 
loniță Alexandru, 
Guran Ion, Mihai 
Ion și avem sim
bolul conștiinciozi
tății în muncă, al 
operativității ma
xime.

Echipele conduse 
de tinerii Lepăduș 
Cristian, Moanță Ion, 
Buflea Nicolae și-au 
adus contribuția, a- 
lături de toți tinerii 
din termocentrală, la 
realizarea sporului de 
17 milioane lei la 
producția globală și 
de 9 milioane lei la 
producția marfă.

Preocuparea tutu
ror tinerilor uteciști 
pramiști, a întregului 
colectiv al unității, 
se îndreaptă nu nu
mai spre îndeplini
rea planului de pro
ducție, ci și spre e- 
conomisirea resur
selor energetice. în 
acest context, ti
nerii termoenergeti- 
cieni, operatori, rex 
părători, pramiști,

partidului tinerii se regăsesc 
printre cei dinții beneficiari. 
Tocmai de aceea, fiecare tinăr, 
oriunde ar munci și trăi, se 
simte trup și suflet angajat în 
împlinirea acestor mărețe o- 
biective, in făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și construirea comunismului 
pe pămîntul României

Firește, acest nemaicunoscut 
ritm de dezvoltare impune în 
mod obiectiv sistematizarea pe 
baze științifice a teritoriului na
țional, a orașelor și satelor pen
tru ca accesul la binefacerile ci
vilizației socialiste, cum mai 
spuneam, să fie la îndemîna 
noastră, a tuturor. Ca arhitect, 
ca simplu cetățean, văd în 
acest măreț și cutezător o- 
biectiv una dintre cele mai 
strălucitoare acțiuni ale parti
dului . și statului nostru pen
tru ridicarea României pe 
cele mai înalte culmi ale progre
sului și devenirii sale socialiste. 
Sîntem printre cei dinții chemați 
să participăm la înfăptuirea sis
tematizării, la edificarea vii
toarelor centre urbane, la dez
voltarea tuturor orașelor și lo
calităților. Deja, toți arhitecții, 
tineri și vîrstnici, participă 
la definitivarea studiilor, a 
schițelor de sistematizare, aju
tă cetățenii în această amplă 
activitate. Dar deosebit de im
portant pentru fiecare tînăr, re
pet, ca beneficiar direct al rea
lizărilor prezente și viitoare, 
este faptul de a cunoaște în a-

L-aș fi oprit gîndindu-mă că 
e în vîrstă, dar privindu-i obra
jii îmbujorați de emoție, nu 
m-am îndurat s-o fac.

— Da, însă cu multă grijă I
Am urcat și eu după dînsul 

cele patruzeci de trepte ale 
macaralei, pină deasupra, de 
unde oamenii par păpuși, iar 
șoseaua, clădirile și. pomii, niște 
jucării pentru copii. Acolo, pe 
grinda frontală, ținînd piept 
vîntului, Boicu Gheorghe a mîn- 
gîiat iar fiecare dungă a sudu
rii, fiecare punct de metal, așe
zate la locurile lor, chiar de 
mina sa în urmă cu cîțiva ani. 
Privind mișcările locomotive
lor, ale vagoanelor, munca foș
tilor lui tovarăși — eram pe 
Șantierul construcții montaj lu
crări reparații linii C.F.R. din 
Brașov — a exclamat admi
rativ :

— Cît s-a mărit șantierul 
ăsta !

După ce am coborît mi-a 
spus cît de mult îndrăgește și 
acum meseria de sudor, cum a 
învățat să lucreze, că stătea 
pînă tîrziu după program să 
termine lucrările importante. 
Dar mi-a spus și altceva. Că 

De la un mic atelier — la un adevărat institut de proiectări. 
I.ată drumul dezvoltării, conform nevoilor producției, a sectoru
lui proiectare de la I.U.C.F. Rm. Vilcea. Toți cei care trudesc 
aici cu mintea sînt tineri, ca dealtfel întregul colectiv al între
prinderii. Pregătirea lor superioară este relevată de piesele uni
cat ce se execută aici după proiectele lor. Intre fruntași — sub- 

inginerul Ion Tudor.
Foto : NICOLAE MITUCA, student

întreg colectivul de 
muncă, au reușit să 
economisească, de la 
începutul anului, 
peste 8 000 tone de 
combustibil conven
țional, cantitate care 
permite producerea a 
30,5 milioane kWh 
de energie electri
că, un adevărat ra
port utecist dedicat 
marelui eveniment 
din viața tineretului 
patriei — Congresul 
al X-lea al U.T.C. și 
Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R.

Este raportul care 
dă satisfacția unei 
munci responsabile, 
susținute în fiecare 
zi, aureolat de min- 
dria de a face par
te din colectivul e- 
nergeticienilor celei 
mai mari termocen
trale de lignit în 
funcțiune.

ȘTEFAN 
BUICULESCU

maistru
Termocentrala 

Craiova

mănunt dezvoltarea prevăzută 
pentru localitatea în care tră; 
iește, obiectivele ce urmează să 
se construiască, modul în care 
vor fi amplasate unitățile eco
nomice și social-culturale, să 
înțeleagă măsura reală a efor
tului și grijii partidului și sta
tului pentru crearea unui ca
dru de viață cît mai civilizat, să 
descifreze în mod responsabil 
implicațiile și binefacerile fie
cărui gest edilitar. Iar, ca ur
mare firească, să-și aducă în
tregul său aport la îndeplinirea 
directivelor și sarcinilor ' pri
vind sistematizarea, la dezvol
tarea și înfrumusețarea orașelor 
și satelor noastre. Bogata tra
diție a tineretului nostru pe șan
tierele țării, în acțiunile de 
muncă patriotică, în gospodări
rea cu înalt simț patriotic a fie
cărei palme de pămînt, a în
frumusețării orașelor și satelor, 
va căpăta valori noi, se va am
plifica la scara entuziasmului 
cu care întregul popor a 
trecut la înfăptuirea Progra
mului Partidului Comunist Ro
mân.

Ajuns la vîrsta majoratului, 
fiecare tînăr locuitor al satelor 
noastre este chemat — po
trivit Legii sistematizării teri
toriului și localităților urbane 
și rurale — să-și exprime prin 
vot adeziunea la prevederile de 
dezvoltare a localității în care 
muncește și trăiește, își poate 
exprima, prin caracterul demo
cratic al legii, opinia proprie cu 
privire la propunerile de sistema

deseori îl supărau cei ce își ba
teau joc de meseria de sudor. 
„Meserie faină, din care se ciș- 
tigă bine peste tot". însă dintre 
cei care nu muncesc bine, care 
nu pun suflet în ce fac, au fost 
puțini în echipa lui. A știut, să 
și-i apropie, să-i transforme, 
să-i facă să-și iubească mese
ria. Unul dintre ei, Dumitraș, e 
acum în armată.

— Cînd s-o lăsa ăsta Ia vatră, 
îi va întrece pe multi Ia sudu
ră, m-a asigurat Boicu Gheor
ghe. Și mai am un sudor bun 
din care sper să iasă meseriaș 
a-ntîia. L-aș aduce și pe el aici. 
N-aveți nimic împotrivă ?

— Nu.
îl ascultam cu atenție în tă

cerea ce se năștea parcă alături 
de noi, din pămîntul încorsetat 
în urzeala șinelor de cale fe
rată. Deodată, sirena unei loco
motive electrice a izbucnit din 
chiar vecinătatea macaralei, jar 
liniștea s-a destrămat aducîn- 
du-ne Ia realitate. Boicu Gheor
ghe a tresărit, a privit jur-îm- 
prejurul său și a zîmbit larg, 
cum zîmbește el de fiecare 
dată :

— V-am plictisit.
I-am explicat câ, dimpotrivă,

A

Ingăduiți-mi să fiu cinci clipe poet
Pentru cinci clipe vă rog 

să-mi îngăduiți să fiu poet. 
Așa mă gîndeam și-mi ceream 
mie însumi aceasta, o ceream 
altora parcă, nu mai știu. 
Cununa Carpaților se învol
bura în limpezimea ochilor 
apei. De undeva, de departe 
pietrele munților s-au adu
nat sub ochii istoriei. în ce
tatea „Celui Mare". Oamenii 
de aici au construit barajul 
fericirii și măreției lor. pe 
care l-au botezat „lumină". 
Și eu coboram de pe munte, 
aveam o stare, cum să vă 
spun, limpede și tulbure tot
odată, era ceva frumos, mi
nunat. Iubeam și n-aveam 
cui să-i spun acestea. De a- 
ceea mă gîndeam: din lumină 
oamenii au făcut Săvineștiul 
și de aceea nu mă mai mir 
noaptea cînd văd miile de 
culori ale combinatului. Ele 
se numesc : oameni, sudoare 
și Strădanie. Puțin mai jos, 
Bistrița le duce în Dunăre și 
Dunărea în mare și marea în 
lufne.

Coboram așadar de pe 
munte și veneam parcă de 

tizare. Dar contribuția tinerilor 
la ridicarea calității mediului 
construit, înconjurător, depinde 
direct de cunoașterea prevede
rilor de dezvoltare, de înțelege
rea priorităților ce stau în fața 
sistematizării în perioada ac
tuală.

Pe un prim plan se situează 
imperativul economisirii tere
nului, creșterea gradului de uti
lizare a suprafețelor orașelor și 
satelor, sporirea densității în 
zonele de locuit și a procentu
lui de ocupare a terenului în 
zonele industriale. Prin gospodă
rirea atentă, cu înaltă conștiință 
cetățenească a 'fiecărei suprafe
țe afectate diverselor folosințe 
urbane, se asigură pe de o par
te evitarea utilizării neraționa
le a terenului, iar pe de altă 
parte creșterea eficienței inves
tițiilor și a economiei în ex
ploatare. O atenție maximă se 
acordă prin sistematizare pro
tejării mediului înconjurător îm
potriva poluării și degradării, in 
scopul asigurării unor condiții 
optime de viață și dezvoltare a

REALIZĂRILE 
OBȚINUTE

(Urmare din pag. I)

țiativele întreprinse de tinerii 
argeșeni în cadrul acestei luni, 
menite să întregească rodnicul 
bilanț cu care aceștia se vor 

cele aflate îmi vor prinde bine. 
Că voi ști datorită lui să deo
sebesc sudura unui meseriaș 
bun de alta făcută de mintuia- 
lă. Că am aflat cum se ține 
flacăra aparatului Ia îmbinările 
orizontale și cum la cele verti
cale. Că am reținut cum se în
trebuințează cu mult folos elec
trozii.

Deși nu mi-a răspuns dacă 
acceptă să lucreze Ia montarea 
noii macarale, am fost aproape 
sigur că va participa la opera
ție. într-adevăr, peste două zile 
s-a înapoiat, a luat echipamen
tul de. protecție din magazie și 
a început lucrul. Cînd m-a vă
zut mi-a făcut un semn de sa
lut cu mîna, în care a ținut 
aparatul de sudură de peste 25 
de ani.

— Pînă nu terminăm nu ple
căm de aici ! mi-a strigat.

Atunci am văzut că alături de 
el lucra și fiul său, ca un ade
vărat sudor, aplecat atent dea
supra aparatului care împrăș
tia o jerbă de seîntei în juru-le.
ALEXANDRU HANDREA 

tehnieian, Șantierul construcții- 
montaj lucrări reparații linii 

C.F.R. Brașov

la o consfătuire asupra feri
cirii. Simțeam cum începe să 
se apropie aerul, să coboare 
muntele lîngă mine și aveam 
impresia că mă aflu pe o 
insulă numită Euforia despre 
care citisem undeva într-o 
carte. Veneam la Piatra- 
Neamț ca să-mi desăvîrșesc 
studiile. Veneam pentru a nu 
știu cita oară și nu reușisem 
să învăț totul. De exemplu 
nu știam că treizeci de zile 
înseamnă pentru oraș un 
nou bloc cu zece nivele .și nu 
mai știam că oamenii au 
schimbat apa inundațiilor în 
fire sintetice.

Simțeam însă toate acestea 
în mine circulînd, aveam pi
cioarele și mîinile din fire 
de relon, ca să pot pipăi 
florile.

Am început să umblu prin 
oraș în mijlocul nopții. Și am 
ajuns să văd cum se face 
ziuă. Un copil de șase ani cu 
ghiozdanul în spate grăbea 
spre școală. I-am însoțit căr
țile, mi-am făcut din ele 
scări și am urcat spre vîrsta 
orașului.

generațiilor viitoare. In atenția 
sistematizării se găsește, de a-- 
semenea, grija pentru păstrarea 
și sporirea personalității fiecă
rei localități, prin respectarea 
caracterului, tradițiilor, particu
larităților proprii orașului sau 
satului respectiv, prin integra
rea armonioasă a noilor con
strucții în ansamblul general. 
Sînt, desigur, doar o parte din 
preocupările celor ce iși aduc 
contribuția prin studii și pro
iecte la sistematizarea și dezvol
tarea localităților țării. Iar ga
ranția calității superioare a ac
tivității edililor, arhitecților, 
proiectanților, a- tuturor celor ce 
acționează pentru împlinirea a- 
cestei deosebit de importante 
sarcini trasate de partid de
curge. trebuie să decurgă, toc
mai din permanentul contact cu 
cetățenii, cu toți locuitorii sate
lor și orașelor, deci și cu tinerii, 
ei devenind astfel constructorii 
și beneficiarii orașelor și sate
lor lor, ai frumuseților prezen
te și viitoare ale țării.

prezenta la Congres, ne-a vorbit 
tovarășul Eleodor Mihai, pre
ședintele Consiliului tineret 
muncitoresc al Comitetului ju
dețean Argeș al U.T.C. : „O pri
mă inițiativă pe care doresc s-o

ZÎMBETUL 
MINERULUI

In adincurile minei Vul
can, pe panoul II, in blocul 
IV Sud, stratul 18, aveam să 
întilnesc doi tineri : comu
nistul Constantin Popa. 28 
de ani, miner-șef de brigadă 
și utecistul loan Teu, vago
netar, student al Institutu
lui de Mine Petroșani. Aici, 
in adincuri, fiecare poartă în 
el o flacără din torța care 
luminează pașii siguri și 
demni ai unui întreg popor. 
Un strat de 1,20 m înălțime, 
combine de tăiere a cărbu
nelui, transportoare cu lanț, 
stilpi hidraulici de susținere, 
înseamnă un întreg arsenal 
tehnic care cere pregătire și 
pricepere. Toți spun că a- 
batajul frontal al lui Con
stantin Popa este cel mai 
bine organizat. O spun or
tacii lui, dar mai elocvente 
sint tonele de cărbune date 
peste plan de brigada pe 
care o conduce. Abatajul 
frontal a devenit atelierul vi
itorului inginer de utilaj teh
nologic loan Teu. Vacanțele 
studentului loan Teu sint 
transformate în fiecare an 
în vacanțe de studiu si mun
că. La ieșirea din schimb ti- 
nărul comunist Constantin 
Popa rămine întotdeauna ul
timul. Cîteva indicații date 
schimbului următor sînt ne
cesare. Utilajele costă scump 
și pot rămîne oricind în sur
pare. Abatajul ar putea fi 
închis și asta înseamnă stag
nare, înseamnă foamea fur
nalelor. Astea sint frământă
rile brigadierului Popa — 
frământări al căror rezultat 
aveam să-l aflu afară, la lu
mina zilei. Călcam din nou 
deasupra pământului, Ceața 
se risipise demult. Peisajul 
montan se desfășura în toa
tă grandoarea lui. In sala 
de pontaj o tablă indicatoare 
prezenta rezultatele obținute 
de fiecare sector. Pe luna 
august, pe cel mai înalt po
dium, figura sectorul VII cu 
un plus de 3 200 de tone căr
bune. loan Teu, minerul stu
dent, zîmbea cu satisfacție. 
Era zimbetul lui de fiecare 
zi, satisfacția la care-i dădea 
dreptul munca lui rodnică și 
a ortacilor, încrederea cu 
care se afunda din nou in 
adincuri.

GHEORGHE POPESCU, 
lăcătuș subteran, Exploatarea 
minieră Vulcan — Hunedoara

Nu-I mai cunoșteam. Se 
schimbase cu totul, se schim
ba mereu. întinerise. Dar 
mi-am adus aminte de unde 
am venit și atunci am început 
să mă hrănesc cu lumina oa
menilor. Oameni simpli, obo
siți și buni veneau din toate 
punctele cardinale ale indus
triei orașului spre . centru 
unde trebuia să le explic 
despre ceea ce am învățat 
în munți.

— Orașul dumneavoastră 
este poate...

Și deodată și-au scos din 
mape lopețile și tîrnăcoapele, 
pămintul și florile, piatra și 
planurile de viitor.

Abia ieșiseră din schimb.
— Cum ați reușit să...
Și-au deschis mîinile spre 

mine și m-au făcut să înțe
leg cit de mari și puternici 
erau.

Ne-am dus să bem apa pă- 
mintului și am ascultat o dată 
cu ei tropotul istoriei venind 
spre contemporaneitate.

soldat
DAN SUBAȘEANU

amintesc este aceea a tinerilor 
de la întreprinderea de autotu
risme Pitești care s-au angajat 
ca pînă la 1 noiembrie să li
vreze peste plan 30 de autotu
risme „Dacia 1300", piese de 
schimb auto în valoare de 3.5 
milioane lei și printr-o valorifi
care mai bună a deșeurilor din 
tablă să obțină economii în va
loare de 250 mii lei. Aici, ca de 
altfel și la alte întreprinderi 
cum sint I.C.P. Curtea <ie Ar
geș, C.P.L. Pitești, Combinatul 
petrochimic, întreprinderea me
canică Muscel. C.A.T.C. Pitești, 
luna octombrie a fost declarată 
,.lună~ cu producție record". în 
chemările la întrecere adresate 
de uteciștii din organizațiile 
Combinatului petrochimic Pitești 
se prevede realizarea pînă la 
sfirșitul lunii a unei producții 
suplimentare de 600 tone negru 
de fum, 300 tone acrilonitro- 
toluen, 90 tone polietilenă. La 
I.M.M. Cîmpulung toate repara
țiile capitale ale mașinilor și in
stalațiilor vor fi efectuate în a- 
ceastă lună de tineri, prin ac
țiuni de muncă patriotică. Ute
ciștii de la întreprinderea „Tex
tila" Pitești au declarat luna oc
tombrie „lună a calității produ
selor" propunîndu-și realizarea 
de produse numai de calitatea 
întîi. Rezultatele obținute pînă 
acum de tinerii din județul Ar
geș dau garanția îndeplinirii an
gajamentelor luate în cinstea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
pină la 15 octombrie.
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Debut și climat literar
Se vorbește astăzi, la noi. în

deajuns de mult despre autorul 
debutant, despre condițiile în 
care trebuie să se producă de
butul în literatură sau despre 
răspunderea și obligațiile ce 
revin criticii în legătură cu a- 
cest fenomen. Discuția asupra 
subiectului nu se mărginește 
doar la clipa de fată. Ea l-a de
terminat. printre alții, si pe 
G. Călinescu să intervină, scriind 
un articol, prin 1958, „Criticul 
debutanților". de atunci adese
ori citat și invocat în felurite 
prilejuri. Ba. mai mult, solici
tudinea fată de cel care aspiră 
la investitura literară s-a mate
rializat și în instituirea de ru
brici speciale — cronici ale de
butului — profilate în reviste 
numai pe comentarea lucrărilor 
semnate de autori debutanti. 
însăși ideea de a nu lăsa să 
treacă necomentată o carte de 
debut, semnalînd-o la timp și cu 
o promptitudine aproape de in
vidiat, cînd oricine își închi
puie cit de dificil e să ții sub 
vizorul criticii toate aparițiile și 
cînd, din păcate, se mai întîm- 
plă să apară cărți fără să atragă 
măcar un rînd al criticii, vor
bește de la sine despre impor
tanta. întru totul justificată, de
altfel, care se acordă acestui 
moment de opțiune creatoare. 
Alte forme de emulație, cum ar 
fi concursurile editoriale sau 
premiile de debut, vin să se a- 
dauge la ceea ce s-ar putea 
numi, în mare, condițiile debu
tului. E mult, e puțin ? Este 
greu de răspuns categoric, a- 
tunci cînd discuția legată de 
aceste probleme se prelungește 
atita timp și cînd. în afara unor 
lamentații gratuite privitoare 
la „uriașa" masă de aspiranți 
întru glorie literară, ea se dove
dește utilă în continuare.

Ce demonstrează, în fond, a- 
cest interes larg, statornic și nu 
de puține ori problematic care 
întovărășește clipa debutului și 
alegerea celei mai adecvate pri
miri critice ce i se cuvine ? în 
primul rînd. ea exprimă, indis
cutabil. grija responsabilă pentru 
viitorul literaturii și, ca în a- 
tîtea alte domenii, datoria de a 
medita la cei care, mîine. vor 
fi puși efectiv în postura de a 
configura ei personalitatea și 
originalitatea unei literaturi ce 
se scrie. Nu-i exagerat niciodată 
de a vedea în debutantul talen
tat de astăzi pe posibilul maes
tru de mîine, ba chiar în des
cifrarea acestei virtualități inci
piente sălășluiește fapta critică

de DAN CRISTEA

cea mai pozitivă. în al doilea 
rînd. acest statut specific al căr
ții de debut cuprinde în sine 
însăși accentuarea menirii în
drumătoare pe care trebuie s-o 
aibă, în orice moment critica, 
după cum, faptul că vorbim 
acum atît de insistent despre 
relația autor debutant — critică 
se datorește, rămine de văzut 
în ce măsură. împrejurării că 
ieri s-a trecut poate prea ușor 
peste acest subiect. Cu alte cu
vinte unor nemulțumiri pe care, 
nu in ultimul rînd, critica le re
simte atunci cînd e obligată să 
corecteze elogii nemăsurate sau 
aspirații nejustificate ce s-au 
pus pe seama unor autori cu 
mult mai prejos decît entuzias
mul cu care li s-a cîntărit de
butul. Să ne amintim, de pildă, 
cu cită ușurință se scria acum 
șase-șapte ani despre poeți ex
cepționali. de nu și geniali, dar 
cărora nu le-a trebuit mai mult 
de a doua carte ca să închidă 
toate palmele pregătite pentru 
aplauze.

Dorința, cu orice preț, de a 
naște peste noapte scriitori și 
de a-i opune pe aceștia autori
lor consacrati este nu numai o 
vanitate a criticului ce se lasă 
tîrît de ea. dar și una din cele 
mai rele primejdii ce pot pîndi. 
la un moment dat. literatura, 
viața literară în genere.

Am amintit. însă, de îndruma
rea pe care critica este datoare 
s-o exercite fată de literatură 
și, se înțelege, și fată de auto
rii debutanti. iar în această pri
vință cred că se pot lămuri mai 
multe lucruri. Mai întii. toată 
lumea este de acord că nu cri
tica îi naște pe scriitori și că nu 
criticul este cel care scrie lite
ratura. Firește, orice critică cu
prinde în ea un simbure de pe
dagogie ori. cel puțin, are or
goliul de a-1 avea în vedere, iar 
cînd această critică vine din 
partea unui critic reputat, cu o 
operă indubitabilă, cu atit mai 
mult are o valoare de mai ex
tinsă generalitate. Dar nu e 
vorba în nici un caz de o in
strucție ,,ad usum Delphini", ci 
de o instruire mai largă, pri
vind domeniul literar în specifi
citatea lui, instrui n’d. deopo
trivă, pe cititor și pe autor. De 
asemenea, toată lumea știe că 
există mari autori care n-au 
debutat nicidecum impresionabil, 
ci, uneori, chiar stîngaci. W. 

Faulkner, ca să iau primul 
exemplu ce-mi vine în minte, 
debutează la 22 de ani cu poe
me și nici primele lui două ro
mane nu lasă să se întrevadă 
cu deslușire marea creație de 
mai tîrziu. Nu mă îndoiesc, 
insă, că atît el cît și alții aflati 
în aceeași situație mărturiseau, 
în chiar clipa debutului, niște 
personalități incipiente, că erau 
niște oameni care știau ce este, 
cum se face literatura și ce în
datoriri solicită cariera literară. 
De aceea, în fața criticii socot 
că ar trebui să aibă mai mult 
credit debutantul — om de cul
tură decît debutantul pur și 
simplu talentat. Primul, chiar 
abandonînd scrisul de ficțiune, 
are toate șansele să devină o 
personalitate literară, pe cînd 
cel de-al doilea riscă să nu-și

Dezbaterea „Scînteii tineretului"

valorifice, în lipsa pregătirii in
telectuale. înzestrarea naturală.

Dar dacă nu critica îi naște 
pe creatori, în schimb, climatul 
literar, care în bună parte deri
vă din regimul și audienta cri
ticii, este în măsură s-o facă ; 
este, altfel zis. capabil să orien
teze decisiv niște destine lite
rare, asigurîndu-le acestora 
posibilitățile de împlinire. Au
torul debutant învață și se 
formează pe sine în contact 
cu cărțile și scriitorii din jurul 
său, în contact cu o literatură 
ce promovează deschis lucidi
tatea, curajul, spiritul civic, a- 
devărul. O critică debusolată. 
concesivă, caritativă poate mult 
și bine să încerce a-și valori
fica pretenția de autoritate pe 
seama autorilor debutanti. Nu 
va fi în nici un fel ascultată, 
urmată, stimulativă. O critică 
fermă, cultivînd valorile adevă
rate și autenticele fapte de cul
tură, va sădi, însă, în autorul 
aflat la prima carte încrederea 
în sine, atît de necesară scrisu
lui. Sau, dacă e cafcul. îl va de- 
consilia să persiste pe un drum 
pentru care nu are chemare. Un 
sănătos climat literar alungă cu 
de la sine putere corpii străini. 
Or. îndrumarea ambiantei lite
rare este, cu siguranță, sarcina 
criticii.

ÎNTRE VIZIUNE 
Șl VALOARE 

de HORIA BÂDESCU

A vorbi despre generație li
terară și despre spin: de gene
rație înseamnă la ucma urmei 
a consemna teoretic o realitate 
obiectivă. Vrînd nevrind, decla
rat sau nedeclarat, la disianțe 
de timp mai mari sau mai mici, 
incluzind un număr mai mare 
sau mai mic de valori, genera
țiile literare și spiritul ce le 
animă există. Să fim înțeleși, 
am spus un număr mai mare 
sau mai mic de valori, pentru 
că numai existența valorilor 
poate închega o generație. Alt
minteri e vorba de găști ale 
vînătorilor de glorii și scaune 

și asemenea alcătuiri nu intră 
în discuție. In cazul acestora 
conștiința necesității „cîrjelor" 
precedă de cele mai multe ori 
„creația" și consemnarea exis
tenței formației pornește din ea 
însăși.

O generație literară se defi
nește ca atare, este dată ca ata
re conștiinței publice de către 
factori exteriori ei și numai în 
momentul cînd valorile literare 
produse pot evidenția punctele 
comune ce o încheagă. Altfel 
spus ea începe să se contureze 
în momentul în care produsul 
membrilor ei intră în sfera ar
tisticului la o anumită cotă va
lorică care poate atrage atenția 
unui factor exterior. în speță 
criticului, asupra fiecărei părți 
și a constatării posibilității unui 
întreg prin existenta unor coor
donate comune. Valoarea în a- 
cest caz este una competitivă 
in plan artistic și nu ierarhic. 
Si nu este vorba de o valoare 
de generație. în această accep
țiune ea nu există. Un termen 
ca acesta poate funcționa con
sta tativ la finele activității unei 
generații și e doar o sumă a 
valorilor individuale. Este nor
mal atunci ca generația și spi
ritul ei să nu excludă spiritul 
critic și nici nu o poate face, 
acesta fiind unicul criteriu de 
validare a existenței ei. Gene
rația lui loan Alexandru, Ni- 
chita Stănescu, Ana Blandiana,

Gheorghe Pituț, Cezar Baltag, 
Marin Sorescu, Adrian Păunes- 
cu a prins contur pe măsură ce 
opera componenților ei o vali
da și spiritul critic determina 
acele puncte comune, cîte exis
tau, care îi puteau plasa lao
laltă. De notat că nu vîrsta bio
logică a contat. Spiritul parti
zan. derogarea de la spiritul 
critic se face nu de către gene
rațiile literare ci de către ve
leitarii care dintr-un motiv sau 
altul vor să prindă trenul unei 
generații. !

Depistarea acestora nu e de
loc dificilă pentru ochiul avizat. 
Fiindcă spiritul de generație 
înseamnă apartenența spiritua
lă Ia o anume viziune asupra 
artei și a lumii, a raportului 
dintre acestea și a modalități
lor artistice ce derivă din acest 
raport. El este polemic și une
ori partizan în acest sens și 
este necesar să fie așa. Dar nu 
este exclusivist. El propune o 
viziune artistică și o susține, 
dar nu neagă posibilitatea altor 
viziuni. A nega însă spiritul de 
generație înseamnă a admite 
imobilitatea unghiului de abor
dare a universului, înseamnă 
negarea dialecticii. Spiritul de 
generație este deci unul al vi
ziunii și nu al valorii înțelese 
ca o competiție a ierarhiilor. 
Iar generația există ca atare 
numai în măsura în care valoa
rea operei individuale a mem
brilor ei îi dă dreptul la aceas
ta. Intrată în competiție cu 
timpul (și nu cu clasamentele !) 
generația literară are nevoie ! 
de cît mai mult spirit critic. A . 
constata o generație literară în
seamnă nu numai a o consem
na, ci și, mai ales, a o analiza 
permanent și, de ce nu, înseam
nă din partea componenților ei 
o autoanaliză, un permanent 
spirit critic, o nemulțumire 
personală față de operă. La ori- I 
ce vîrstă. Iar valoarea dacă 
există va trebui mai devreme 
sau mai tîrziu să fie constatată 
de spiritul critic. între VIZIU
NE și VALOARE spiritul de ge
nerație are nevoie de spiritul 
critic. 1

Tineretul §i încrederea în om
Evul contemporan al socialis

mului duce la crearea unui nou 
umanism, care pune în epicen
trul culturii și în prim planul 
social omul. Religia a edificat 
în decurs de milenii un „homo 
religiosus" menit să-l slujească 
pe dumnezeu. Cultura ateistă, 
comunismul edifică un tip de 
om debarasat de orice formă de 
fetișism și care-și dedică toate 
puterile sale fizice și sufletești 
slujirii omului, cultului omului. 
Acest cult, singurul compatibil 
cu spiritul culturii și societății 
moderne, cu avîntul creator al 
tineretului, implică o maximă și 
autentică generozitate. De ase
menea, iubire de oameni, spirit 
de solidaritate, egalitate depli
nă, demnitate umană și, înainte 
de toate, rațiune, luciditatea ra
țiunii. Tot atitea valori, deci, 
spre care tineretul dovedește o 
propensiune deosebită.

Cultul omului derivă dintr-o 
încredere tinerească în splen
doarea existenței umane, dar și 
în puterea demiurgică a conști
inței umane. Tinerețea este cu 
precădere vîrsta încrederii opti
miste în om. Orice sleire a aces
tei încrederi produce o deterio
rare a esenței umaniste. 
Or, credința în suprana
tural, predicarea supunerii omu
lui față de o forță exterioară lui 
— căreia îi datorează existența 
de care-i depinde soarta — con
stituie tocmai o piedică retro
gradă în edificarea noului uma
nism. Deși nu se poate trece cu 
vederea că o investigare nuan
țată a devenirii istorice indică 
unele momente și etape în care 
de numele religiei este legat un 
oarecare efort social de organi
zare a carității, solidarității, de 
introducere a păcii în relațiile 
dintre oameni ș.a. totuși, în ra
port cu treapta atinsă de uma
nismul socialist, toate acestea 
apar ca limitări, trunchieri ale 
deplinei încrederi laice în om, 
în dreptul său la acțiune și feri
cire pămintească. Căci, în ulti
mă instanță religiile s-au opus 
adevăratei egalități și solidari
tăți umane, au denigrat valoa
rea acțiunii și cugetării libere 
umane, au stigmatizat năzuința 
„profană" către bucuria de a 
munci și trăi plenar îri unica 
viață pe care o are omul, cea 
pămintească.

Incompatibilitatea dintre uma
nism și religie este deci funcia
ră. Acest fapt apare deosebit de

de H. CULEA
pregnant deopotrivă în plan e- 
tic-social, ca și în plan gnoseo
logic. în ultimă instanță și în 
răspărul oricăror tentative de 
„modernizare", gindirea religioa
să rămine la antipodul cunoaș
terii adevărate. Adevăratul u- 
manism, care presupune vocația 
slujirii omului, este de necon
ceput în afara cunoașterii știin
țifice. Revoluția științifico-teh- 
nică contemporană, pe de o 
parte, socialismul, pe de altă 
parte, demonstrează pregnant că 
progresul material și spiritual al 
omului este posibil doar prin e- 
fortul demiurgic, producător, al 
maselor de oameni ai muncii, 
doar prin acțiunea materială și 
spirituală colectivă, călăuzită de 
luminile cunoașterii științifice. 
Nici o formă a praxis-ului reli
gios nu poate împinge înainte 
măcar cu un pas acest efort. 
Dimpotrivă, dimensiunea știin
țifică a noului umanism socia
list, este esențial și radical in
compatibilă cu orice rămășiță de 
mentalitate „pre" sau „anti" ști
ințifică.

Deschiderea și receptivitatea 
față de cunoaștere, capacitatea 
de însușire a cunoștințelor pozi
tive și a valorilor umaniste sint 
maxime în frumoasa și plina de 
răspundere vîrstă a tinereții. De 
aceea tocmai tineretul trebuie 
să se dovedească deosebit de 
sensibil la orice contradicție în
tre conștiința științifică de care 
trebuie să dea dovadă și even
tuale concesii făcute unor in
terpretări, credințe, ipoteze, care 
l-ar scoate din sfera cunoașterii 
științifice. Somnul rațiunii creea
ză monștri. Rațiunea trează, 
demnă de sine nu admite ideea 
de supranatural, sentimentul 
misterului, atitudinea animistă, 
fetișistă, ideea de divinitate, 
credința oarbă, practicile ritua
le fără de finalitate practică, sa
cralizările de orice fel ș.a.m.d. 
Evul contemporan ca ev al re
voluției tehnico-științifice și al 
socialismului marchează deci atit 
triumful rațiunii teoretice, cit 
și al rațiunii practice, sociale, 
morale.

Formarea omului nou, eliberat 
de mentalitatea retrogradă și 
pătruns de mesajul concepției 
științifice despre natură, socie
tate și om — după cum se arată 
și în documentele partidului nos
tru — vizează tineretul în 

primul rînd. Statutul social-po
litic, moral și intelectual al ti
nerei generații în socialism hă
răzește în primul rînd acestei 
categorii sociale menirea de a 
da măsura omului viitorului, 
promovării omului nou ca reali
tate nemijlocită in noua socie
tate. Socialismul constituie orin- 
duirea timpului nostru care se 
dovedește propice, in cea mai 
mare măsură, secularizării, lai
cizării și scientificării conștiin
ței tineretului.

Industrializarea, urbanizarea, 
tehnicizarea, culturalizarea și 
democratizarea socialistă sint 
factori ce acționează concertat 
în acest sens. Se poate pune de 
aceea în evidență o fundamen
tală incompatibilitate între sta
tutul contemporan al tinerei ge
nerații în societatea noastră și 
oricare dintre ipostazele retro
grade ale conștiinței ce trădea
ză... somnul rațiunii. Mai sint 
însă tineri care, subestimînd sau 
nesesizînd substanța laică a e- 
xistenței și conștiinței sociale 
înlăuntrul cărora se dezvoltă, se 
dovedesc captivi unor idei, sen
timente sau practici opuse gin- 
dirii laice-științifice. In artico
lele viitoare voi analiza o suită 
de ipostaze ale acestei 
„captivități", căutînd să ofer și 
o explicare concretă a fiecărui 
fenomen de acest fel în parte.

Aici, în acest articol, amin
tesc doar : de ușurința cu care 
unii tineri — instruiți în spiritul 
științei moderne, dau crezare 
unor informații sau interpretări 
neștiințifice ; de ușurătatea cu 
care sînt înclinați să dea o co
loratură obscurantistă sau chiar 
mistică unor sentimente ome
nești naturale cum sînt triste
țea, bucuria, iubirea și mila, so
lidaritatea și venerația, angoa
sa și speranța, credința si con
fesiunea ș.a.m.d.

Omul, orice om —- dar cu atît 
mai mult tînărul — se simte cu 
adevărat bine atunci cînd gin
direa sa este „armonioasă", lo
gic și existențial, respectiv a- 
tunci cînd are certitudini, cfc. 
nu se lasă pradă unor situații 
ambigui. De aceea ar fi incom
patibil cu statutul social-moral, 
intelectual, politic etc., obiectiv 
al tineretului din țara noastră, 
ca acesta să se dovedească 
„captiv" unor mentalități înve
chite, opuse concepției noi ce 
trebuie să caracterizeze tînăra 
generație.

La Teatrul T. V.

TUDOR NEGOIȚĂ: , , Al treilea 
e de prisos**

1

Una din preocupările constan
te ale teatrului TV este orien
tarea spre dramaturgia originală, 
cu o tematică de actualitate, 
spre piesele ale căror eroi sint 
oameni reprezentativi pentru 
societatea noastră de azi. Lu
crări inspirate de aspirațiile â- 
cestora, de'frământările. de dile
mele, dar și de opțiunile lor 
ferme au fost adesea prezentate 
în cadrul acestei emisiuni, pie
sele beneficiind nu o dată de 
atractive soluții regizorale. Un 
asemenea spectacol a fost des
tinat telespectatorilor săptămîna 
trecută. Este vorba de piesa lui 
Tudor Negoiță Al treilea e de 
prisos. Subiectul, concentrat la 
maximum, este, simplu și inci
ta nt: un grup de străini» doi 
bărbați și o femeie, are misiunea 
să intre în posesia rezultatului 
cercetărilor făcute de un tînăr 
savant român, autor al unei des
coperiri științifice de valoare. Pe 
de altă parte, cei trei se suspec
tează între ei. și cum se întîmplă 
frecvent, se vor ucide unul pe 
altul, -cu excepția femeii ce va fi 
prinsă de către miliție, care le 
urmărise dealtfel în permanență 
activitatea.

Piesa are dinamism, e con
struită cu certă abilitate profe
sională. Un personaj interesant,. 
mai mult schițat însă, este tînă
rul savant interpretat de Traian 
Stănescu. în primul rînd. ca un 
dat de ordin exterior, descope
ritorul în jurul căruia se desfă
șoară acțiunea, personaj frec
vent (cam prea frecvent, aș 
zice, lucru care scade lucrărilor 
similare din originalitate) în fil
me și piese prezentate în ultima 
vreme, nu mai este — cum se 
obișnuiește — un bătrîn vene
rabil, un înțelept ajuns la vîrsta 
senectuții, dar naiv în chestiu
nile mărunte ale vieții. Eroul 
este un om tînăr, ușor Ironic, 
ușor sentimental, foarte lucid în 
fond și activ.

Tocmai în crearea acestui per
sonaj (asupra căruia nu ar fi 
fost rău să se insiste mai mult) 
mi se pare că rezidă în primul 
rînd meritul dramaturgului. Nu 
mai avem deloc în față tipul in

„Toamna muzicală clujeană"
Cea de-a X-a ediție a Festiva

lului „Toamna muzicală clujea
nă" a debutat miercuri seara cu 
concertul Orchestrei simfonice a 
Filarmonicii din Cluj-Napoca, 
dirijată de Emil Simon. în pro
gram au figurat Suita I de 
George Enescu, Concertul pentru 
violoncel și orchestră nr. 1 de 
Kubalevski, avîndu-1 ca solist 
pe James Kreger (S.U.A.) și 
poemul simfonic „Till Eulenspie- 
gel" de Richard Strauss.

în aceeași seară s-a deschis 
și noua stagiune a Operei Ro
mâne din Cluj-Napoca cu două 
premiere absolute : opera-frescă 
„Treptele istoriei" de Mihai

telectualului „aiurit" din piesele 
lui Sebastian, excesiv contem
plativ, care nu prea Știe pe, ce 
lume se află etc. Dimpotrivă, 
savantul de aici, încă .de" la în
ceput, din momentul' -cinci; află 
din gura ofițerului ele’ miliție 
„cum stau lucrurile".-cintărește 
cu ochi limpede situația. Și șe 
decide să ia parte nemijlocit la 
acțiune. El nu poate admite să 
rămînă în laboratorul «ău, în 
timp ce alții, respectiv organele 
de miliție, își pot periclita viața. 
Cu atit mai mult cu cit descope
rirea sa este dedicată îocmai 
concetățenilor săi. ••

Fără emfază, scriitorul a con
struit aici chipul unui intelec
tual caracteristic zilelor noastre. 
Este vorba, cu alte cuvinte, de 
un om întreg, a cărui activitate 
științifică nu-1 face „infirm" 
pentru inițiativă personală, pen
tru angajarea în existenta se
menilor săi. participare concre
tizată în forme specifice, oferite 
de contextul piesei. în același 
stil, lipsit de artificialitate, în 
care e conceput personajul este 
și interpretarea lui Traian Stă
nescu.

Dintre ceilalți interpret! s-a 
evidențiat Dumitru Palade în 
rolul unuia dintre „cei trei", un 
infractor obosit, ratat într-o ca
rieră rușinoasă, ezitant și plicti
sit. Lăudabil au jucat de ase
menea ceilalți actori (Constan
tin Dinulescu, Eusebiu Stefănes- 
cu; Mircea Gîndilă, Manuela Ma
rinescu Condrat, Elena Albu. 
Nina. Zăinescu). • Modalitățile 
specifice oferite de televiziune, 
de alternare a unor pasaje „de 
teatru" propriu-zis cu secvențe 
filmate au accentuat asupra ca
racterului alert al desfășurării 
acțiunii.

Regia, semnată de Cornel To- 
dea, a servit de asemenea unei 
adecvate puneri în lumină a ca
lităților piesei. în schimb, au 
persistat prea mult „suspense"- 
urile muzicale (muzica și ilus
trația muzicală de Johny Rădu- 
canu) cam prea șablonizate, 
pentru scenele și momentele 
„tari".

A. POPA

Moldovan și poemul „Model 
mioritic" de Corneliu Dan Geor
gescu. Cei doi tineri compozitori 
au fost premiați recent la con
cursul Radioteleviziunii Române 
intitulat „Omagiu făuritorilor 
socialismului". Regia spectacolu
lui este semnată de Ilie Bal'ea, 
scenografia de George Codrea, 
iar coregrafia aparține Evei 
Maksay. La reușita spectacolului 
și-au adus contribuția dirijorul 
Petre Sbîrcea, maestrul de cor 
Emil Maxim, soliștii, corul și 
ansamblul de balet al Operei.

(Agerpres)
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Romania-film prezintă
C A N r E M I R

o producție a Casei de Film 5

Scenariul: MIHNEA GHEORGHIU regia : 
GHEORGHE VITANIDIS; imaginea; Nicolae 
Girardi; Muzica : Richard Oschanitzky ; deco
ruri : arh. Liviu Popa; costume: Hortensia 
Georgescu. Cu: Alexandru Repan, Ioana 
Bulcă, Emanoil Petruț, George Constantin,

Amza Pellea, Ion Popescu, Irina Gărdescu, lurie 
Darie, Victor Rebengiuc, llarion Ciobanu, Emil 
Coșeru.

Film realizat în studiourile Centrului de Pro
ducție Cinematograficâ „BUCUREȘTI".

(Urmare din pag. I)

muncitori, elevi, în gene
ral mulți tineri, căci ei sînt 
cei care susțin formațiile une
ori exclusiv, ori cei care bene
ficiază de acțiuni specifice, pro
gramatic destinate lor. E drept, 
Casa de cultură municipală are 
o bogată tradiție (recent a săr
bătorit 50 de ani de activitate), 
posedă mai mulți metodiști și o 
mai adecvată bază materială. 
Succesul acesteia nu se rezumă 
și se explică însă, cu totul, prin 
tradiție și dotare. „Succesul unei 
case de cultură — ne relata to
varășul director Nicolae Răican, 
om cu o vechime de peste 20 de 
ani în mișcarea cultural-educa
tivă și artistică de amatori — 
constă, simplu (nu pentru toată 
lumea, am adăuga noi), în înțe
legerea aspirațiilor, dorințelor 
și pasiunilor mediului căruia i 
se adresează. în dirijarea cu 
tact a acestora spre fireasca lor 
împlinire. De asemenea, desigur, 
și în experiența și calitățile ani
matorilor culturali, a căror pro
fesie, neintîmplătoare, se cuvine 
a coincide cu o reală vocație. 
Succesul mai depinde de consec
vența și seriozitatea cu care se 
desfășoară ori se concep acțiu
nile culturale. Oamenii simt 
cînd sînt induși în eroare, cînd 
Ii se răpește inutil timpul liber 
și ne părăsesc. Există prejude
cata că în jurul caselor de cul
tură roiesc mai mult veleitari 
ori pierde vară, conștiincioșii ca
re răspund convocatoarelor ori 
vizitatori întîmplători. Este o e- 
roare. Avem de-a face cu foarte 
mulți oameni inteligenți, talen- 
tați, «cu stofă» cum se zice. Nu 
ne e permis să-i dezamăgim. Ei 
sînt ceea ce sînt dar mai pot de
veni autentice și active nuclee 
culturale în mediul lor social. 
Nu facem, poate, o metaforă cînd 
constatăm că sînt ajutați de 
cîteva, mii de «propagandiști». 
Pe care noi i-am sprijinit, for- 
mîndu-i, Ia rîndul nostru".

La Casa de cultură a sindica
telor formația teatrală (cu o sin
gură piesă în repertoriu și regi
zor navetist) are mai mult un 

caraicter experimental, forma
țiile muzicale (cor și orchestră 
de cameră, ultima numai pe cale 
de a se constitui) au un caracter 
intim, „inițiatic", „cluburile" pe 
specific de vîrstă, de anotimp 
ori de preferințe (clubul tinere
tului, clubul vacantei, clubul iu
bitorilor de artă) nu sînt, în e- 
sență, decît seri de dans, condi
mentate cu cîte o poezie, cu cîte 
un mini ■'Concurs de perspica
citate. Ambele case au inițiat 
cercuri tehnico-aplicative, cam 
aceleași în toată țara (radio-TV,

Două așezăminte culturale 
in fata examenului sever J

al bunei organizări
stenodactilografie, limbi străine, 
balet copii etc., etc.). Ciudat, a- 
tunci cînd și-âu permis iniția
tive, cei de la Casa de cultură 
a municipiului au înființat un 
cerc de pregătire a elevilor în 
vederea examenelor liceale și 
posti? ceale, un cerc de ghizi tu
ristici în vederea unei mai bune 
popularizări a valorilor istorice 
și a frumuseților naturale ale ju
dețului, în timp ce Casa de cul
tură a sindicatelor propune un 
cerc de gimnastică pentru menți
nerea siluetei. Nu vrem șă spu
nem că un asemenea cerc nu 
este, probabil, necesar. Vrem să 
spunem numai că noțiunea de 
„acut" în ceea ce privește ne
cesitățile cultural-educative di
feră, din păcate, de la o condu
cere a unui club la alta.

La Casa de cultură a sindica

telor multe dintre activitățile 
de o oarecare densitate și atrac
ție sînt pur și simplu inițiati
vele altora, găzduite aici, în- 
tr-un spațiu propice, desfășura
te pe singura scenă amplă, co
respunzătoare a orașului. Fi
rește, nu e rău. Noi dorim să 
subliniem însă că prea puține 
lucruri se nasc din inițiativa a- 
cestei case de cultură, că. cei 
care acționează aici recurg mult 
prea comod la cîteva prietenii 
fidele, ce sprijină aducerea pla
nului de activități la zi» prin 

bifare. O acțiune „de masă" ? 
Poate, dansul. Și acela pe „car
telă". Adică, sau cu 8 lei — „la 
liber" — sau cu legitimație de 
dansator — „la preț redus" —, 
„legitimație" urmărită mai apoi 
în timpul tangoului, în scopul 
verificării încrederii acordate și, 
totodată, al întocmirii unei inso
lite fișe psiho-sociologice.

Viziunea celor de la Casa de 
cultură a sindicatelor se do
rește, oricum, mai subtilă. Ei 
cred, de pildă, că tînărul tre
buie atras cu dibăcie și împotri
va dorinței sale spre, cultură și 
artă. Folosind divertismentul (a- 
tracția către dans sau audiții 
muzicale) ca momeală, cam așa 
cum ni se oferea chinina în co
pilărie, învelită în dujeeață de 
vișine. Deci, tînărul nu știe ce 
vrea și ce i se cuvine a vrea. 
Rămîne ca noi să-1 educăm, 
printr-un mecanism de a-
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tragere, chipurile complicat 
și eficient, dar ale cărui 
„rezultate" nu sugerează nici 
o interogație inițiatorilor. 
„Totul constă — ne spunea to
varășul îndrumător al casei de 
cultură, Alexandru Dumitrescu, 
— în a-i determina pe tineri să 
vibreze față de unele aspecte 
ale culturii, la sugerarea unui 
semn de întrebare fertil, menit 
apoi a-i îndrepta spre o cerce
tare proprie, mai adîncă". Fru
mos spus ! Numai că, practic, 
în capul tinerilor s-au adunat 
cam multe semne de întrebare. 
Și aceasta nu pentru că ar fi 
opaci la „adevărata cultură", 
ori prea dispuși la zbînțuială 
muzicală, cum crede tovarășul 
îndrumător.

Noi opunem aici două men
talități și nu, neapărat, doi oa
meni și exclusiv două practici. 
Implicăm, deci, toți factorii de 
răspundere desemnați a se ocu
pa de destinele activităților cul
tural-educative într-o casă de 
cultură sau alta. Discrepanța 
dintre ele este de-a dreptul de
concertantă. Ea nu se mai poate 
datora unor cauze „firești". în
cercăm regretul că tocmai Casa 
de cultură a sindicatelor, care 
a preluat și atribuțiile uneia a 
tineretului, evoluează mult sub 
posibilități. Organizația U.T.C. 
se mărginește la închegarea cî- 
torva activități stereotipe. „cu 
specific" și audiența asigurată. 
Uri propus ansamblu artistic al 
tinerilor uteciști se află' încă în 
stare de proiect, ca să amintim 
obiective mai importante și ge
neroase. a căror necesitate se 
recunoaște cu fiecare angaja
ment reînnoit. La Casa de cultură 
a sindicatelor funcționează și un 
activist al Comitetului munici
pal U.T.C., acel director ad
junct, devenit aici, și nu numai 
aici, onorific. Ceea ce face el, 
„control și îndrumare", nu poate 
dinamiza efectiv viața culturală 
a tineretului. Poate că biroul 
său ar trebui mutat chiar în 
casa de cultură, unde să con
ceapă și să realizeze concret 
acțiuni convingătoare, substan
țiale, de o reală audiență.

Dicționar ateist
Rubrica „Dicționar ateist" pe care o inaugurăm în numărul de 

astăzi al ziarului nostru se înscrie in contextul preocupărilor redac
ției pentru diversificarea modalităților publicistice folosite în scopul 
stimulării eforturilor întreprinse de organizațiile U.T.C. pe linia 
educării tinerilor în spiritul concepției materialist-științifice despre 
lume și viață, în cadrul căreia — după cum bine se știe — viziunea 
ateistă ocupă un loc deosebit. Ne propunem, deci, ca noua rubrică 
să ofere cititorilor „Scînteii tineretului" explicația științifică rațio
nală a unora dintre cele mai răspîndite concepte, idei, reprezentări 
cuprinse în sistemul dogmelor religiei, dezvăluind falsitatea, ab
surdul și antiumanismul „adevărurilor" propovăduite de teologie. 
Propriu „Dicționarului ateist" este faptul că se constituie din opi
niile și punctele de vedere ale unor personalități ilustre din știința 
și cultura universală, așa cum sînt ele înfățișate în textele originale 
ale acestora devenite valori inalienabile patrimoniului umanist.

Astăzi, publicăm grupajul intitulat „Adevărul despre dumnezeu", 
care prezintă tinerilor cîteva din argumentele raționale fundamen
tale consacrate de lupta ideologică purtată împotriva credinței ob
scurantiste într-o presupusă ființă divină.
• F. ENGELS
...Prin personificarea forțelor 

naturii, s-au ivit și primii zei, 
care, în dezvoltarea ulterioara a 
religiilor, au luat o înfățișare 
din ce în ce mai supranaturala, 
pe cînd, în cele din urmă, din 
numeroși zei, cu o sfera de ac
țiune mai mult sau mai puțin li
mitata și pe care și-o limitau re
ciproc, se născu în chip firesc 
în mintea oamenilor, în decursul 
dezvoltării spirituale, printr-un 
proces de abstractizare - aș 
spune aproape de distilare - 
ideea dumnezeului unic...

• V. I. LENIN
...Dumnezeu reprezintă (din 

punct de vedere istoric și coti
dian) înainte de toate un com
plex de idei generate de faptul 
că asupra omului apasă greu 
natura înconjurătoare și jugul 
de clasa, idei care consfințesc 
aceasta apăsare și slăbesc lupta 
de clasă.

• G. C. VANINI
...Dacă marile crime șî greșeli 

nu au fost preîntîmpinate de 
dumnezeu, trebuie spus că dum
nezeu nu se preocupă cîtuși de 
puțin de toate treburile pămîn- 
tești. Dacă el nu a putut să le 
prevină, deși se preocupă de 
ele, înseamnă că nu este în 
stare să ia măsuri eficace pentru 
preîntîmpinarea crimelor și rele
lor. Dacă el nu este atotputer
nic, înseamnă că nu este dum
nezeu.

• L. FEUERBACH
...Doctrina universală a lumii 

noastre întoarsă pe dos spune 
că natura a provenit de la dum
nezeu, în timp ce ar trebui să 
spună, dimpotrivă, că dumnezeu 
e un produs al naturii, că dum
nezeu a fost dedus din natura, 
că el reprezintă o noțiune deri
vată, abstractizată de la natură...

Orice dumnezeu este o ființă 
creată de imaginație, un chip, 
și anume chipul omului, dar un 
chip pe care omul îl concepe în 
afara lui și și-l reprezintă ca pe 
o ființă de-sine-stătătoare.

• DIDEROT
Dumnezeu ! Dar acesta nu e 

decît un cuvînt, o simplă îmbi
nare de silabe pentru explicarea 
existenței lumii. Și observați că, 
în general, acest cuvînt nu ex
plică nimic, deoarece dacă îmi 
veți obiecta că nici un ceasornic 
nu a fost făcut fără un ceasor
nicar, am să vâ întreb cine l-a 

făcut pe acest ceasornicar și, în 
felul acesta, ne vom afla din 
nou în fața aceluiași punct, mai 
precis în fața aceluiași semn de 
întrebare.

• J. MESLIER
Dacă ar fi existat divinități în 

stare să facă orice bine și să în
lăture orice rău, și dacă ele nu 
ar fi vrut să facă tot binele de 
care sînt în stare și să înlăture 
răul pe care-l pot înlătura, fără 
îndoială că ele nu ar merita să 
fie divinități și să se bucure de 
onoruri divine. îndrăznesc chiar 
să spun că ele ar merita mai 
curînd să fie biciuite, decît ve
nerate și adorate.

• D. HOLBACH

Dumnezeu care s-a dovedit 
atît de perfid și de mișel, îneît 
a creat primul om pentru a-l 
lăsa apoi să cadă în ispită și să 
păcătuiască. nu poate fi socotit 
o ființă perfectă și trebuie să fie 
numit un monstru al nechibzuin- 
ței, nedreptății, perfidiei și cru
zimii. Teologii nu numai că nu 
au reușit să creeze un dumnezeu 
perfect, dar l-au făcut ființa cea 
mai imperfectă dintre toate fiin
țele.

• S. MARECHAL
Nu, tu nu te-ai născut ca să 

fii rob I Ridică-țl în sfîrșit capul 
și sfârîmâ-ți lanțurile. Redobîn- 
dește-ți demnitatea, muritorule I 
Deschide ochii. Privește fără să 
tremuri spre cer. Acolo nu există 
nici un stăpîn înarmat cu ful
gere și gata în mînia sa să te 
prefacă în cenușă.

• F. SCHILLER

In persoana zeilor săi, omul 
își desenează propriul său por
tret.

• T. ARGHEZI
încerc de-o viață lunga

sâ stăm un ceas la sfat,

Și te-ai ascuns de mine
de cum m-am arătat.

Oriunde-ți pipai pragul,
cu șoapta tristei rugi,

Dau numai de belciuge,
cu lacăte șl drugi.

Invierșunat de piedici,
să le sfărîm îmi vine,

Dar trebuie, -mi dau seama, 
să-ncep de-abia cu tine.
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AHEXnA
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
trimis secretarului general al Partidului Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Guineea, AHMED SEKOU TOURE, următoarea 
telegramă :

Aniversarea a 17 ani de la proclamarea independenței patriei 
dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej ca în numele poporului 
român, al Partidului Comunist Român, al guvernului și al meu 
personal, să vă adresez dumneavoastră, Partidului Democrat din 
Guineea, guvernului și poporului guineez prieten, un călduros me
saj de solidaritate, sincere felicitări, urări de noi succese în mun
ca dumneavoastră viitoare.

Poporului român îi sînt cunoscute rezultatele obținute de po
porul guineez, sub conducerea Partidului Democrat din Guineea, a 
dumneavoastră personal, în opera de dezvoltare a patriei pe calea 
progresului și bunăstării și se bucură de toate acestea ca de pro
priile sale succese.

Sărbătoarea dumneavoastră națională îmi oferă în același timp 
ocazia să-mi exprim convingerea că relațiile de prietenie, colabora
re și solidaritate dintre țările, popoarele și partidele noastre se 
vor dezvolta mereu și să vă asigur că vom face totul, ca și pînă 
acum, pentru traducerea în viață a înțelegerilor convenite împreună 
cu prilejul vizitei pe care am făcut-o anul trecut în frumoasa dum
neavoastră țară.

PRIMIRI LA PRIMUL 
MINISTRU AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernu- 
lui Republicii Socialiste Roma- 
nia. Manea Mănescu. a primit, 
miercuri dimineața. în vizită 
protocolară de prezentare, pe 
ambasadorii Republicii Burun
di — Gaspard Emery Karenzo,

Republicii Cuba — Humberto 
Castello Aldanas. Republicii Is
lamice Pakistan — S.A. Mold, 
Republicii Populare Congo — 
Joseph Gampouo și Republicii 
Indonezia — Sukahar.

Vizita ministrului afacerilor 
externe al Belgiei

SOSIREA IN CAPITALA A LUI K. F. KATUȘEV,
SECRETAR AL

La invitația C.C. al P.C.R., 
miercuri a sosit în Capitală to
varășul K.F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., care face o 
vizită de prietenie în tara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față N. V. Maslen
nikov, însărcinat cu afaceri a.i. 
al U.R.S.S. la București, mem
bri ai Ambasadei sovietice.

C.C. AL P.C.U.S.
în cursul aceleiași zile, tova

rășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ște
fan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
s-au întilnit cu tovarășul K.F. 
Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

în timpul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă sinceră, 
de caldă prietenie, au fost a- 
bordate probleme de interes 
comun.

PLECĂRI
Miercuri la amiază, a plecat 

la Budapesta tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.M.S.U., va face o vizită de 
prietenie în Republica Popu
lară Ungară.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, a fost salutat de tovară
șul Iosif Uglar, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. Au fost 
de față dr. Gyorgy Biczo, am
basadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai amba
sadei.

★
O delegație a Partidului Co

munist Român, formată din to
varășii Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. Miu Dobres- 
cu, membru supleant al Comi
tetului Politic Execiftiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Suceava al 
P.C.R., și Constantin Drăgoes- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R., a plecat, miercuri 
dimineața, în Belgia, pentru a 
efectua o vizită la invitația 
Partidului Socialist Belgian.

Delegația a fost condusă la 
plecare de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al U.G.S.R., 
de activiști de partid.

SOSIRE
Miercuri dimineața a sosit în 

Capitală Arnaldo Forlani, mi
nistrul apărării al Republicii 
Italia, care, la invitația ministru
lui apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, face o 
vizită oficială în țara noastră.

La amiază, Arnaldo Forlani a 
făcut o vizită protocolară gene
ralului de armată Ion Ioniță.

In cursul aceleiași zile, Ar
naldo Forlani a depus coroane 
de flori la Monumentul Eroilor 
Patriei și la Cimitirul militar 
italian și a vizitat cartiere noi 
din Capitală și Academia mili
tară.

VIZITĂ
Aflată în țara noastră la in

vitația tovarășului Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, delegația Provinciei 
Socialiste Autonome Kosovo din 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de 
Bogoliub Nedelkovici, președin
tele Consiliului Executiv al a- 
cestei provincii, a vizitat 
miercuri dimineața, întreprinde
rea de utilaj petrolier „1 Mai" 
din Ploiești.

In aceeași zi, membrii dele
gației au vizitat la Brașov în
treprinderea de autocamioane.

Seara, președintele Consiliu
lui popular al municipiului Bra
șov, Gheorghe Dumitrache, a 
oferit un dineu în onoarea mem
brilor delegației.

RECEPȚII
Cu prilejul celei de-a 17~a a- 

niversări a proclamării inde
pendenței Republicii Guineea, 
ambasadorul acestei țări la 
București, Ibrahima Camara, a o- 
ferit miercuri o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au participat Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Bujor Almășan și Emil 
Nicolcioiu, miniștri, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

★
Cu prilejul celei de-a XV-a 

aniversări a independenței Re
publicii Federale Nigeria, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
acestei țări la București, Spiff 
Micah Taribo, a oferit miercuri 
seara o recepție în saloanele 
hotelului Athenee Palace.

PROTOCOL
La București a fost semnat, 

miercuri, Protocolul sesiunii Co
misiei mixte româno-suedeze 
pentru comerț, care prevede ex
tinderea și diversificarea în 
continuare a schimburilor co
merciale dintre cele două țări, 
căile și modalitățile ce urmează 
a fi întreprinse în vederea pro
movării acestora.

Miercuri după-amiază. a so
sit în Capitală ministrul aface
rilor externe al Belgiei, Renaat 
van Elslande, împreună cu so
ția, care, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România. George Ma- 
covescu, face o vizită oficială în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de George Macovescu, cu 
soția, Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Alexandru Lăzăreanu, ambasa
dorul României la Bruxelles, 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost prezenți ambasadorul 
Belgiei la București, Jacques 
Graeffe, și membri ai amba
sadei.

★
La Ministerul Afacerilor Ex

terne au început, în cursul ace
leiași zile, convorbirile oficiale 
dintre ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe al 
Belgiei, Renaat van Elslande.

Cei doi miniștri au subliniat 
că vizita în Belgia a președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, s-a în
scris în ansamblul relațiilor 
dintre cele două țări ca un mo
ment remarcabil, avînd un pu
ternic rol stimulator pe terenul 
dezvoltării multilaterale a rapor
turilor româno-belgiene de prie
tenie și colaborare.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme internaționale de in
teres comun, evidențiindu-se 
importanța încheierii cu succes 
a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa și a tra
ducerii în viață a măsurilor în
scrise în Actul final, necesitatea 
intensificării eforturilor pentru 
soluționarea grabnică, pe căi 
pașnice, a conflictelor din Orien
tul Apropiat și din Cipru. S-a 
relevat, totodată, importanța pe 
care guvernele celor două țări o 
acordă adoptării unor măsuri 
efective de dezarmare și, în pri
mul rînd, de dezarmare nuclea
ră. Cei doi miniștri au apreciat 
că soluționarea problemelor 
complexe ce confruntă omenirea

impune o participare pe bază de 
deplină egalitate a tuturor ță
rilor, instaurarea unor noi ra
porturi între state, indiferent de 
sistemul lor social-politic.

La convorbiri participă, din 
partea română. Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Alexandru Lăzăreanu, 
ambasadorul României la Bru
xelles, Valentin Lipatti. amba
sador în M.A.E., Iuliu Dobroiu, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea belgiană participă 
Jacques Graeffe. ambasadorul 
Belgiei la București, J. Van Den 
Bloock, ambasador, director ge
neral al Relațiilor politice din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
J. Herpin, ambasador pentru 
problemele păcii în Ministerul 
Afacerilor Externe, alte persoane 
oficiale.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a oferit un 
dineu în onoarea ministrului 
afacerilor externe al Belgiei, 
Renaat van Elslande.

Au participat Bujor Almășan, 
Florea Dumitrescu, Radu Păun, 
miniștri, adjuncți de miniștri, 
alte persoane oficiale române și 
belgiene.

în timpul dineului, miniștrii 
de externe ai celor două țări au 
toastat în sănătatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a 
Maiestății sale Baudouin. Regele 
Belgienilor, pentru prosperitatea 
popoarelor român și belgian, 
pentru prietenie și colaborare 
între cele două țări.

Vorbitorii și-au exprimat con
vingerea că există toate condi
țiile pentru a da un nou impuls 
raporturilor bilaterale, a ridica 
pe' o treaptă mai înaltă și a in
tensifica dialogul româno-bel- 
gian, în interesul celor două po
poare, al păcii, securității și 
cooperării în Europa și în lume.

★
în aceeași zi, ministrul afa

cerilor externe al Belgiei, Re
naat van Elslande, a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

Au salvat satul
Secretara comitetului U.T.C. 

al Scolii generale nr. 1. satul 
Scurta, comuna Orbeni (Bacău), 
Mioara Chitie, ne scrie, in nu
mele elevilor claselor a VIII-a 
A și B. despre un fapt de mare 
curaj și dăruire al acestora. „în
tr-o plantație din apropierea 
școlii a izbucnit un incendiu, 
câre s-a întins repede, amenin- 
țînd satul. Sub îndrumarea to
varășului director C. Radu. a 
profesorilor C. Șendrea, Geor- 
geta Țugui, Cornel Pașcanu, u- 
teciștii și pionierii școlii au lo
calizat focul, reușind să-1 stin
gă. Pină la venirea țăranilor 
cooperatori și a celorlalți cetă
țeni satul era în afara oricărui 
pericol". Scrisoarea, destul de 
concisă, de altfel, relevînd în
drăzneala și bărbăția elevilor, 
se încheie cu înflăcărate cuvin
te de credință patriotică, cu an
gajamentul solemn de a răspun
de întotdeauna prezent la orice 
chemare. Ii felicităm sincer și 
le urăm să crească oameni de 
nădejde pentru satul lor, pen
tru tară !

Ianke și Cadîr" de Victor Ion 
Popa, pe scena clubului U.M.M. 
din Cimpulung Muscel. Regia 
este semnată de Dem. Niculescu, 
iar scenografia de Florian Ca
zangiu.

• Duminică, 5 octombrie, ore
le 19, Ateneul tineretului din 
București prezintă în 1 Sala 
sporturilor Floreasca, spectaco
lul de muzică modernă inspira
tă din folclor, „Balada toamnei". 
Dan Tufaru îi va prezenta, cu 
acest prilej, pe Anda Călugărea- 
nu, Doru Stănculeșou, Mircea 
Vintilă, Zoe Alecu, Mircea Flo
rian. Horia Stoicanu. Biletele, 
la Ateneul tineretului și la sala 
spectacolului.'

• Comitetul pentru cultură și 
educație socialistă al municipiu
lui București, Comitetul muni
cipal al U.T.C. au editat un 
caiet-program cu întregul calen
dar al mișcării artistice de 
masă. Difuzat in unități cultu
rale, instituții, acest caiet infor
mează din vreme despre acțiunile 
stagiunii bucureștene 1975—1976. 
Prin conținutul său — unele 
manifestări sînt prezentate în 
detaliu — se relevă ca un in
strument eficient de lucru în 
activitatea factorilor cultural- 
educativi.

Corul „Gaudeamus" în Polonia
S-a înapoiat recent din 

Polonia corul de cameră al 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" din București, 
condus de tînărul dirijor 
Gheorghe Oprea, care a par
ticipat la festivalul interna
țional Musica Antiqua Eu- 
ropae Orientalis de la Byd
goszcz (Polonia). La această 
tradițională manifestare ar
tistică (ajunsă la ediția a 
IV-a), tinerii muzicieni ro
mâni au prezentat un pro
gram alcătuit din vechi cin- 
tece tradiționale populare 
(Drăgaica. Cîntecul cununii, 
Zorile, colinde, balade), me
lodii bizantine de Filotei Mo
nahul, Eustatie Protopsaltul, 
Dometian Vlahul. Kir Gheor
ghe și piese polifonice din 
sec. XVI de Johannes Hon- 
terus și Georg Ostermeyer.

Repertoriul atît de origi
nal al formației Gaudeamus 
(participau formații din Mos
cova. Sofia, Belgrad, Praga, 
Bratislava, Varșovia, Byd
goszcz) a entuziasmat nu 
numai publicul polonez, ci și 
pe cei peste 40 de muzicologi 
oaspeți din Europa și Ameri
ca. invitați la congresul

de muzicologie, care a dez
bătut problemele creației din 
răsăritul continentului nos
tril in Evul mediu și Renaște
re. Ambitușul larg al reper
toriului românesc, originali
tatea și varietatea pieselor, 
măiestria interpretării difici
lului fond de melodii psălti- 
ce (in limbile română, slavo
nă, greacă) și gregoriene (la
tină) au situat concertul for
mației Gaudeamus printre 
cele mai reușite manifestări 
ale festivalului Musica An- 
tiqua Europae Orientalis.

Tălmăcirea vocală a bala
dei Miorița de către dirijorul 
Gheorghe Oprea a stîrnit 
senzație și. totodată admira
ție față de frumusețea capo
doperei folclorului românesc, 
în urma succesului de la 
festival, corul Gaudeamus a 
fost invitat de către organi
zatorii polonezi să susțină în
că un concert in orașul Wloc- 
lawek. Așadar, turneul stu
denților bucureșteni a mar
cat încă o. treaptă în difici
lul urcuș al impunerii ar
tistice în arena internațio
nală.

V. COSMA

MUNICIPIUL ROMAN A ÎNDEPLINIT
PLANUL

Oamenii muncii din unitățile 
economice ale municipiului Ro
man au îndeplinit prevederile 
cincinalului cu 92 de zile îna
inte de termen. S-au creat ast
fel condiții ca pînă la șfîrșitul 
anului să se obțină o produc
ție industrială suplimentară în 
valoare de peste 1,2 miliarde 
lei, cu 250 milioane lei mai mult 
decît angajamentul inițial.

în telegrama adresată cu a- 
cest prilej Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Comite
tul municipal Roman al P.C.R. 
se arată:

CINCINAL
Vă asigurăm, mult stimate to

varășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii din municipiul 
Roman, în frunte cu comuniștii, 
exprimînd și cu acest prilej a- 
tașamentul lor profund față de 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, se 
angajează să nu precupețească 
nici un efort pentru înfăptuirea 
exemplară a Programului parti
dului, a Directivelor celui de-al 
XI-lea Congres, chezășie sigură 
a înaintării patriei noastre pe 
drumul luminos al socialismului 
și comunismului.

• In orașul olandez Kerkrade 
se desfășoară un turneu de
monstrativ internațional de te
nis. Campionul român Ilie Năs- 
tase l-a învins cu 6—3, 6—4 pe 
suedezul Bjorn Borg. America
nul Martin Riessen a cîștigat cu 
4—6, 6—3 (abandon) în fața 
olandezului Tom Okker, care s-a 
accidentat.
• După turneul de tenis de

la San Francisco, în clasamen
tul „Marelui premiu F.I.L.T." 
se menține lider G. Vilas (Ar
gentina). cu 700 puncte, urmat 
de Orantes (Spania) — 589
puncte, Ashe (S.U.A.) — 475 
puncte, Borg (Suedia) — 430
puncte, Ilie Năstase (România)
— 385 puncte, Connors (S.U.A.)
— 300 puncte, Ramirez (Mexic)
— 285 puncte, Kodes (Cehoslo
vacia) — 268 puncte. '

• In vederea meciului cu e- 
chipa Greciei din cadrul preli
minariilor campionatului euro
pean de fotbal, selecționerul unic 
al echipei R.F. Germania, Hel
mut Schoen, a alcătuit un lot 
de 22 de jucători. Printre selec- 
ționabili figurează Maier, Vogts, 
Beckenbauer, Netzer, Breitner, 
Dietz, Wimmer etc.

• 124 de echipaje vor lua 
startul la 14 octombrie de la 
Hanovra în cea de-a 19-a ediție 
a competiției internaționale au
tomobilistice „Turul Europei", 
întrecerea care se va încheia 
la 24 octombrie va măsura pes
te 10 000 km. Prima etapă, in 
lungime de 2 864 km, se va des
fășura pe ruta Hanovra, Paler
mo, Innsbruck. Bolzano, Rimini, 
Neapole și Messina.

,,Poemul țării mele"
Miine, 3 octombrie, are loc 

deschiderea festivă a stagiunii 
teatrelor bucureștene 1975—1976. 
Evenimentul va fi marcat prin 
spectacolul de poezie patriotică 
„Poemul țării mele", pe scena 
Teatrului Național. Spectacolul, 
la care-și dau concursul artiști 
de frunte ai mișcării noastre 
teatrale, este o cronică a senti
mentului patriotic ce străbate 
întreaga lirică românească. Cu 
acest prilej, va avea loc înain
tea spectacolului vernisajul ex
poziției de afișe și programe 
teatrale organizată în foaierul 
sălii mari.

• Astăzi își deschide stagiu
nea Teatrul „Al. Davila" din 
Pitești. Evenimentul va fi mar
cat de prezentarea, în premieră, 
a spectacolului cu piesa „Take,

festival j
Muzica reprezentativă a 

armatei s-a reîntors în țară 
de la Festivalul internațional 
al muzicilor militare de la 
Limoges — Franța, cu fru
moase aprecieri. La această 
prestigioasă manifestare, 
unde au luat parte formații 
din Canada, Cehoslovacia, 
Franța, R.F.G., Irak, Libia, 
Suedia', Turcia, Ungaria, Mu
zica reprezentativă a armatei 
noastre s-a bucurat de un 
deosebit succes, remarci n- 
du-se prin varietatea tema
tică a repertoriului și virtuo
zitatea interpretativă. în 
program au fost cuprinse : 
Rapsodia nr. 1 de George 
Enescu, Briul, dans simfonic 
de Paul Constantinescu, Va
lurile Dunării de I. Ivano- 
vici, Perle românești, fante
zie pe motive populare de 
Dumitru Eremia, Potpuriu, 
fantezie de Horceag, Arlesia- 
na, suita nr. 2 de G. Bizet, 
Raymond, uvertură de A. 
Thomas, Vals din Simfonia 
fantastică de Berlioz, Oberon, 
uvertură de Weber etc.

(A. P.).

Timp frumos în octombrie
După previziunile meteorolo

gilor, vremea, în luna octom
brie, pare a fi, în general, cit 
se poate de agreabilă. Cantită
țile de precipitații vor fi puțin 
sub valorile normale. în inter
valul 1—10 octombrie. vremea 
continuă să fie călduroasă, mai 
ales in prima parte, aooi in ră
cire ușoară. Cerul variabil, mal 
mult senin seara și dimineața. 
Se vor semnala ploi izolate, în
deosebi în zonele de munte. 
Vîntul va sufla slab, pînă la po
trivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4 și 14 gra
de, iar cele maxime între lb și 
26. de grade, izolat mai ridicate 
în sudul țării, la începutul in
tervalului. Prima parte a inter
valului 11—20 se va caracteriza 
prin ploi locale, apoi cerul va 
fi mai mult senin. Vîntul nu va 
prezenta intensificări. Tempera
tura staționară, la început, va 
scădea începînd dinspre nordul 
țării. Astfel, valorile minime 
vor fi cuprinse între 2 si 8 gra

de, izolat mai coborîte in de
presiuni, iar cele maxime vor 
oscila intre 12 și 22 grade. Ră
cirea se va produce spre sfîr- 
șitul lunii, cînd cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai pro
nunțate în ultima săptămînă și 
va ploua. Vîntul va sufla mo
derat. Valorile minime ale tem
peraturii vor oscila între — 2 și 

8 grade, local mai coborîte, 
iar cele maxime. între 10 și 18 
grade.

Pe alocuri se va semnala bru-; 
mă în zonele depresionare și 
de deal.

★
în ce privește vremea ur

mătoarelor două zile — ne co
munică meteorologul de ser
viciu Virginia Nîcula. ea va fi 
frumoasă, cu cer variabil, înno
rări accentuate se vor produc» în 
vestul țării, unde, cu totul izo
lat, se vor semnala ploi slabe. 
Vîntul va sufla moderat cu in
tensificări în zona de munte și 
local, pe litoral. Minimele vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
mai coborîte în depresiunile in- 
tramontane și nordul Moldovei, 
iar maximele vor urca între 20 
și 28 grade.

Rubrică realizată de 
VASILE RAVESCU

DINAMO BUCUREȘTI-REAL MADRID 1-0
Părăsim competițiile europene 

de anvergură încă la primul 
examen pentru că echipele 
noastre nu se pregătesc cum 
trebuie, deși dispun de condițiile 
de a o face excelent ! Nimeni 
nu ne poate convinge de con
trariul. Meciul susținut aseară, 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală, de campioana noastră, 
Dinamo, în fața lui Real Ma
drid. în returul primei manșe a 
„C.C.E." ne-a oferit, în acest 
sens, cele mai plauzibile argu
mente. Reproșăm fotbaliștilor 
noștri că n-au luptat cu sufi
cientă dăruire și clarviziune, că 
au desfășurat un joc haotic, lip
sit de forță. Ratările din ocazii 
atît de clare cum au avut pe 
rînd, odată sau de mai multe ori 
Dumitrache, Dudu Georgescu, 
Radu Nunweiller, Custov etc. nu 
se explică altfel. Această victo
rie platonică trebuie s-o cumu-

★*
Miercuri, «-au disputat me

ciurile retur din prima manșă 
a Cupelor europene de fotbal. 
Iată rezultatele înregistrate : 
Cupa UEFA : Stal Mielec-Hol- 
baek (Danemarca) 2—1 ; Slask 
Wroclaw-Gais Goteborg 4—2 ; 
Eskisehir-Levski Spartak Sofia
1— 4; Dunav Ruse-AS Roma 1—0; 
Napoli-Torpedo Moscova 1—1 ; 
Vasas Budapesta-Voest Linz 
4—0 ; Dynamo Dresda-A.S.A. 
Tg. Mureș 4—1 (1—0) ; Steaua 
Roșie Belgrad - Universitatea 
Craiova 1—1 (1—0). Au marcat 
Filipovici (min 32), respectiv 
Crișan (min. 79).

Cupa cupelor : Zwickau 
(R.D.G.)-Panathinaikos Atena
2— 0 ; Anorthosis (Cipru)-Ararat

Iăm neapărat cu rezultatul din 
primul meci, și astfel vom re
veni la adevărul trist că acest 
fragil 1—0 se cheamă tot înfrîn- 
gere, deci ratarea calificării. Ne 
exprimăm nemulțumirea cu atit 
mai mult cu cit realitatea de pe 
teren ne-a arătat că dinamoviș- 
tii. mai hotărîți în fazele de fi
nalizare, printr-o colaborare mai 
eficientă între compartimente ar 
fi putut, ieri, obține victoria la 
un scor care să le asigure cali
ficarea. Dar nu ne poate incinta 
cîtuși de puțin faptul că am avut 
„ocazii" de a înscrie și, dimpo
trivă,- ne îngrijorează fenome
nul ratării, atît de evident în 
meciul de ieri. Repetăm, nu 
ocaziile ei ratările care ilustrea
ză incapacitatea de a duce pînă 
la capăt 
constituie 
analize.

Finalele campionatelor 
naționale de box

o acțiune trebuie să 
obiectul unei serioase

V. CABULEA

★
Erevan 1—1) Boavista (Portu
galia) — Spartak Trnavo 3—0 ; 
Slavia Sofia-Sturm Graz 0—1. 
Rapid — Anderlecht 0—2.

Cupa campionilor europeni T 
Dinamo Kiev-Olimpiakos Pireu 
1—0.

Echipele subliniate se califică 
pentru turul doi.

• Pe stadionul „1 Mai* din 
Constanța s-a disputat, miercuri 
seara, meciul amical de fotbal 
dintre echipele M.T.K. Buda
pesta și F.C. Constanța. Partida 
s-a terminat cu scorul de 3—2 
în favoarea gazdelor. Golurile 
învingătorilor au fost marcate 
de Sălceanu, Turcu și Constan- 
t ine seu.

Finalele campionatelor națio
nale de box vor avea loc între 
18 și 26 octombrie pe ringul 
Palatului sporturilor și culturii 
din Capitală, de-a lungul a 13 
reuniuni. In primele 5 zile se 
vor desfășura cite două reuni
uni (de la ora 15 și, respectiv, 
19). Prima gală semifinală este 
programată la 23 octombrie de 
la ora 18,30, iar cea de-a doua, 
ziua următoare de la aceeași 
oră. Finalele la cele 11 categorii 
se vor disputa duminică, 26 oc
tombrie, dimineața cu începere 
de la ora 10,00. La întreceri 
și-au anunțat participarea 218 
pugiliști în frunte cu campionii 
de anul trecut : Al. Turei, I. 
Faredin, M. Tone, Gh. Ciochină, 
C. Ștefanovici, C. Cuțov, V. 
Zilberman, I. Mocanu, I. Gyorfi, 
M. Simion și I. Dascălu. Nu 
participă la campionate Simion 
Cuțov, campion al Europei la 
categoria semiușoară.

Intre 3-5 octombrie la poligonul Tunari

Finala Complexului aplicativ
„Pentru apărarea patriei

Un număr de 400 de tineri 
dintre cei mai destoinici, care 
se pregătesc pentru apărarea 
patriei, componenții grupelor 
care au cîștigat faza județeană, 
se vor reuni, in Capitală, între 
3—5 octombrie a.c. pentru între
cerile finale pe țară din cadrul 
Complexului aplicativ „Pentru 
apărarea patriei", ediția a Il-a.

■ff

TÎRGUL 

DE TOAMNĂ
In cadrul „Tîrgului de toamnă", care se des

fășoară în toate magazinele de mărfuri textile- 
încălțăminte ale comerțului de stat, găsiți un 
bogat sortiment de confecții, tricotaje, țesături, 
precum și articole de galanterie și încălțăminte.

Pentru buna dv. servire, magazinele din țară 
și din Capitală organizează expoziții cu vînzare 
și prezentări de modă.

Tîrgul de toamnă vă oferă posibilitatea de 
a vă procura articole de confecții pentru se
zonul de toamnă-iarnă și cu plata in rate.

RECOM

Organizată și desfășurată de 
U.T.C., cu sprijinul altor factori, 
activitatea de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei se 
finalizează în fiecare an cu a- 
ceste întreceri din cadrul Com
plexului aplicativ la care sînt 
angrenați toți tinerii între 16—20 
de ani, respectiv circa 1 300 000 
care au participat la etapa de 
masă, desemnindu-și -echipele 
campioane pe centre de pregă
tire, apoi pe localități, pe jude
țe, urmînd ca echipele cîștigă- 
toare ale acestei faze să-și dispu
te titlurile și locurile fruntașe pe 
țară. Anul acesta întrecerile 
vor avea loc vineri, sîmbătă și 
duminică la poligonul Tunari și 
la traseul aplicativ din. Pădurea 
Băneasa. Fiecare județ, precum 
și municipiul București este re
prezentat de cite 2 echipe (ciclul
1 și ciclul II), formate din trei 
băieți și două fete. Complexul 
aplicativ „Pentru apărarea pa
triei" cuprinde următoarele pro
be : parcurgerea unui traseu 
aplicativ (3 000 m pentru băieți și
2 000 pentru fete, care are mai

multe momente : trecerea unei 
porțiuni de teren „infectat" cu 
masca contra gazelor pe figură, 
aruncarea grenadei de mină la 
precizie, transportul răniților, 
cunoașterea regulilor de circu
lație, rezolvarea unei probleme 
tactice etc.), străbaterea pistei 
cu obstacole și proba de tragere.

Complexul aplicativ „Pentru 
apărarea patriei" urmărește fi
nalizarea etapelor de instruire 
prin verificarea practică a gra
dului de cunoștințe predate în 
cadrul programului ; complexul 
contribuie, de asemenea, la dez
voltarea calităților fizice și mo
rale, la însușirea temeinică a 
unor deprinderi aplicative, con
stituind, totodată, un mijloc im
portant de stimulare a partici- 
panților la întreaga activitate de 
pregătire pentru apărarea pa
triei.

întrecerile actualei finale se 
anunță deosebit de dîrze și pa
sionante. Ele sînt dedicate apro
piatului eveniment — Congresul 
al X-lea al U.T.C. c. v.

Clay și-a apărat cu succes titlul mondial

II 1 LOTO

• Pentru a patra oară de 
cînd a recucerit titlul mondial 
la categoria grea, celebrul pugi
list Cassius Clay și-a apărat cu 
succes centura, învingîndu-1 de 
data aceasta prin K.O. tehnic în 
repriza a 15-a pe puternicul său 
rival Joe Frazier. Desfășurată 
pe ringul arenei „Coliseum" din 
Manila, în prezența a peste 
25 000 de spectatori, întîlnirea a 
prilejuit o luptă spectaculoasă 
în care Clay excelent pregătit și 
la capitolul condiție fizică și-a 
pus cu siguranță în valoare cu
noștințele sale tehnice, contro- 
lînd partida majoritatea timpu
lui. Primele trei reprize au fost 
cîștigate de Clay, iar următoa
rele trei au revenit lui Frazier, 
care ca totdeauna a preferat a- 
tacul. Din repriza a 7-a, Aii s-a 
impus prin claritatea și eficaci
tatea loviturilor care i-au per

mis să obțină avantaj. In repri
za a 9-a, Joe Frazier a avut 
însă o puternică revenire reu
șind să cîștige repriza. In con
tinuare, Cassius Clay, boxer 
complet, a știut să-și impună 
tactica, utilizînd lovituri variate 
de la distanță. în penultima re
priză Frazier a fost dominat 
copios, aflîndu-se în mare difi
cultate fiind la un pas de K.O. 
In pauza dinaintea reprizei a 
15-a. antrenorul lui Frazier, Ed
die Fuch, și-a abandonat elevul 
care nu mai era capabil să ter
mine meciul, astfel că arbitrul 
întîlniril/ filipinezul Carlos Pa
dilla jr. l-a declarat învingător 
prin K.O. tehnic pe Cassius 
Clay. înaintea acestei decizii. 
Clay conducea detașat : toți 
trei oficialii consemnînd în bu
letinele lor un avantaj între 4 
și 6 puncte.



NAȚIUNILE UNITE

Cererile celor două state vietnameze 
de a fi admise in O.N.U. blocate 
din nou in Consiliul de Securitate

Convorbiri româno-ungare TINERETUL LUMII

In Consiliul de Securitate s-au încheiat dezbaterile asupra 
raportului președintelui sesiunii Adunării Generale a O.N.U. 
în legătură cu rezoluția din 19 septembrie a plenarei Adunării, 
prin care se cerea Consiliului să examineze imediat și în mod 
favorabil cererile Republicii Democrate Vietnam și Republicii 
Vietnamului de Sud de a fi admise în O.N.U.

Legăturile care trebuie să existe
După cum s-a mai anunțat, a- 

•ceastă rezoluție a fost supusă 
plenarei de un grup de 65 de 
state, intre care și România, 
după ce Consiliul de Securitate 
a fost împiedicat, la 13 septem
brie, ca urmare a vetoului Sta
telor Unite, să recomande Adu
nării Generale admiterea celor 
două state vietnameze în orga
nizație. în plenară, rezoluția ce
lor 65 a întrunit 123 de voturi 
favorabile, nici unul contra și 9 
abțineri.

Peste 40 de vorbitori, repre
zentanți ai statelor socialiste, 
nealiniate și occidentale, cu ex
cepția ambasadorului Statelor 
Unite la O.N.U., s-au pronunțat 
în mod hotărît în favoarea admi
terii imediate și necondiționate 
a R.D.V. și R.V.S. în O.N.U., 
subliniind că acestea îndeplinesc 
absolut toate condițiile prevă
zute în Cartă pentru dobândirea 
calității de state membre ale or
ganizației. Membrii Consiliului 
de Securitate au respins ca ne
conformă normelor Cartei con
diționarea^ admiterii în O.N.U. a 
celor două state vietnameze de 
primirea în organizație a regi
mului dictatorial din Coreea de 
Sud.

Numeroși reprezentanți ai sta
telor mici și mijlocii, între care 
ai României, Mexicului, Alge
riei, Ghanei, Australiei, Cubei, 
au subliniat că într-adevăr Car-

ta conferă marilor puteri drep
tul de veto in Consiliul de Secu
ritate, însă este contrar spiritu
lui și principiilor sale de a folosi 
acest drept pentru comiterea de 
injustiții și alte acte contrare 
intereselor organizației, păcii și 
securității în lume. De aseme
nea, vorbitorii au făcut apel la 
delegația S.U.A. ca, luînd în 
considerație poziția cvasiunani
mă a Adunării Generale, favo
rabilă admiterii în O.N.U. a ce
lor două state vietnameze, să se 
abțină de a se mai opune ce
rerilor lor de intrare în organi
zație.

Supuse votului, cererile R.D.V. 
și R.V.S. au obținut toate votu
rile statelor membre ale Consi
liului de Securitate, cu excepția 
celui al delegației Statelor Uni
te. Astfel, veto-ul delegației a- 
mericane a blocat pentru a doua 
oară in decurs de numai două 
săptămîni- intrarea în O.N.U. a 
celor două state vietnameze, 
lipsind organizația de aportul 
lor pozitiv la dezbaterea și so
luționarea problemelor care con
fruntă omenirea și înaintarea 
Națiunilor Unite pe calea spre 
înfăptuirea universalității sale. 
De asemenea, prin, acest veto se 
comite o mare injustiție față de 
eroicul popor vietnamez care 
timp de 30 de ani a luptat, cu 
arma în.mină pentru a putea 
trăi în pace, libertate și neatîr- 
nare.

între aspectele politice și 
militare ale securității în Europa 
DECLARAȚII ALE PREȘEDINTELUI CONFEDERAȚIEI EL VEȚIENE

Pentru stabilirea unei noi ordini
economice mondiale

în plenara Adunării Generale 
a O.N.U. continuă dezbaterile de 
politică generală, la care au luat 
cuvintul. pină în prezent, 69 de 
șefi de delegații. Discursurile 
lor au avut ca principale puncte 
de referință dezarmarea genera
lă și totală, dezvoltarea și coo
perarea economică internațio
nală, decolonizarea și eliminarea 
practicilor rasiste, democratiza
rea raporturilor interstatale și 
creșterea rolului și eficienței 
O.N.U. în lume.

Abdul Halim Khaddam, ad
junctul ministrului afacerilor 
externe al Siriei, a declarat că

Delegația C.C. 
al P.C.R. in Belgia

Miercuri a sosit la Bruxelles 
o delegație a C.C. al P.C.R. for
mată din. tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Miu .Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Suceava al 
P.C.R., și Constantin Drăgoescu, 
membru al C.C. al P.C.R., secre
tar al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., care face o vizită în 
Belgia Ia invitația Partidului 
Socialist Belgian.

I>a sosire, pe aeroportul din 
Bruxelles, delegația a fost în- 
tîmpinată de Jos van Eynde, 
ministru de stat, membru al Bi
roului Național al Partidului 
Socialist Belgian, responsabil cu 
relațiile internaționale, și de alți 
membri ai conducerii Partidului 
Socialist Belgian.

A fost prezent Dimitrie Stă- 
nescu. însărcinat cu afaceri a.i. 
al României la Bruxelles, mem- 
brrai Ambasadei.

justiția internațională reclamă 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice în lume, care 
să' permită lichidarea subdezvol
tării și a decalajelor economice 
care separă țările dezvoltate de 
cele în curs de dezvoltare. Vor
bitorul a insistat apoi — refe- 
rindu-șe la situația din Orientul 
Apropiat — asupra imperativu
lui retragerii tuturor' trupelor 
israeliene din teritoriile arabe 
ocupate prin forța armelor și 
recunoașterii drepturilor legiti
me ale poporului palestinian.

Yigal Alton, vicepremierul și 
ministrul de externe al Israelu
lui, a vorbit despre importanța 
recentului acord de dezangajare 
în Sinai, încheiat între Egipt și 
Israel. El a arătat că acesta re
prezintă numai un început și 
că „Israelul este gata să anga
jeze negocieri cu toți vecinii săi, 
îndeosebi cu Siria, fără condiții 
prealabile, în orice loc și în ori
ce moment". De asemenea, el a 
arătat că Israelul este de acord 
cu o eventuală redeschidere a 
conferinței de la Geneva pen
tru joace în Orientul Apropiat, 
după o pregătire adecvată.

• ÎN COMUNICATUL CO
MUN dat publicității la Kins
hasa după încheierea vizitei pri
mului ministru belgian, Leo 
Tindemans, se subliniază nece
sitatea stabilirii unei noi ordini 
economice mondiale, echitabile, 
în concordanță cu cerințele lu
mii contemporane.

Documentul apreciază că „noul 
dialog care ar urma să aibă loc 
la Paris, la sfîrșitul acestui an, 
trebuie să abordeze problemele 
concrete referitoare Ia energie, 
materii prime și dezvoltare", 
dialog care să conducă la stabi
lirea unor prețuri juste ale ma
teriilor prime desfăcute pe pia
ța internațională de către țările 
în curs de dezvoltare.

Luînd cuvintul în cadrul 
dezbaterilor de politică externă 
din parlamentul elvețian, pre
ședintele Confederației și șef al 
Departamentului pplitic federal, 
Pierre Graber, a declarat că 
Actul final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa are, în primul rînd, me
ritul de a afirma sau reafirma 
în mod solemn principiile ce 
trebuie să guverneze relațiile 
dintre statele participante. Actul 
final — a adăugat el — „are 
meritul de a sublinia legăturile 
care trebuie să existe între as
pectele politice și militare ale 
securității în Europa". Pre
ședintele Confederației Elvețiene 
a exprimat speranța că sem
narea Actului final al Confe
rinței va da un nou impuls ne
gocierilor pentru reducerea tru
pelor și armamentelor și măsuri 
adiacent- ' 
la Vien- 

în ca: 
subliniat 
lui, care 
lungul lucrărilor, a avut avanta
jul de a da o greutate egală 
tuturor participanților.

Arătînd că documentul sem
nat este departe de a reglemen
ta toate problemele dezbătute, 
el a adăugat că acesta reprezin
tă „o bază de plecare și un 
punct de referință pentru noi 
progrese pe calea trasată 
conferință și în același ti: 
testul, piatra de încercare 
bunăvoinței fiecărui stat parti
cipant". în context, președintele 
a subliniat importanța stabilirii 
urmărilor conferinței „sub for
ma unui 
eficace, 
aplicarea dispozițiunilor conve
nite".

Climatul de destindere face 
posibilă o abordare mai puțin

crispată a problemelor securită
ții în Europa, dar nu creează 
prin el însuși securitatea la care 
aspiră toate popoarele continen
tului. „Această securitate — a 
spus vorbitorul — va deveni 
realitate din momentul în care 
fiecare stat se va simți re-’“len
te la adăpost de pericol".

Actuala situație în Europa — 
a spus în încheiere Pierre 
Graber — presupune eforturi 
hotărîte și perseverente din 
partea tuturor guvernelor inte
resate pentru ca rezultatele ob
ținute să fie consolidate și ex
tinse.

■ ’ Europa centrală de

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VÎNT a’ guvernului cipriot a 
confirmat marți informațiile cu 
privire la transferarea în Marea 
Britanie a unităților britanice 
care staționau Ia baza aerona- 
vală de la Akrotiri, informează 
agenția f1 --e Presse.

• DELEGAȚIA Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R., condusă de tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., a avut 
miercuri o întilnire la Comi
tetul raional de partid „Vasil 
Kolarov" din Sofia, în cadrul 
căreia s-a făcut un schimb 
de experiență privind activi
tatea și sarcinile ce revin 
unui comitet raional, s~a de 
sector de capitală, în special 
în domeniul conducerii acti
vității econoipice.

In cursul aceleiași zile, au 
fost vizitate uzina și Institu
tul Uniunii Economice de 
Stat „ZMM", specializate în 
construcția de mașini-unelte, 
și baza de cercetare a Uniu
nii Economice de Stat 
„Balkankar".

Miercuri, a sosit la Budapes
ta tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
care, la invitația C.C. al 
P.M.S.U., face o vizită de prie
tenie în R.P. Ungară. Pe aero
portul Ferihegy erau prezenți 
tovarășii Gyorgy Aczel, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Orban 
Laszlo, ministrul culturii,. Kor- 
nidesz Mihaly, șef de secție la 
C.C. al P.M.S.U., Marczali. Las
zlo, adjunct al ministrului cul
turii, Roska Istvan, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

★
Miercuri după-amiază, au în

ceput la Budapesta convorbiri
le între tovarășii Dumitru Po
pescu și Gyorgy Aczel.

Din partea română au partici
pat tovarășii Ion Dodu Bălan, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con

siliului Culturii și Educației So
cialiste, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă de co
laborare culturală româno-un- 
gară, Ștefan Pascu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române în Co
misia mixtă româno-ungară. de 
istorie, și ambasadorul loan Co- 
toț.

Din partea ungară au partici
pat. tovarășii Orban Laszlo, 
membru al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul culturii, Roska Istvan, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Marczali Laszlo, 
adjunct al ministrului culturii, 
prof. Csatari Daniel, _ secretarul 
părții ungare a Comisiei mixte 
ungaro-române de istorie.

în cursul convorbirilor au 
fost discutate probleme ale dez
voltării colaborării româno-un
gare în domeniul învățămîntu- 
lui, științei, culturii și artei, pro
bleme ale dezvoltării schimbu
rilor de informații și valori cul
turale în scopul unei mai bun.e 
cunoașteri și aprecieri a celor 
două popoare, al prieteniei șl 
solidarității internaționaliste.

Inaugurînd lucrările unei 
Conferințe naționale a cadre
lor de conducere din univer
sitățile indiene, primul mi
nistru Indira Gandhi a rele
vat necesitatea introducerii 
unor reforme structurale în 
sistemul învățămîntului su
perior din India care să per
mită accesul mai larg al ti
nerilor provenind din pături
le sărace ale populației și să 
orienteze pregătirea viitorilor 
intelectuali spre activitățile 
practice. O atenție deosebită 
urmează a se acorda proce
sului de educație pentru ca 
tineretul universitar să în
țeleagă și să acționeze în 
concordanță cu interesele na
ționale, pentru progresul ță
rii. După absolvirea facultă
ților, tinerii intelectuali tre
buie să-și desfășoare activi
tatea în mijlocul oamenilor, 
îndeosebi Ia țară, unde nece
sitățile sînt tot mai mari — 
a arătat primul ministru.

Republica Guineea - prioritățile 
permanente ale dezvoltării

despre arta 
și melea 
gurile lui 
Brâncuși

întors din vizita făcută 
România la invitația președinte
lui Nicolae Ceaușescu, Biilent 
Ecevit, președintele Partidului 
Republican al Poporului din 
Turcia, care este în același timp 
și un reputat om de artă — în 
cartea sa de vizită este notat 
și titlul de membru al Asociați
ei Internaționale a Criticilor de 
Artă — a publicat în suplimen
tul de artă al cotidianului de 
mare tiraj din Istanbul „Milli
yet" considerațiunile sale pe 
marginea creației marelui sculp
tor român Constantin Brâncuși 
însoțite de mai multe pagini de 
fotografii. Reamintim că în 
timpul zilelor petrecute în 
țara noastră, Biilent Ecevit a 
făcut un itinerar prin județul 
Gorj (orașul Tîrgu-Jiu și satul 
natal al sculptorului român, Ho
bița) cu care prilej a vizitat casa 
copilăriei lui Brâncuși, a admi
rat inegalabilele capodopere 
„Masa tăcerii", „Poarta sărutu
lui", „Coloana infinitului", „Cu
mințenia pămîntului" etc. și de 
asemenea s-a întreținut cu ur
mași și consăteni ai celebrului 
artist român.

Reproducem mai jos frag
mente din articolul amintit.

„...Deși s-ar părea că vîrful 
artei abstracționiste a lui Brân
cuși se găsește undeva în cer, 
edificiul este în realitate, pe pă- 
mînt. Privită „Pasărea în vid" 
se reazimă pe pămînt, rădăcinile 
operei sale care exprimă infini
tul- își trag sevele din. profun
zimile pămîntului. Același lucru 
se remarcă și la „Coloana infi
nitului" din orașul Tîrgu-Jiu, în 
apropiere de satul în care a vă
zut lumina zilei... Acea coloană 
nudă, romboidală pare că por
nește din pămînt și se avîntă

mecanism suplu dar 
destinat să verifice

Conferinței — a 
el — regula consensu- 
a fost respectată de-a

iugoslavo
italiene

înțelegeri

Adunarea R.S.F. Iugoslavia a 
fost informată de Miloș Minici, 
vicepreședinte al Consiliului E- 
xecutiv Federal, secretar fede
ral pentru afacerile externe, că 
Iugoslavia și Italia au ajuns la 
înțelegeri precise de natură să 
garanteze înlăturarea definitivă 
a litigiilor de pînă acum, care, 
în cursul unui șir de ani au a- 
fectat relațiile recip de
altfel bune. Concomi au
fost convenite o serie or- 
duri care vor permite cita
rea în continuare a ooiaoorării 
multilaterale a celor două țări 
în diferite domenii.

Aceste înțelegeri sint menite 
să reglementeze definitiv pro
blemele de frontieră dintre cele 
două țări, precum și alte pro
bleme.

★
Primul ministru italian. Aldo 

Moro, a informat, miercuri,, cele 
două camere ale Parlamentului 
despre înțelegerile la care s-a 
ajuns prin acord comun între 
Italia și Iugoslavia.

B. Ecevit

vertical către cer, către infinit. 
Bizuindu-se pe pămint avînd 
virful cutezător înălțat înspre 
cerurile infinitului — așa ar pu
tea fi definită filosofia, viața, 
gîndirea lui Brâncuși și este în 
mare măsură specificul creației 
sale...

...Copiii născuți pe meleagurile 
Hobiței, de cum au deschis o- 
chii, au pus mîna pe bardă și 
au început să cioplească. Treptat, 
pe aceste meleaguri s-a stator
nicit o adevărată artă țărănească 
tradițională, care a țîșnit în cele 
din urmă ca dintr-un vulcan, 
către lume, prin mîinile unui fiu 
de țăran, pe nume Constantin 
Brâncuși. Vizitînd Tîrgu-Jiu, sa
tul Hobița, peregrinând prin a- 
cele meleaguri, pe sub ochi ți 
se derulează un imens atelier 
în care se succed schițele lui 
Brâncuși. Pe un lemn cioplit 
deosebești motivele din „Poarta 
sărutului". Ceva mai departe, ză
rești pe stîlpiî unei case țără
nești o frîntură din „Coloana in
finitului" de la Tîrgu Jiu. Cînd 
colinzi prin acele locuri, remarci 
pridvoare, spătare de scaune, 
pietre tombale, ai sentimentul că 
toată această lume de frumuseți 
este rod al geniului lui Brâncuși. 
Ceea ce nu este departe de ade- 

Brâncuși a fost inspirat de 
această ambianță artistică 
aceeași măsură a influen- 
la rîndul său. Ochiul îți

văr... 
toată 
și în 
țat-o,

întîlnește la construcția caselor 
și la obiectele casnice din așe
zările natale ale artistului- ace
eași manieră de lucrătură în 
lemn care l-a influențat atît de 
mult pe Brâncuși și care la rîn- 
dul său și-a pus amprenta ori
ginalității sale asupra noilor 
construcții a lucrurilor de trebu
ință casnică, a decorațiunilor 
sătești. Astfel, din această sim
bioză arta lui Brâncuși a ridicat 
vechea artă tradiționala româ
nească. Extrăgîndu-și sevele ar
tei sale din țara sa. și redînd-o 
țării sale, Brâncuși a devenit 
universal. Tot ceea ce a preluat 
de la natură, a redat naturii, 
transfigurat, în grădini și parcu
ri, astfel întregind arta sa ab
stractă născută din natură, în
săși natura. Astfel Brâncuși este 
unul din marii creatori care a 
demdnstrat că un artist poate 
să devină universal și să creeze 
o artă abstractă numai dacă se 
inspiră de la natură — de la 
poporul său, în aceasta constînd 
puterea sa. Oare și Picasso care 
a trăit o mare parte a vieții sale 
la Paris, ca și Brâncuși, n-a ră
mas spaniol pînă la sfîrșitul vie
ții sale ? N-a preluat puterea 
universalității sale de la aparte
nența Ia mediul și originea sa ? 
Și arta lui abstractă nu se rea
zemă pe natura și arta popu
lară?

M. R.

Recent au avut loc în Italia o serie de manifestații, în cadrul 
cârora mii de tineri au demonstrat împotriva creșterii șomajului, 
a recrudescenței mișcării neofasciste. In fotografie - imagine 
din timpul unei asemenea manifestații desfășurate la Roma

Vie mișcare de protest
și condamnare a represiunilor

franchiste
In Spania și în întreaga lume 

continuă cu intensitate mișcarea 
de protest și condamnare a re
presiunilor la care au recurs 
autoritățile franchiste.

In provinciile Guipuzcoa și 
Vizcaya s-au extins pentru a 
doua zi consecutiv demonstra
țiile și grevele organizate în 
semn de protest față de execu
tarea celor cinci tineri militanțj 
antifasciști spanioli. în nrovin- 
cia Guipuzcoa, de pildă, numă
rul muncitorilor aflați marți în 
grevă se ridica la 100 000, prin
tre care și cei de la importan
tele întreprinderi din Legazpia 
și Zumarraga. S-au aflat în gre
vă și muncitorii de la marile 
întreprinderi metalurgice din 
Bilbao. în total, se apreciază că 
în Vizcaya au întrerupt lucrul 
peste 30 000 de persoane.

în același timp, organizații in
ternaționale, reprezentanți ai 
guvernelor, sindicatelor, partide
lor din numeroase țări ale lu
mii continuă să-și facă cunos
cută via dezaprobare față de 
execuțiile care au avut loc în 
Spania. Organizația Internațio
nală a Ziariștilor, Organizația 
Internațională a Juriștilor De
mocrat și Uniunea internațio
nală a studenților au condamnat 
curmarea vieții celor cinci tineri 
militanți. Consiliul Federal al 
Adunării R.S.F. Iugoslavia a 
condamnat ferm, într-un comu
nicat adoptat miercuri, actele 
inumane ale regimului franchist 
din Spania. Tot în semn de pro
test, secretariatul Parlamentului 
vest-european a hotărît întreru
perea oricăror discuții privind

viitoarele relații între Spania și 
țările Europei occidentale.

Alte trei țări — Austria, Fin
landa și Grecia — și-au reche
mat ambasadorii acreditați la 
Madrid. De asemenea, ministrul 
ecuadorian al afacerilor externe 
a exprimat regretul guvernului 
său față de evenimentele surve
nite în Spania. Președintele se
natului italian, Giovanni Spag- 
nolli, a exprimat în numele se
natului „condamnarea cea mai 
fermă și cea mai vie indignare" 
față de executarea celor cinci 
tineri militanți.

La chemarea Federației inter
naționale a muncitorilor din 
transporturi, organizațiile sindi
cale din Londra, Stockholm. 
Anvers, Copenhaga, Bruxelles, 
Berna, Viena au hotărît să boi
coteze, timp de trei zile, orice 
fel de trafic cu Spania.

Secretarul general al P.C. Ita
lian, Enrico Berlinguer, a pri
mit pe Manuel Azcarate, mem
bru al Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania. în cursul con
vorbirii, secretarul general al 
P.C.I. a exprimat sentimentele 
de solidaritate frățească ale 
comuniștilor italieni cu lupta 
comuniștilor și a tuturor forțe
lor democratice și antifasciste 
spaniole. Manuel Azcarate s-a 
referit la actuala situație din 
Spania și la progresele înfăp
tuite pe calea realizării unității 
între toate forțele democratice 
și antifasciste și în special între 
„Junta democratică" și „Plat
forma de convergență democra
tică".
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• LA 1 OCTOMBRIE s-a 
deschis la Moscova cea de-a 
25-a Adunare plenară a Federa
ției Mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite, la care 
participă delegații din 71 de 
țări, între care o delegație a A- 
sociației Române pentru Na
țiunile Unite, condusă de prof, 
univ. Alexandru Bălăci.

Adunarea plenară examinează 
contribuția asociațiilor naționa
le, precum și a federației, la 
promovarea și înfăptuirea prin
cipiilor generale ale Națiunilor 
Unite, pentru asigurarea păcii 
și securității și instituirea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale.

• LA KREMLIN a avut loc, 
miercuri, o primă rundă de con
vorbiri între președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, mi
nistrul afacerilor externe, An
drei Gromiko, și Francisco da 
Costa Gomes, președintele 
Portugaliei, aflat într-o vizită 
oficială la Moscova.

Insulele Seychelles au 
dobîndit autonomia 

internă

Negocierile S.A.L.T.
• LA GENEVA a avut loc, 

miercuri, o nouă întîlnire a 
delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. 
participante la negocierile pri
vind reducerea înarmărilor stra
tegice ofensive.

• ARHIPELAGUL Seychelles 
și-a obținut, miercuri, autono
mia internă totală, după două 
secole, de administrație britanică. 
James Mancham, liderul Parti
dului Democratic, a devenit șeful 
primului guvern în cadrul unei 
ceremonii publice care s-a des
fășurat în orașul Victoria, capi
tala uneia dintre insulele arhipe
lagului — Mahe.
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n istoria oricărui 
stat, a fiecărui po
por există date de 
Ia care anii încep 
să se numere în
tr-un ritm ce oferă

imaginea cea mai cuprinzătoa
re, cea mai ilustrativă a reali
zărilor prezentului și a perspec
tivelor viitorului. Republica 
Guineea este unul dintre prime
le state africane care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare. In urma referendu
mului de la 28 septembrie 1958, 
care a exprimat dorința covîrși- 
toare a întregului popor, Gui
neea s-a proclamat, cîteva zile 
mai tîrziu, la 2 octombrie 1958, 
republică independentă. Data 
are semnificații cu totul deosebi
te. In zbuciumata istorie a po
porului de pe aceste meleaguri, 
care a înscris numeroase pagini 
de luptă dîrză și consecventă 
pentru realizarea aspirațiilor de 
libertate, evenimentul este con
siderat drept începutul de drum 
al celei mai însemnate perioade 
din viața statului Guineea, mar- 
cînd debutul unui proces de 
transformări îndreptate spre bi
nele țării și al oamenilor ei.

Natura a fost darnică cu acest 
teritoriu de 245 857 kmp ce 
mărginește Ia vest coasta Atlan
ticului. De-a lungul oceanului se 
întinde o fîșie îngustă și mă
noasă r ireînd, de la vest către 
est, se află regiunea de mijloc, 
unde izvorăsc Senegalul, Gam
bia șî Nigerul, iar regiunea de 
sus este o zonă de platouri și 
mari păduri. Frumusețea deo
sebită a peisajului, despre care 
vorbesc toți cei ce vizitează a- 
ceste locuri, este dublată de în
semnate bogății ale subsolului. 
Prospecțiunile geologice au dat 
la iveală importante zăcăminte 
de bauxită (20 la sută din rezer
vele mondiale), minereu de fier 
(peste un miliard de tone), dia
mante, metale prețioase. Există, 
de asemenea, în Republica Gui

neea, un potențial energetic 
considerabil. Aceste bogății, la 
care se adaugă hărnicia celor 
peste 5,2 milioane locuitori, ofe
ră premise esențiale dezvoltării, 
dar valorificarea lor în interesul 
poporului guineez nu a fost po
sibilă- decît odată cu dobîndirea 
independenței politice. Aceasta 
a constituit un prim pas pe ca
lea emancipării, căci, așa cum 
declara președintele Ahmed 
Sekou Toură, aflat Ia condu
cerea țării din 1958, „indepen
dența politică nu constituie de
cît o primă etapă a independen
ței naționale, care nu poate exis
ta decît ca urmare a independen
ței economice". Transformat în 
acțiune politică, acest principiu 
a condus la măsuri de prospec
tare și punere în valoare a bo
gățiilor naționale. într-o primă 
fază, a afirmării independenței, 
au fost naționalizate minele, 
băncile, transporturile maritime 
și sectorul funciar, s-a instituit 
controlul de stat asupra comer
țului exterior. „Operațiunea 
Boke‘ — exploatarea marilor 
zăcăminte de bauxită din regiu
nea cu același nume — a fost 
calificată drept evenimentul cel 
mai important după cucerirea 
independenței. Aducerea în cir
cuitul economic a importantelor 
zăcăminte a contribuit și la con
cretizarea altor două mari pro
iecte economice : construirea 
complexului și orașului minier 
de la Sangaredi și realizarea 
unei căi ferate ce va lega minele 
de capitala țării, Conakry. Pla
nul economic, pe perioada 1973— 
1978 preconizează dezvoltarea ra
țională a forțelor de producție, 
sporirea resurselor financiare și 
materiale, trecerea Ia o agricul
tură intensivă. Se apreciază că 
în 1982 Guineea va exporta 
aproximativ 26 milioane tone de 
bauxită și 2 milioane tone de 
aluminiu. în 1964 producția de 
bauxită nu depășea 1 700 000 
tone. Diferența de cifre este

elocventă. în agricultură — sec
tor în care își desfășoară activi
tatea 80 la sută din populația 
țării — se urmărește diversifi
carea culturilor, o mai bună do
tare tehnică, introducerea unor 
metode agrotehnice avansate și 
dezvoltarea sectorului coopera
tist, în perioada 1979—1983 ur- 
mînd ca 1 330 000 persoane să fie 
încadrate în cooperative. Efor
turile permanente pentru înlă
turarea consecințelor îndelunga
tei dominații coloniale presupun 
formarea unor cadre naționale 
proprii.' De aici prioritatea acor
dată în toate domeniile învăță- 
mintului, ca și cota însemnată 
— un sfert din bugetul țării — 
care se alocă pentru dezvoltarea 
învățămîntului.

însemnatele realizări obținute 
de Republica Guineea în apă
rarea și consolidarea indepen
denței politice și economice se 
bucură de simpatia și sprijinul 
poporului român. Vizita efectua
tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Republica Guineea, 
în primăvara anului trecut, con
vorbirile avute cu președintei? 
Sekou Toură și documenfel*; 
semnate cu acest prilej au puĂ 
bazele unei largi și fructuoase 
colaborări pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultu
ral și în alte domenii. Acțiunile 
de cooperare în domeniul cer
cetărilor geologice, al exploată
rii bauxitei în regiunea Bokd, 
pentru modernizarea și dezvol
tarea Uzinei de mase plastice 
din Conakry, construirea unei 
linii de. montare a tractoarelor 
și ateliere de întreținere și re
parații de mașini agricole sînt 
doar cîteva exemple edificatoare 
pentru cursul ascendent al rela
țiilor de prietenie și cooperare 
dintre România și Guineea, spre 
binele celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.
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• PRIMA VICTIMA A ACCIDENTELOR DE CIRCULAȚIE. 
Recent a apărut în librăriile din capitala Marii Britanii o broșură 
intitulată „Curiozitățile Londrei". Ea enumeră, printre atracțiile 
acestui oraș, și monumentul primului londonez... căzut victimă 
accidentelor de circulație. Se numește William Haskinson, era 
cunoscut om politic la vremea aceea și în timpul deschiderii căii 
ferate Liverpool-Manchester, de emoție, a căzut sub roțile loco
motivei lui Stevenson • SITUAȚIA FILMELOR „CASANOVA11 ȘI 
„SALO...“. După cum s-a anunțat, în cursul lunii august a.c., 
persoane necunoscute au pătruns în studiourile casei de filme 
„Pea“ și au sustras o parte din negativele filmelor „Casanova" 
și „Salo sau cele 120 de zile ale Sodomei", primul în regia lui 
Fellini, iar al doilea aparținînd lui Paolo Pasolini. Zilele trecute 
a fost regăsită în grădina casei producătoare o parte a negativu
lui original al filmului lui Fellini „Casanova". Poliția italiană 
apreciază că autorii furtului intenționează să demonstreze că se 
află în posesia restului negativelor șl că vor încerca să-i con
tacteze în curînd pe cei interesați pentru a cere răscumpărarea 
peliculei. Este evident că furtul reprezintă o nouă și ingenioasă 
modalitate de șanta j are a producătorilor. Spre deoșgbire de fil
mul lui Pasolini, care poate fi reconstituit pe baza duplicatelor 
și a scenelor suplimentare realizate, „Casanova" necesită o nouă 
turnare a secvențelor dispărute, printre care se află șl o furtună 
la Veneția • CORĂBII ALE VIKINGILOR. După decenii de na
vigație liberă prin fiordul Roskild din nordul Insulei daneze 
Siaelland, unde este situată capitala țării — Copenhaga — circu
lația navelor era împiedicată de obstacole submarine. Marinarii 
au încercat să-și facă drum prin fiord, folosind dinamitarea, dar 
zadarnic. Recent, Muzeul național din Danemarca a întreprins și 
el unele cercetări submarine, iar rezultatele au întrecut orice 
așteptare : obstacolele erau de fapt cinci ambarcațiuni ale vikin
gilor, avînd o vechime de... un mileniu • „DISCRET" se nu
mește procedeul tehnic inventat recent de specialiști francezi, 
potrivit căruia în 1977 orice telespectator va putea solicita, prin 
introducerea unei cartele perforate într-o cutie atașată aparatului, 
un spectacol la cerere în afara orelor de emisie. In acest fel vor 
putea fi transmise la cerere, după ora de încheiere a programelor, 
filme sau lecții de reciclare pentru un cerc restrîns de specialiști. 
Aceluiași aparat specialiștii l-au atașat un dispozitiv automat 
de înregistrare care poate fi reglat la orice oră, ca un ceas deș
teptător • PRODUCȚIA GLOBALĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ, se 
afirmă în statisticile O.N.U. șl ale altor organisme de speciali
tate, a crescut, în perioada 1960—1973, de la 2 350 la 6 160 miliarde 
KWh. Aproximativ 77 la sută din- producția de energie electrică a 
fost și este obținută în prezent în termocentrale, 20 la sută în 
hidrocentrale și 3 la sută în centrale atomoelectrice • LEV 
TOLSTOI PEDAGOG. S-au împlinit 100 de ani de la apariția 
„Noului abecedar" întocmit de scriitorul Lev Tolstoi și destinat 
copiilor din vremea lui. In prima ediție, Tolstoi a inclus în abe
cedar 373 de povestiri din cele 629 scrise de el special pentru 
copii. Pe acest abecedar au învățat să scrie și să citească copiii 
din Iasnaia Poliana, la școala unde era învățător Tolstoi, pre
cum și cîteva alte generații de copii.
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Noi incidente 
în Liban

Miercuri au fost semnalate la 
Beirut puternice incidente, pu- 
nînd din nou în pericol acordul 
de încetare a focului intervenit 
recent între grupările rivale din 
Liban. In cartierele sudice ale • 
capitalei au avut loc schimburi 
intense de focuri, forțele ri
vale făcînd uz de rachete, mor- 
tiere și mitraliere. Ciocnirile — 
relatează agenția Reuter — s-au 
soldat cu opt persoane ucise, cu 
aceasta bilanțul violențelor din 
ultima lună ridieîndu-se la 325 
de morți și circa 700 de răniți. 
Postul de radio Liban informa că 
în sectorul Chiah-Ain Remma- 
neh au avut loc ciocniri în tot 
cursul nopții de marți spre 
miercuri și că, totodată, căile de 
acces spre Beirut au redevenit 
nesigure, datorită reapariției 
barajelor și a oamenilor înar
mați. Postul de radio citat a 
făcut cunoscut că forțele de se
curitate și-au sporit patrulările 
în zonele periculoase. De asd-k/ 
menea, s-a făcut apel la popu*' 
lație să nu-și părăsească locu
ințele. Miercuri, numeroase 
magazine și toate băncile din 
Beirut au rămas închise.

Pe de altă parte, cabinetul li
banez s-a întrunit în ședința sa 
săptămînală de lucru, sub pre
ședinția șefului statului, Sulei
man Frangieh, pentru a exami
na ultimele evoluții interne. La 
încheierea reuniunii, premierul 
Rachid Karame a declarat că 
guvernul a adoptat măsuri /Vi- 
zînd „restabilirea calmului și 
securității în țară". Acordul de 
încetare a focului realizat săptă- 
mîna trecută între forțele rivale 
din Liban — a spus el — se 
menține în vigoare.

într-un discurs radiodifuzat 
rostit cu acest prilej, Mancham 
a anunțat lansarea unei serii de 
reforme în domeniul agricultu
rii;

în capitala Republicii De
mocrate Germane a fost 
inaugurată expoziția interna
țională de artă „30 de ani 
glorioși", la care participă 
Bulgaria, Cehoslovacia,
R.D.G., Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și R. D. Vietnam. 
Expoziția cuprinde, de ase
menea, retrospectiva sub 
titlul „Arta în lupta împo
triva fascismului — 1930— 
1945".

în sălile rezervate Româ
niei sînt expuse lucrări de 
pictură, sculptură și grafică 
semnate de nume prestigioa
se de artiști, printre . care 
Corneliu Baba, Brăduț Cova- 
liu, Constantin Piliuță, Ion 
Pacea, Camil Ressu. Ion Iri- 
mescu, Vida Geza, Ion Jalea, 
Paul Erdo, Gheorghe Ivan- 
cenco, Vasile Kazar.

• AUTORITĂȚILE insulelor 
Comore, stat care și-a declarat 
independența în. iulie a.c., au a- 
dresat secretarului general al 
O.N.U„ Kurt Waldheim, o scri
soare în care solicită primirea 
în Qrganizația Națiunilor Unite 
— s-a anunțat la Moroni, capi
tala țării, relatează agenția 
Reuter.

Expoziție românească 
la Ottawa

• LA CITY HALL — Ottawa 
s-a deschis miercuri expoziția 
„Cultura și arta în România", 
care prezintă publicului din ca
pitala Canadei diferite aspecte 
ale vieții culturale și artistice 
din țara noastră.

Expoziția va rămîne deschisă 
pînă la 12 octombrie a.c.

• LA TOKIO a fost constituită 
o asociație de promovare a re
lațiilor de prietenie între popoa

rele japonez și chinez. In actul 
constitutiv- se subliniază că 
scopul asociației este de a de
pune eforturi pentru realizarea 
prevederilor comunicatului co
mun japono-chinez semnat la 
Pekin, la 29 septembrie 1972, și 
promovarea înțelegerii reciproce 
și prieteniei între cele două țări.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA a 
fost lansat, miercuri, satelitul 
artificial al Pămîntului, „Cos- 
mos-773", în. vederea continuării 
cercetării spațiului extraatmos- 
feric.

Ploi torențiale 
in Israel

• PLOI TORENȚIALE de o 
Intensitate neobișnuită pentru 
această perioadă a anului s-au 
abătut, marți, asupra unei zone 
din deșertul Iudeei (Israel), 
provocînd moartea a șase per
soane.
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