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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Suediei la București

în ziua de 29 septembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit. în vizită de

rămas bun, pe Curt Leijon. am
basadorul Suediei la București, 
în legătură cu încheierea misiu
nii sale în țara noastră.

Cu acest prilej a avut Ioc d 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Ziaristul american Tad Szulc
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, miercuri dimineața, pe 
ziaristul american Tad Szulc, 
autor a numeroase lucrări con

sacrate unor probleme ale ac
tualității internaționale.

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

și Constantin Mitea,' consilier 
al președintelui republicii.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru săptămînalul 
„The New Republic** și cotidia
nul „The Washington Star“.

In ziua de 29 septembrie a.c. a avut loc ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a ascul
tat un raport cu privire la campania agricolă de 
toamnă.

Apreciind rezultatele obținute pină in prezent in a- 
griculturâ, Comitetul Politic Executiv a stabilit, totodată, 
o serie de măsuri menite să ducă la mai buna organi
zare și intensificare a lucrărilor agricole care trebuie 
efectuate in acest sezon.

Comitetul Politic Executiv se adresează organelor și 
organizațiilor de partid, consiliilor populare, tuturor 
oamenilor muncii din agricultură sâ ia toate măsurile 
pentru stringerea rapidă și fără pierderi a intregii re
colte și îndeplinirea planului de livrări la fondul de 
stat, pentru realizarea arăturilor de bună calitate și 
insâmințarea culturilor de toamnă în perioada optimă, 
care să asigure condițiile unor producții cit mai buna 
pentru anul viitor. . .

Trebuie să se acorde prioritate la recoltatul șl tran
sportul acelor produse care prezintă un grad mai mare 
de perisabilitate — legume, fructe, floarea-soarelui etc. 
In același timp, trebuie acordată toată atenția culesu
lui porumbului imediat ce ajunge la maturitate ‘și in 
mod deosebit de pe loturile prevăzute a fi insămințate 
cu griu de toamnă.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să se treacă la 
identificarea tuturor mijloacelor de transport care pot 
fi utilizate in agricultură in această perioadă, iar Mi
nisterul Transporturilor și Telecomunicațiilor sâ organi
zeze pe grupe de comune unități speciale de transport 
exclusiv al produselor agricole.

O atenție deosebită trebuie acordată arăturilor și 
insămințărilor de toamnă. Pe fiecare intreprindere agri
colă de stat și cooperativă agricolă de producție să se 
stabilească programe de eliberare rapidă a terenurilor 
unde urmează sâ se realizeze arăturile și insâmințarea 
griului și orzului.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Aca
demia de Științe Agricole și Silvice să stabilească nor
me cu privire la adincimea minimă și calitatea aratu
rilor, iar după executarea acestora sâ fie recepționate 
inainte de insâmînțări. Totodată, trebuie luate măsuri 
pentru a asigura sămintă de bună calitate și produc
tivitate corespunzătoare.

Comandamentul central, comandamentele județene 
șl comunale trebuie să acționeze in continuare pentru 
organizarea muncii în unitățile agricole, asigurînd lu
crul in două schimburi sau schimburi prelungite, pre
cum și repartizarea oamenilor pe culturi și lucrări, pen
tru folosirea rațională a tuturor mijloacelor mecanice, 
astfel incit toate lucrările să se efectueze la timp și po
trivit cerințelor agrotehnice.

Organele și organizațiile de partid, consiliile popu
lare vor acționa potrivit legii pentru mobilizarea la 
muncile agricole a tuturor cetățenilor din sate - in
clusiv a cadrelor de conducere și a celorlalți angajați 
din comună - in cadrul brigăzilor și echipelor din uni
tățile agricole, asigurindu-se pretutindeni o deplina or
dine și disciplină in executarea lucrărilor, folosirea cu 
maximum de randament a fiecărei zile, a fiecărei ore 
bune de lucru in cimp, in vie, in livezi.

Comitetul Politic Executiv iși exprimă convingerea că 
organele și organizațiile de partid, toți oamenii muncii 
din agricultură vor lua toate măsurile care se impun 
pentru realizarea tuturor lucrărilor din sezonul de toam
nă, pentru buna pregătire a recoltei anului viitor, asi- 
gurind astfel buna aprovizionare a populației cu pro
duse agroalimentare, precum și materiile prime necesare 
industriei.

Comitetul Politic Executiv a aprobat normativele 
pentru construirea și repararea liniilor electrice la tre
cerea prin păduri și prin terenuri cu destinație agricolă. 
Prin aceste normative se stabilesc reguli de amplasare 
și de construire a liniilor electrice aeriene și subterane, 
care au in vedere reducerea la strictul necesar a ocupă
rii și degradării terenurilor agricole și forestiere, in 
concordanță cu prevederile legii.

In continuarea ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut raportul Curții superioare de control financiar cu 
privire la concluziile rezultate din controlul activității 
economico-financiare a flotei de pescuit oceanic din 
cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să se ia măsuri 
de mai bună organizare a activității de pescuit ocea
nic, de coordonare unitară a activității in acest dome
niu, de exploatare rațională a navelor și utilizare cit 
mai deplină a capacităților de producție, de valorifi
care superioară a speciilor de pește oceanic. Prin 
măsurile adoptate se are in vedere creșterea eficientei 
economice a flotei de pescuit oceanic, a contribuției 
sale la furnizarea de materii prime necesare industriei 
alimentare și la aprovizionarea populației.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a dez
bătut un raport privind acțiunile și măsurile întreprinse 
pentru aplicarea Legii ocrotirii patrimoniului cultural 
național.

Apreciind rezultatele obținute pină acum. Comitetul Po
litic Executiv o pus in fata Comisiei Centrele de Stat 
a Patrimoniului Cultural Național, a celorlalte organe 
de stat in atribuțiile cărora intră înfăptuirea prevederi
lor legale în acest domeniu, sarcina de a intensifica 
activitatea pentru încheierea lucrărilor de identificare 
și evidentă a tuturor valorilor cultural-artistice, care re
prezintă bunuri aparținind întregului nostru popor. Co
mitetul Politie Executiv a indicat să se ia măsuri in con
tinuare pentru apărarea și evitarea oricărei înstrăinări 
sau deteriorări a valorilor culturale, pentru conservarea, 
valorificarea științifică și punerea în circuitul public a 
tuturor bunurilor care alcătuiesc această prețioasă avu
ție materială și spirituali a națiunii noastre socialiste, 

în continuare, Comitetul Politic Executiv a luat în 
discuție și a aprobat propunerile Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist privind participarea ti
neretului de toate categoriile la construirea canalului 
Dunăre - Marea Neagră și organizarea, in acest ca
dru, a Șantierului Național al Tineretului in zona Ba- 
sarabi-Straja. Preluarea, în răspundere directă, de către 
Uniunea Tineretului Comunist a execuției unui tronson 
al canalului Dunăre - Marea Neagră, cit și a altor 
lucrări, se inscrie in spiritul tradițiilor revoluționare ale 
tineretului nostru de participare directă la realizarea 
marilor obiective de dezvoltare a economiei naționale, 
de educare comunistă și formare a tineretului la școala 
muncii, pe șantiere, înfăptuind in mod exemplar sarci
nile încredințate de partid.

Comitetul Politic Executiv a examinat apoi raportul 
delegației române la Conferința la nivel inalt a țărilor 
nealiniate de la Colombo. Salutind cu satisfacție invi
tarea României, ceea ce ii permite sâ aibă o partici
pare cu caracter permanent la reuniunile și activi
tățile mișcării nealiniaților, Comitetul Politic Executiv a 
apreciat acest act ca o expresie a relațiilor de strinsâ 
solidaritate și cooperare care s-au statornicit și se ex
tind continuu intre România și țările nealiniate, țările 
in curs de dezvoltare, a conlucrării lor fructuoase pe 
arena internațională, in lupta pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru propășire economică și socială de 
sine stătătoare a fiecărei națiuni, pentru afirmarea 
principiilor de deplină egalitate și respect intre state, 
pentru soluționarea in forme noi, democratice, a pro
blemelor complexe cu care este confruntată omenirea.

Totodată, aceasta constituie o pregnantă recunoaș
tere a justeții politicii externe românești, a fermității și 
consecvenței cu care România socialistă, secretarul ge
neral al partidului, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acționează pentru intărirea solida
rității cu țările in curs de dezvoltare, cu țările nealini
ate, cu toate forțele progresiste, pentru promovarea 
principiilor coexistenței pașnice și lărgirea oolaborării 
cu toate statele, fără deosebire de orinduire socială, 
in vederea depășirii politicii de blocuri, a realizării 
destinderii și securității internaționale.

Comitetul Politie Executiv reafirmă hotăiirea Partidu
lui Comunist Român, a poporului român și a țârii 
noastre de a milita eu aceeași consecvență ca și pină 
acum pentru intărirea prieteniei și colaborării cu toate 
statele socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu 
statele nealiniate, cu toate țările și forțele sociale care 
acționează pentru abolirea definitivă a politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru democra
tizarea vieții internaționale, pentru instaurarea noii or
dini economice mondiale, pentru asigurarea unui cli
mat nou in lume, in măsură să garanteze dezvoltarea 
liberă și independentă a fiecărei națiuni, in condiții de 
pace și securitate.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a prezentat o 
informare despre vizita in țara noastră și convorbirile 
avute cu tovarășul Kaisone Phomvihane, secretar gene
ral ol Comitetului Central al Partidului Popular Revo
luționar Laotian, prim-ministru al guvernului Republicii 
Democrate Populare Laos.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită apreciere 
rezultatelor convorbirilor româno-laoțiene la nivel inalț 
și și-a exprimat convingerea că, pe baza hotăririlor și 
măsurilor stabilite eu acest prilej, se va realiza - in 
actualele condiții in care poporul laoțian iși făurește o 
viață nouă, liberă - o colaborare tot mai largă intre 
cele două țâri, pe plan politic, economic, tehnico-științifie, 
cultural, o cooperare rodnică, reciproc avantajoasă in 
domenii de interes comun.

In același timp, Comitetul Politic Executiv a apreciat, 
eu satisfacție, că înțelegerile convenite deschid largi 
perspective pentru o conlucrare tot mai strinsâ Intre 
România și Laos pe tărimul vieții internaționale, pentru 
sporirea contribuției lor, prin acțiuni și eforturi conju
gate, la lupta împotriva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismulul, pentru libertate și progres, la 
statornicirea unor raporturi cu adevărat echitabile în
tre state, la edificarea unei lumi a păcii și colaborării 
egale intre popoare.

In acest sens, Comitetul Politic Executiv acordă o 
mare însemnătate Declarației comune, precum și acor
durilor și celorlalte documente semnate în timpul vizi
tei, care au încununat cu succes dialogul româno-lao- 
țian Ia nivel înalt, punind o temelie trainică și de lungâ 
durată prieteniei, solidarității și colaborării dintre 
țările, partidele și popoarele noastre. S-a apreciat că 
dezvoltarea relațiilor dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar Laoțian, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Democrată Populară 
Laos corespunde pe deplin intereselor și aspirațiilor 
ambelor popoare, este in folosul cauzei generale a so
cialismului, păcii și cooperării internaționale.

Comitetul Politie Executiv, relevind bilanțul fructuos 
al convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kaisone Phomvihane, a aprobat in unanimitate docu
mentele semnate și a stabilit măsuri pentru transpune
rea lor in viață.

aceasta constituie o pregnantă recunoaș-

★
Comitetul Politic Executiv a examinat soluționat și 

alte probleme ale activității de partid și de stat.

Dezbaterea noastră: 
DRUMURILE SUCCESULUI

Lecția de istorie: CUNOAȘTEȚI
ACESTE MONUMENTE?

Revista revistelor școlare:
CHIPUL ELEVULUI EXEMPLAR

„Amintiri despre anii de școala'i 
LA CE SE GÎNDEAU EI. 
LA CE NE GÎNDIM NOI
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Ritm intens de execuție, 
atenție sporită asigurării 

frontului de lucru pentru iarnă
In peisajul înnoitor al jude

țului Bistrița-Năsăud orașul Be- 
clean cunoaște in acest cincinal 
o puternică dezvoltare. La sfîr- 
șitul anului 1980, valoarea pro
ducției globale industriale va 
crește de peste 10 ori compa
rativ cu ultimul an al preceden
tului cincinal. Iată marea sar
cină a comuniștilor de aici, a 
organizației de tineret, a tuturor 
locuitorilor.

— Conștienți de marile răs
punderi ce ne revin în actualul 
cincinal, ne mărturisea tovară
șul . Emil Moldovan, primarul 
orașului Beclean, încă din acest 
an orașul s-a transformat în- 
tr-un vast șantier al înnoirilor, 
al muncii. O fabrică de nutre
țuri combinate, o moară de po
rumb pentru degerminare, in
trate deja in funcțiune, regula
rizarea rîului Someș, o balas
tieră, alimentarea cu apă in
dustrială și potabilă a orașului, 
platforma industrială, construc
ții de locuințe sînt cîteva o- 
biective care vor schimba fața 
Becleanului, obiective care con
centrează efortul a sute de con
structori.

Am vizitat împreună cîteva 
puncte de lucru. începem cu ba
lastiera. Nu din întîmplare. Ea 
oonstituie elementul esențial al 
asigurării unui ritm susținut de

muncă pe șantierele obiectivelor 
de pe viitoarea platformă.
~ Lucrăm la stația de conca- 

sare, de sortare, la depozitele 
de agregate și balast, la fascine 
pentru apărarea malului, la di
gul de protejare a balastierei, 
ne informează maistrul Augus-

Pe șantierele de investiții 
din Beclean, 

județul Bistrița-Năsăud
tin Rusu. Ne înscriem atît fizic, 
cît și valoric, în graficul lucră
rilor.

Aceeași cotă înaltă cunoaște 
ritmul muncii și pe șantierul 
construcțiilor de locuințe. Dez
voltarea economică a orașului 
Beclean va determina serioase 
modificări în structura popu
lației, apariția de profesii noi, 
creșterea numărului de specia
liști pentru diverse domenii ale 
producției. Firesc deci ca și e- 
forturile constructorilor să vi
zeze asigurarea din timp a unui 
număr sporit de locuințe.. Anga
jamentul lor ca fiecare aparta
ment să fie dat în folosință cu 
2 luni înainte de termen con

stituie,. în acest sens, cea mai 
temeinică garanție.

—- Am predat mai mult de 
jumătate din apartamentele pla
nificate pentru acest an — ne 
spune ing. loan Mărcuș, șeful 
lotului —- existînd certitudini că 
restul să-și primească locuitorii 
cu două luni și jumătate în a- 
vans. Paralel cu preocuparea 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
actuale, acordăm o atenție deo
sebită pregătirii frontului de 
lucru pentru iarnă. Anotimpul 
friguros îi va găsi pe construc
torii noștri temeinic pregătiți.

Intr-adevăr, așa cum aveam 
să constatăm, pe toate șantiere
le. au fost luate încă de pe a- 
cum numeroase măsuri menite 
să asigure desfășurarea neîntre
ruptă, în același ritm înalt a lu
crărilor de construcții. Notăm 
între acestea, aprovizionarea în 
cantități suficiente cu materia
lele de construcții necesare, în
chiderea și protejarea halelor, 
crearea condițiilor .pentru încăl
zirea interioarelor ș.a.

Tinerii, toți locuitorii Beclea
nului, ca principali beneficiari 
ai dezvoltării orașului, își ală
tură eforturile constructorilor 
pentru ca împreună să facă totul 
ca ■ noile obiective să intre cît 
mai repede în funcțiune.

MIRCEA BORDA

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

Fiecare zi folosită din plin, fiecare utilaj 
să lucreze la capacitatea maximă 

lată imperativele acestor zile pe ogoare pentru 
intensificarea recoltărilor fi însăminfarea griului 

Relatări ale reporterilor noștri prezenți pe frontul campaniei in pagina a 3-a.
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„Nu vreau asta !“ — îți spu
ne și crede că e suficient doar 
atît. „Ce preferi ?“ — îl întrebi 
și nu e prea greu să-ți dai sea
ma că nu are ce să răspundă. 
Caută printre vorbe, se rătă
cește în gesturi,-se împiedică în 

. justificări. Stăpânește perfect 
doar... refuzul ! Manevrează 
doar obiecțiile ! L-ați recunos
cut, fără să mai adăugăm că 
sțrhnbă din nas la orice propu
nere, că îl plictisesc sfaturile și 
îl agasează orice tentativă de 
a-1 trezi Ia realitate. îl știți, 
chiar dacă nu v-am spus încă 
nimic despre viata lui alcătuită 
din- ridicări din umeri și din 
aluzii vagi la ceva care urmează 
s-o schimbe din -temelii. Vă in- 
tîlniți cu el, deși nu doriți să 
vă încrucișați pașii ca simpli 
călcători de asfalt, prezențe, 
inestetice pe traseele din care 
se compune existența noastră. 
Este. MOFTUROSUL ! Cel mai 
blind nume pe care i l-am gă
sit. Mofturosul are însă, aceas
ta fiind singura asemănare cu 
dumneavoastră, cu noi toți, o 
identitate. Un nume, o adresă, o 
biografie. Și... o parolă ’

- ASTA-I CULMEA! - 
exclama o persoana inca
pabila sâ despartă „cul
mea" de rîpâ.

Paraschiva Neagu a venit pe 
lume acum douăzeci și patru de 
ani într-un imobil de pe Bule
vardul Republicii care îi ser
vește și astăzi drept locuință. 
Stă acolo împreună cu părinții, 
doi frați și o soră. De fapt, din

tre toți, numai ea stă ! Tatăl 
și mama lucrează, unul din frați 
și sora învață, iar cel mai mic 
membru al familiei (3- ani) se 
joacă. Paraschiva a făcut un 
timp de toate : s-a jucat, a în
vățat. a lucrat. Apoi și-a des
coperit. în sfirșit. vocația : stă! 
în traducere proprie, starea a- 
ceasta este impresionant de ac
tivă : „mă pregătesc pentru ad
miterea la facultate, îmi îmbo

acesta de volume este semnul 
aspirației Paraschivei Neagu de 
a deveni medic. Nu s-a prezen
tat încă niciodată la faculta
tea care pregătește în respectiva 
profesie, dar, cutând, curind, 
veți vedea, veți auzi și vă veți 
convinge cine este tînăra peste 
care pină acum ați trecut cu vede
rea. „îmbogățirea cunoștințelor" 
se află materializată tot în in
ventarul pe care l-am transcris

MOFTUROȘII

gățesc cunoștințele. îmi îngri
jesc sănătatea, îmi ajut fa- 
mi li a...“.

în traducerea noastră (e clar 
că deocamdată este absolut im
posibil să vorbim aceeași lim
bă !), traducere în care ne-am 
ajutat de „dicționarul** faptelor, 
argumentelor, dovezilor, „pre
gătirea pentru facultate" în
seamnă că, timp de cinci ani, 
pe una din măsuțele joase ale 
camerei pe care o - ocupă „în 
exclusivitate" — sînt acolo trei 
asemenea măsuțe și veți vedea 
de ce ! — se află rînduite și 
prăfuite de scurgerea timpului 
cîteva manuale, un curs de ana
tomie, două caiete, precum și 
cartea „Secretul vieții lungi sau 
cum să răminem tineri" de Ion 
Bordeianu. Pentru musafiri sau 
vizitatori nepoftiți. „maldărul"

mai sus, la care onestitatea ne 
obligă să mai adăugăm, Ia su
gestia interlocutoarei, televizo
rul, spectacolele (a vizionat in 
ultimul timp „Palatul Steinbec" 
(? ? ! ! !) și „Uite că nu tac !“ 
la Teatrul de estradă, și multe, 
multe filme dintre care „Melo
diile cartierului" și „Apașii" i-au 
provocat o emoție estetică deo
sebită), apoi convorbirile cu — 
din nou cităm — oameni care 
au tangență cu arta și cultura, 
„îngrijirea sănătății" are, de 
asemenea, un palmares vrednic 
de toată lauda : în primul rind 
și-a plombat toți dinții, apoi s-a 
ocupat de lichidarea unei afec^ 
țiuni renale și se luptă în con
tinuare, fără rezultate deosebite, 
cu înfrîngerea unei migrene ca
re o chinuie „cînd ți-e lumea 
mai dragă". Cînd îi e lumea mai

dragă Paraschivei Neagu ? Cind 
organizează — la domiciliu și 
pe chiar cele două măsuțe su
rori cu cea care îi suportă aspi
rațiile profesionale — mici și 
nevinovate înfruntări la poker 
„pe bețe de chibrit" după cum 
se grăbește să precizeze ? Sau 
cind „își ajută familia" — și cu 
aceasta am epuizat ultimul 
punct de pe răbojul existenței 
sale active? Aici'se cuvine să 
apelăm din nou la spusele tine
rei de 24 de ani, nu din dorința 
de a șoca, ci pentru că n-am 
știut să spunem mai frumos ca 
ea cum faptul că fratele și sora 
mai mare cînd vin de la școa
lă, tatăl și mama cind vin de 
la lucru, ba chiar și prîslea fa
miliei cînd se rostogolește spre 
interiorul apartamentului au 
parte de „veselie, o ambianță 
tinerească, voie bună și discuții 
interesante cu oameni instruiri" 
înseamnă un real și prețios 
sprijin pentru menținerea și 
consolidarea echilibrului fa
milial.

Mai rămine o fărimă de bio
grafie : Paraschiva a și lucrat : 
a fost timp de trei sâptămini 
„controlor la Administrația Pie
țelor". „Nu era pentru mine — 
ne comunică, scuturindu-se de 
amintirile acestui prim și sin
gur contact cu munca — sâ stau 
să văd dacă țăranii respectă 
prețurile ia cartofi sau la pe
peni ! Asta-i culmea !~.

Chiar așa ! Ce fel de culme

SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare in pag. a lll-a)

! enciclopedia senthnentală
' de Adrian Păunescu
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Cuvînt de regăsire
Reluăm astăzi, cu. speranța că va dura, rubrica noastră 

,.Enciclopedia sentimentală", în care vom încerca să privim 
fraged lucrurile vechi și noi din- sumarul realității contem
porane. Lucruri, deci idei și portrete, o lume , privită și cu 
inima, o lume in care cel ce scrie trăiește, nu doar scrie. 

m^lte de gâsit și regăsit, ne întoarcem plini de amin
tiri și de speranțe, de fapte și imagini, la locul nostru, in 
casa noastră care e tipăritura.

Oamenii iși continuă lupta lor grea, de zi cu zi., pentru o 
țara mai. fericită in libertatea și construcția ei. Seisme con
tinuă și zguduie planeta, noile generații de tineri continuă sa 
pună întrebări și continuă să descopere că autoritatea de a 
pune întrebări nu ți-o dă de cît munca. Punctul de vedere 
superior, mereu prezent, ca o obsesie, ca o încarnare în 
această rubrică a noastră va fp munca. Nimic nu se face fără 
muncă, spun marile conștiințe ale epocii, nimic nu se face 
fara sacrificii și fără muncă, scrie — iată — pe o pancartă 
oarecare din comuna Ploiești, județul Dolj. înainte de a fi 
obiecte ale contemplării și mirării noastre, piramidele vechi 
smt fructul unei munci care a unit, a secătuit și d înnobilat 
generații umane Vorbim despre capacitatea neobișnuită a 
latimtățu de a construi, in locurile unde se întindea, șosele. 
Dar aces:e șosele nu se construiau singure. Privim Voronetul 

nv știu care dom din Paris, din Moscova, din Roma sau 
di-i Koln. Ele sint artă numai pentru că sînt muncă. Ce 
cohorte de oameni necăjiți și-au depus sudoarea la acele te
melii din care a rămas numai strălucirea?! Lumina becu
lui am odaie aduce foarte, rar aminte celui care, in mod 
s.mplu și elementar, apasă un buton ca să o aprindă, de 
jertfele, de viețile celor care, pentru a construi o hidrocen
trală. nu au precupețit nimic. Cosmonauții umplu cu numele 
lor paginile de ziare și filmele care-i fac celebri. Dar cele
britatea e numai suprafața’ unei substanțe care se numește 
trudă titanică. Superba gimnastă care uluiește omenirea cv 
eleganța și precizia gesturilor ei de pasăre celestă muncește 
cit o echipă de mineri, in fiecare zi. Să nu uităm aceste 
lucruri, pentru că e important să participăm ca oameni încă 
tme-: iau tineri de-a dreptul la marele salt pe care România 
toci alt stă e angajată și îndreptățită să-l facă, prin munca 
tuturor fiilor ei. Faptele sînt fapte și forța lor aruncă în aer 
toate dicționarele dacă acestea nu știu, prin cuvinte, să le 
cuprindă. „Enciclopedia sentimentală" știe regula simplă a 
posibilei contradicții dintre fapta nouă și cuvintul vechi. îi 
jnrit pe cititorii mei să purtăm deci un dialog, să mi se 
adreseze cu întrebări, cu sugestii, cu opinii despre tot ceea 
ce i-ar interesa. Să spunem împreună o poveste, una din 
poveștile numeroase ale sufletului nostru împovărat și în
nobilat de trudă.

Așadar, de joia viitoare vă invit la „Enciclopedia senti
mentală".

î I I î î î ț î j î î
* 
j
I
î î

îII î î
* î î î î î î ț 
I
J
A



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 JOI 30 SEPTEMBRIE 1976

Drumurile succesului
<

Primele înscrieri la cuvint
se află.

Dezbaterea noastră
.- I" ' " ‘ 1  1 "

Vă propunem pentru fiecare lună a acestui an școlar, o dezba
tere la care să participați cu opinii, să încercați voi să dați răspunsuri 
unor probleme pe care vi le puneți la virsta adolescenței. Pentru 
astăzi propunem să discutăm despre :

1. CE ÎNSEAMNĂ A AVEA SUCCES IN VIATĂ ?
2. CARE ESTE PREȚUL PE CARE NU L-AȚI PLĂTI, CU NICI UN 

CHIP, CHIAR CU RISCUL DE A NU AVEA SUCCES IN VIATĂ î

1. A avea succes In viață 
înseamnă după părerea mea să 
fii util. Să fii folositor celor 
din jur, societății, să reușești 
să corespunzi mereu exigentelor 
creștin de ale vieții moderne. 
Cred că realizarea ca om ti-o 
dă in primul rînd munca, dar o 
muncă făcută nu oricum, la 
minima rezistentă, ci una care 
să aducă ceva nou in domeniul 
în care lucrezi, ceva în plus. 
Concret, vreau să dau examen 
la aeronave, să-mi aduc con
tribuția (ca inginer sau ca 
tehnician) la construcția avio
nului românesc.

2. Din păcate, mai auzim 
încă de succese obținute pe al
te căi, lăturalnice, decit 
efortul și capacitatea 
Am vrea ca generația 
nealegind niciodată o 
nea cale, să elimine 
această concepție. Ce 
tie poate să-ți dea un

prin 
proprie, 
noastră.
aseme- 

definitiv 
satisfac 

_ >-___ ___ succes 
nemeritat, -rod al unor înjosiri, 
al necinstei? Cred că e o bucu
rie cu un gust foarte amar, o 
amintire pe care ai vrea s-o 
uiți si nu poți, toată viața. A- 
devărata si singura satisfacție 
o găsești numai in munca, in 
eforturile tale drepte, cinstite, 
care te-au condus la succes, 
ți-au dovedit că ești om capabil, 
puternic și necesar.

1. După părerea mea. cheia 
succesului se află. simbolic 
vorbind, in servieta fiecăruia 
dintre noi. așa cum bastonul 
de mareșal se afla, cum afir
ma Napoleon, in geamantanul 
fiecărui soldat. Avem evantaiul 
de a trăi într-o societate in 
care fiecare om Ui făurere 
propriul destin, prin feiui cum 
știe să-și valorifice potentele, 
să-și educe voința, să o cana
lizeze spre teluri bine prec.za- 
te. căci succesul reprezintă, in 
primul rind. un te! bine preci
zat, după care urmează lupta 
cu tine însuți oe.-.tru a cunoaș
te mai mult: și a înțelege mai 
bine, spre a atinge culmile 
spre care aspiri, sprijînir.du-te 
pe forța si capacitatea u E 
foarte important ca aspirația 
să fie realistă, neutooică. r.e- 
lăsîndu-te in voia valurilor. 
Construindu-te dec:, conștient, 
nu pe baza unor himere sau 
doar pe baza a ceea ce-ți imagi
nezi tu că ești. A oxea vorbi 
despre succes in tnaU irjeam- 
nă. înainte de zoa'e duoă pă
rerea mea. să nu fii închipuit 
cu tine însuti- Nu știu dacă 
chiar aceasta reprezintă sau 
este succesul : cred insă că ere 
o condiție fără de care r.u se 
poate vorbi de?ore succes, des
pre atingerea telului propus-

-.taie

IW

/

- r- 3eeU cu p-tțri:efte esd-e tehnice bine euntucute fi apreciate de pe acum in marile
de «pecfoMtindaa Brarritt im Întreaga țoră {stinge). Anul UI fete (dreapta) la practica productivă in secția mecanică.

„AHIM1FI FtiFFE AMI DE ȘCOALA" LECȚIA DE ISTORIE

LA CE SE GINDEAU El
1

Scriind, împreună cu colegul meu loan Scurtu, lucrarea 
„Turism cu manualul de istorie" afirmam că istoria se învață 
din documente, din cronici, din cărți, dar se învață și cu pa
sul. Văzind, cercetînd, mîngîind vestigiile trecutului și marile 
construcții ale prezentului, ne pătrundem de acel înalt fior 
care se numește înțelegere, respect, dragoste pentru tot ce 
au făcut de folos, bun și frumos, înaintașii, pentru tot ce, cu 
avint, înfăptuim noi azi. Cine are sentimentul Istoricității, con
știința istoriei, cine știe mai multe despre sine și despre po
porul și patria sa e mai bine, mai armonios format, mai pu
ternic spiritualmente în lupta cu viața, mai om. Cu nestinsul 
lui entuziasm, N. Bălcescu aprecia istoria unui popor ca un 
izvor de „suvenire sublime, care de multe ori îl luminează 
asupra soartei sale, il trag din adormire, din nepăsare și deș
teaptă în inima lui demnitatea de om și entuziasmul libertății".

Atunci cind avem virsta lucrului cu manualul, ca și atunci 
cind am depășit acea virstă, tot învățăm, tot trebuie să știm 
istorie. Pentru că orice azi devine ieri, și fără a ști ce-a fost 
și ce-am făcut ieri nu putem înțelege, nu putem ști ce vom 
face mîine. Coci nimic nu se naște din senin șUatici din gene- 

we-to-ee. Orice prezent si orice viitor are un trecut. 
$ fără un.totea de curgere a acestei trinități nu putem con
cepe dialectica devenirii, nu putem concepe viața. Patria este 
arena unde se desfășoară marea epopee a vieții poporului, 
adică istoria lui. Printre semnele pe care le lasă istoria, adico 
viața poporului pe pămîntul țării sint și monumentele istorice. 
Adesea ele vorbesc despre un moment al istoriei sau despre 
o personalitate mai cu putere, mai cu elocvență, mai com
prehensibil decit un document scris pe hîrtie sau decit un șir 
de cronică oricît de limpede exprimat. Numai cine și-a purtat 
pașii pină la Putna și și-a plecat genunchii în fața lespezii de 
mormînt al lui Ștefan cel Mare, a urmărit scrisoarea în ima
gini reflectate în seninul cerului la Voroneț, a înserat, într-o 
zi de primăvară, la Moldovița, a urcat pe zidul de miazăzi 
al Suceviței și-a privit încrengătura arborelui Iul lesei, zugră-

LA CE NE GINDIM NOI
care poate prevedea tehnica vi- 
luxului e omul Se știință.

Ur. exemplu : mașinile de 
calcul nu se contruiesc, cum 
e-ar crede, de către ingineri, ci 
de către matematicieni. O pot 
spune liber, fiindcă eu n-am de 
tind să construiesc vreo mașină 
de calcul. Ceea ce constituia 
problema actuală a construcției 
mașinilor de calcul nu e în pri
mul rind numai o problemă a 
tehnicii electronice, e cel cutia

O PROBLEMA DIN

fi „azi" ■)cind va

CUNOAȘTEȚI ACESTE

M. IOANA

Chipul elevului exemplar

de Radu Cosașu

Scrisoarea săptâminii

REVISTA REVISTELOR ȘCOLARE
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RADU CIMPONERIU, 
anul IV F, Liceul „Nicolae Băl- 

cescu" — Craiova

atunci cind 
reporterului 

în polul
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Pentru ca să-l înțelegem pe „miine"„FAMILIA NOASTRA“
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fotografiile paginii VASILE RANGA

CRISTIAN VLĂDULESCU, 
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1. A avea succes in viață este 
o expr^rre De care nu o wh 
raporta deci: La persoana mea. 
adică sentimentul imolirurii nu 
poate aparține deet* celui ore 
a lupta: pentru el Voi putea 
amine ci am succes in vțixă 
doar atunci cind voi reuși eâ-m. 
îndeplinesc visul de a crea pen
tru cei în mijlocul cărora tră
iesc. cind voi putea spune că 
drumul pe care l-am ales In 
viață se integrează perfect in 
mersul înainte al societău-. 
noastre. Nu cred că a avea suc
ces în viață este sinonim cu 
părerea unora dintre cei din 
jurul tău. Nu sânt de acord cu 
părerea care asociază realiza
rea. succesul in viată cu obți
nerea unei poziții mai impor
tante în societate, dat fiind că 
printre noi sint oameni ce ur
măresc numai aceasta. Prețui
rea oamenilor este o recunoas- 
tere a muncii, a inaltelor cali
tăți morale si nu o unealta.

2. Chiar dacă s-ar întimpla 
să nu reușesc în ceea C€ mte 
mi se pare la un moment dat 
mai important, nu cred că aș pu
tea să mă împac cu gindul că 
am făcut ceva, că am întreprins 
ceva împotriva semenilor mei. 
a colectivului din care fac par
te, că m-am opus intr-un fel 
sau altul dorinței de mai bine 
a celor ce muncesc. Și. mai 
ales. îmi este străină ideea că 
prin „succesul*4 meu am deter
minat insuccesul în viată al 
unor oameni drepți. Este un 
preț prea scump, de care nu 
mă simt în stare.

Vi seria cerindu-vă on 
sfai. Hă aflu intr-a situație 
mii grea. Trebuie «i-mi aleg 
profesia. De fapt, eu mi-am 
ales-a pe cea care-mi place 
mie, dar nu se potrivește eu 
alegerea părinților. Ei sint 
mediei si doresc ea si eu să 
devin tot medic, să le urmez 
exemplul. Eu vreau ? 4 le ur
mei exemplul dar intr-un 
sens mat larg. Niei nu vor <"A 
audă să mi fac inginer, con- 
si de rind că politehnica nu e 
potrivită pentru o fată. Nu 
sint virstnici părinții mei 
dar au deja prejudecăți pri
vind profesiile pentru fete. 
Si au aliați și pe buniei si Pe 
unele rude ale noastre. Ceea 
ce mă contrariază este neîn
țelegerea mamei : ea știe că 
de ciad sint mică nu suport 
să văd singe si cind mă pan
sa eu mă uitam in altă parte. 
Cum nu se gindeste eă am 
groază de disecții ?

De învățat învăț așa cum 
vor ei, pentru admitere la 
medicină, nu mi-e greu să
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O idee dintre cele 
mai simple și mai fi
rești — un ou al lui 
Columb, ai zice — este 
aceea că revistele ele
vilor ar trebui să 
reflecteze viața 
elevilor, nu? O idee 
ceva mai compli
cată care nu cere to
tuși o îndelungată de
monstrație este aceea 
că înfățișarea vieții 
unui grup de oameni 
capătă o expresie pu
ternică ‘ J
ochiul 
cade nu ...
unei abstracții, ci în 
plinul unei priviri, în 
adîncul unui chip, în 
conceptul unui gînd, 
aducînd în prim plan 

și problemele 
lui. Toată 

cind

acțiunile sociale si po
litice ale elevilor. Ne
numărate pagini cu
prind poezii, studii, 
probleme concepute de 
elevi. Dar ecuațiile cu 
oricite necunoscute nu 
spun chiar totul despre 
necunoscutul din fie
care tinăr. despre pro
blemele lui personale, 
despre poezia si proza 
vieții lui de școlar, de 
utecist. Lipsa de 
concret uman, la ni-

ner.ți (den ti •« elev 
medv- «r me—.ta orte- 
neala tsr.or crfîeole...). 
Intr-un nvmcr met 
vechi cl revistei de 
Liceu’ ^on Jtvsn-
lescu" d:n SInssnn,
revistă pe cere em re
marcat-o si nen-’“. 
unele ide: ftncue. sm 
unul lingi elzul un 
portret ai M-.neelei. o 
fată care știe să c.nte 
se pare mînunet, n 
reportaj intitulat 0Co-

A 
A
A
A 
A
A
A
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omul 
persoanei 
omenirea apare 
te uiți atent la un om 
care ară — spunea 
Breugel bătrinul, cel 
care a avut intr-ude- 
văr ideea uimitoare să 
„pună" un om care 
ară în coltul tabloului 
acela fantastic 
derea lui Icar, 
in mare...

Revenind pe 
să spunem că 
vistele liceelor noas
tre nu lipsesc dările 
de seamă asupra acti
vității obștești, artico
lele entuziaste despre

velul individului, ab
sența unor portrete 
expresive. pătrunză
toare, apte să stringă 
in focarul lor carac
tere exemplare — de 
care la această virstă 
fiecare are o nevoie 
acută — sărăcia de 
„cazuri" pregnante și 
semnificative. toate 
acestea intrigă și miră.

Nu mai puțin șo
canta este atmosfera 
feerică degajată de 
cele citeva reportaje 
citite (nu neg că altele 
poate ne-au „scăpat") 
care încearcă să sur
prindă personalitatea 
unor elevi fie ei emi-

legii mei". o cratere 
de fapt incintată a 
elevei Dana Predc 
(anul IV D). înălțată 
în cinstea unor elevi 
fără îndoială, foarte 
buni. Absolut toți eroii 
ambilor compuneri 
sint definiți in su
perlative. intr-o stare 
de laudă fi admirație, 
lipsită firește de orice 
accent critic, proiec- 
tîndu-ne intr-un para
dis unde se mișcă doar 
virtutea, „gingășia" si 
„puritatea", ..cumințe
nia", „visurile și visă
rile", „frumusețea" și 
alte ■ cuvinte fără de 
nuanță care prin aglo-

lntreabă-l despre 
sport, despre metema- 
t'.că — o să-ți răs
pundă. Cum reușești, 
Romeo ? E un se
cret ?•-. Efectul a- 
ceszei uimiri combina
te cu un stil mult 
prea vioi ?: familiar 
pentru o problemă atit 
de gravă ca aceea a 
cultuni unui tinăr este, 
invers decit cel căutat: 
măsurarea personali
tății după cantitatea 
de cunoștințe înmaga
zinate e o operație 
foarte surriară si „ui
mește" intr-adevăr ca 
un om cult să o mai

txz cv rerrd f
baW de-
rvse m*e'. respect: le 
KZU 
x-cr

-xxeter*
tenner as «cci pa>::n 
i.-v5.T.:ne. n ele de^.- 
nizorn pe-:'-- o perso- 
nauute tindri.

E adevărat, ed a 
p^ne in evidente ca
racterele st nu super- 
latvcele. e sssuit mai 
greu, cerissd o privire 
reclisîă, deoa-te de 
orice feerie si idilism. 
Ar fi trist și demora- 
tizator ea revistele 
noastre școlare să pre
zinte procesul de in- 
vdțâturâ. formarea in- 
telectuaiâ și morală ca 
operații in care totul 
merge pe roate, cu e- 
levi perfecți. care nu 
soliciți alt lucru decit 
o bătaie admirativă pe 
umăr. A învăța e un 
proces dramatic, soli
citând la maximum 
caracterele aflate la 
această răscruce a 
științei și a neștiinței. 
De ce n-ar cultiva re
vistele noastre o ase
menea viziune nobilă, 
patetică, combativă, e- 
purată de orice dulce
gării?

* A

noar-erea științifică a lumii 
m-t nemrie să gindesti apro
ximativ. Imperativ : gindiți ma
tematic '

Noi nu facem mmar.e fantaiti- 
co-FU-ntifice. chiar dacă unora 
li s-ar părea. Acea cincime din 
omenire care va iucra in cerce
tare va vorbi neapărat în lim
ba matematică. Lucrul poate să 
displacă ; istoria nu se desfă
șoară ca «ă fără tuturor plăce
re. Numai celor care o fac.

Pentru 1 din 5 : _
Omul de știință este un om 

complet. Acei tip de om care nu 
e ir.tsresat deci*, de o singură 
activitate, nu e mai des intilnit 
printre oamenii de știință de
dt printre cei care au alte preo
cupări. Nu numai viața practică 
D interesează. fiindcă azi e 
obliga: să vină In contact cj 
ea. cum am spus-o. îl interesea
ză și artele, și viața politică in
ternațională. și viața poporului 
său : rum s-a spus : tot ce e o- 
menesc. Deci și filozofia. Și 
cum fizician, chimist, biolog e 
legat de antologie, logician și 
matematician de epistemologie, 
inginer sau medie de munca cu 
oamenii, de psihologie, de efi- 
tientă. deci de praxeologie. di- 

“ferîtele discipline ce se grupau 
cindva sub mantaua largă a fi
lozofiei ii tint chiar foarte apro
piate.

Pentru ceilalți < : pentru toți 
5 :

Progresul tehnicii pe lume nu 
numai că cere știință. întreaga 
sumtă ; o cere repede. Am sous 
eă cere științei să-i rezn’.ve pro
blemele- Totodată. îi cere să-i 
indice vutorul. Sint oameni care 
văd intreîmintarea științei cam 
asa : tehnica are nevoie să i se 
rezolve o problemă. Institutele 
de proiectăr» proiectează. Fw- 
ma aceasta e bună, dar simultan 
se dezvoltă ti alta. Institutele de 
cercetări fac o descoperire. Nu 
există nici o industrie care s-o 
utilizeze. Atunci se creează a- 
ceastă industrie nouă. Aceasta e 
forma marilor răsturnări.

toc arit • pccblemi a nrocamă- 
ni. a programării automate, 1 
limbajului de programare. a lo
gicii. înainte se dădea o mașină 
și se studia programarea pentru 
acea mașină. Azi problema e 
răsturnată : să se construiască o 
mașină care să realizeze un de
ziderat logic al programării.

In această epocă am intrat in 
ultima vreme. Ar fi greșit să 
credem că va fi epoca în care 
va conduce o singură știință. 
Grupuri complexe de oameni de 
știință de variate specialități 
vor forma colective care să re
zolve anume probleme, fizicieni, 
chimiști. biologi, fiziologi, psiho
logi (sociologi oare ?, foarte pro
babil. nu știu cum), lingviști, 
statisticieni, economiști, ingi
neri de diferite ramuri. Bineîn
țeles. pentru precizia exprimă
rii și evitarea confuziilor, limba 
va fi matematica, fizica mate
matică psihologie matematică. 
Și altele ?

Și arta ? Literatura, pictura, 
sculptura, muzica ?

S-a auzit că au fost puse ma
șini de calcul să compună mu
zică, versuri. Fi-va poezia ma
tematică? Răspunsul trebuie dat 
cu o Întrebare : cind betonul ar
mat a pătruns in tehnica con
strucției. oare a dispărut arhi
tectura ? Bineînțeles, sint unii 
care o srun. Cind tehnica îngră
șămintelor a pătruns in horticul
tura au dispărut grădinile? Sîn- 
tera prea la început pentru a ști 
cum mașinile de calcul vor aju
ta pe om în compunerea n 
zicală. Nu putem prevedea.

Ceea ce se poate prevedea 
foarte îmbucurător. Și istoria ne 
ajută să Înțelegem ce se întim- 
piă. Automatizarea cere lucră
tori din ce in ce mai calificați, 
dar această calificare trebuie sa 
fie din ce in ce mai mult de 
înalt nivel cultural. Omul nu 
poate fi la înalt nivel cultural 
numai într-o parte. Nici un pi- 

. poate sâ-i crească mai 
mult decit celălalt. Dar capul ? 
E foarte user, cred unii, șă apeși 
oe butoane. Thfr-adevăr. efortul 
fizic e mai mic decit la multe 
alte munci. Efortul fizic e mai 
mic cind ir.vinesti volanul unui 
automobil sau tind apeși pe ac
celerator dedt cind cari piatra 
cu roaba.

Bineînțeles, var spune mulți: 
e mai ușor să cari piatra 
roaba decit «ă demonstrezi 
teoremă de topologie. Dacă 
place să «punem că facem lu
cruri din ce in ce mai grele, e 
bine.

Ridicarea calificării muncii 
înseamnă Insă și ridicarea cali
ficării muncitorului.

• Apărut In cartea ..Amintiri de
spre anii de scoală" sub titlul 
„Eu, tu, el sau altul**

Dumitru Alma$
vită pe trupul bisericii, numai cine s-a apropiat, eu interes, 
respect și pietate, de ruinele cetății de la Suceava, Tîrgoviște 
ori Neamțu își poate face o imagine despre ce-a fost evul 
mediu moldav sau muntean și de ce noi azi putem construi 
un nou ora? Suceava, Rădăuți, Botoșani, Tîrgoviște, Pitești, 
Roman sau Piatra Neamț, la dimensiunile și la funcționalita
tea epocii noastre. Nu înțelegem mare lucru din istoria Tran
silvaniei, daca nu intram în Muzeul de istorie al orașului CJuj- 
Napoca și nu ne plimbam printre atîtea vestigii romane, daca 
nu urcam în Baștea Croitorilor, în foța căreia a fost martirizai 
Baba Novac, viteazul Câpitan al lui Mihai Viteazul, daca hu 
înconjuram de citeva ori bisericile gotice, începînd cu cea a 
Sf. Mihail, cri daca nu ne uitam cu atenție la Palatul baroc 
(Banffy) din Piața Unirii.

Și cine nu se emoționează de „umbra lui Mircea la Cozia", 
cind urcă Olt in Sus ? Mi s-a întîmplat, acum vreo patru-cinci 
ani, să mă rog de un tinăr șofer să mă io în cabina lui, de 
la Rîmnicu Vilcea pină la hidrocentrala de pe Lotru, unde 
lucra. Ca să i se mai răcească motorul a oprit în dreptul mă
năstirii, ca o cetate. Am avut inspirația să-l invit să intre în 
acel lăcaș de artă și istorie. Nu-I vizitase niciodată deși fă
cea, de cite trei, patru ori pe săptămînă, drumul din Rîmnicu 
Vilcea pe Lotru in sus. L-au captivat așa de mult toate cele 
văzute și auzite acolo, le-a îndrăgit așa de tare incit, cum 
mi-a declarat mai zilele trecute, cind ne-am reîntîlnit, tot din 
întimplare : „Știți, de fiecare dată cind am mai trecut pe lingă 
Cozia am oprit să-mi răcesc motorul și să-mi încălzesc inima, 
lingă umbra lui Mircea"... Și m-a asigurat că, o inimă caldă, 
încălzită la o vatră de istorie, lucrează mai entuziast pentru 
ciclopicele construcții dătătoare de energie din valea zbur
dalnicului Lotru.

Am constatat de mai multe ori că tinerii nu cunosc monu
mentele istorice ale orașului lor. Am întrebat, în cîteva școli 
din București, de pildă, dacă Tudor Vladimirescu dre o sta
tuie în capitala țării și prea multe răspunsuri s-au exprimat 
prin stringeri de umeri. Asta m-a îndemnat să scriu cărticica 
pomenită mai sus.

Ce monumente ale istoriei trebuiesc cunoscute ? Toate, Ab
solut toate. Nu-i nici român, nici cetățean al acestei țări, nici 
chiar om nu se poate numi acela care nu știe că pe pămîntul 
nostru se află urmele cetății aeto-dace de la Sarmizeaetusa 
și monumentul roman de la Adamclisi, că există o statuie o 
lui Alexandru loan Cuza la lași și una la Craiova, una a lui 
Mihai Viteazul la București și alta la Alba lulia, iar, în curînd, 
și orașul Cluj-Napoca se va împodobi cu chipul măreț al în- 
tiiului unificator. La fel nu poate spune că înțelege prezentul, 
in toată adîncimea lui, acela care n-a vizitat Doftana și nu a 
stat, într-o clipă de reculegere, în fața monumentului dezro
birii de la Calafat, de la Păulis sau de la Careii Mari.

Sint multe aceste monumente ? Nu, cind le cunoști, le în
țelegi și le iubești, te pătrunzi de marele lor înțeles și simbol, 
încep să facă parte din ființa, din conștiința ta și nu te mai 
poți concepe fără ele. Te simți sărac și neajutorat spiritual- 
mente fără ele. Iar noi, azi, le dezgropăm din țărnă și din ui
tare, le restaurăm, cu grijă si cu dragoste, tocmai pentru că 
sint relicve ale istoriei, podoabe ale pămîntului românesc, 
creații ale minții poporului, avuții naționale, care grăiesc, în 
chipul cel mai palpabil despre ceea ce am fost, ceea ce sîn- 
tem și vom fi.
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La întreprinderea de confecții din Craiova

In aten(ia specialiștilor și mecanizatorilor

URGENTAREA SEMĂNATULUI
De o parte și de alta a dru

mului, după solele cu porumb 
sau culturi duble, apar din cind 
în cind ogoare negre pe care 
mărșăluiesc tractoare trăgind 
după ele discuri sau semănători. 
Aici, pe meleaguri gălățene, în- 
sămințarea griului este o lu
crare in plină desfășurare, ce 
solicita eforturile tuturor unită
ților agricole. La C.A.P. Rediu, 
de pildă, s-au semănat deja 
peste 400 hectare cu griu, din 
cele 750 ha planificate. Mecani
zatorii sint în cimp încă din 
zori. Unul dintre ei, Nicolae 
Ene, ne spune : „Avem spor la 
semănat deoarece dispunem de 
toate condițiile necesare : o a- 
provizionare operativă cu se-r 
minte și carburanți, terenul bine 
pregătit. în actuala campanie 
jumătate din discuri au fost 
echipate cu nivelatoare, ceea ce 
asigură o suprafață cum nu se 
poate mai bună pentru însămîn- 
țat". Peste Cîteva clipe îl în- 
tîlnim pe
Codreanu, ______ __
C.A.P. „Avem front de ____
pj.-.ă la 520 ha, ne spune acesta. 
Am luat insă măsuri să pregă- 
kA^gmediat terenul eliberat 
r -> floarea-soarelui. în acest 

fc t . - -—1 avea continuitatea ne-

tovarășul Dumitru 
inginerul șef al 

‘ ' lucru

cesară Ia insămințarea griului 
și vom încheia lucrarea in timp 
optim-.

Același mod de acțiune, di
namic. responsabil, se eviden
țiază și la C.A.P. Cuca. ..După 
1 octombrie, ne spune Constan
tin Cioc, șeful secției de meca-, 
nizare. vor mai rămine aici de 
semănat 100 ha". Deci un ritm 
bun, obținut prin folosirea in
tensa a timpului de lucra din 
zori și pină noaptea tirziu. Im
perativului urgentării însămir.- 
țatului i s-a răspuns aici, ca și 
în celelalte unități din județul 
Galați, printr-o mobilizare am
plă a forțelor, prin mărirea du
ratei de lucru în cimp, printr-o 
mai bună organizare a muncii. 
Și toate acestea in condițiile- 
unei griji sporite pentru efec
tuarea unor lucrări de ' "
bună calitate. Peste tot. 
am trecut ieri, pe la C.A.P. Tu- 
lucești, Frumușița. Cuca. Rediu, 
Schela, sau Smirdan, am putut 
remarca străduința mecanizato
rilor și cooperatorilor de a se
măna cît mai corect, de a nu 
risipi nici un bob. în plus, am 
putut constata rezultatele prac
tice ale unei acțiuni recente a 
Trustului S.M.A. Galați : echi
parea discurilor cu nivelatoare

foarte 
unde

a C-A-P. Chirastei în 
execu- 
calitate

urgentareaCuvintul de ordine al acestor zile pe ogoare 
insămințărilor la cultura griului

Foto : VALERIU TANASOFF

jColap) permit* 
tarea unor lucrări de

La CJLP. Schela, in 
blinda a după-amiezii. 
zatorii și 
de insămi 
care cu dteva zile înainte mai 
era încă f.oarea soarelui. Un 
asemenea fapt es:e grairor pen
tru capaeita:ea de mobilizare a 
oamenilor de aici, pentru răs
punderea care :: animă in cul
tivarea pămintuhiL Din dialogul 
punat la inche.erea acestui raid 
cu inginerul Mureșel Popa, di
rectori Trustului S.M.A. Ga
lați, are înțeles că eforturi-iden
tice se depun șî in celelalte u- 
nitâți agricole din județ. Mai 
multe stațiuni de mașini agri
cole. precum cele din Vameș, 
Slobozia. Cuca și Hanu Conachi. 
au insimințat deja o jumătate 
din suprafața planificată. Pe to
tal județ, s-a ajuns la un pro
centaj bun. de circa 43 la sută. 
..Ne concentrăm forțele, spune 
interlocutorul nostru, ca pină pe 
1 octombrie să insămințăm tot 
terenul după premergătoarele 
timpurii, adică să semănăm ju- 

..e din suprafața planifi
cată. Pentru îndeplinirea acestui 
angajament toți mecanizatorii 
sint Ia datorie*. Ceea ce am 
constatat și noi. consemnind a- 
ceste acțiuni și efwturi exem
plare. ___

lumina 
mecani- 

cooperatorii terminau 
ițat cu griu o solă pe

ION CHIRIC

Conform „graficului,“

se vaîncheiainluiia... martie• •

Elevi la strînsul legumelor
Elevii Școlii generale din Balaciu, constituiți în formații de lucru 

corespunzătoare claselor în care se ana, lucrează de zor fiecare 
culegind roșiile cu atenție, cu grijă. Alături, profesorul Stoica Chi- 
riță ține evidența muncii pentru fiecare elev in parte. în numai 
două zile dc lucru în grădină, elevii au recoltat 6 tone de roșii care 
au și luat drumul fabricilor de conserve.

Uii bilanț care confirmă ca pionierii șî uteciștii Școlii generale 
din* Balaciu s-au întrecut pe ei înșiși, că atît ei, cît și profesorii lor 
ca și consiliul de conducere al cooperativei agricole de producție 
au tratat practica agricolă a elevilor cu seriozitatea cuvenită. La 
acest bilanț mai trebuie adăugat că, pe agenda de muncă din acest 
sezon a elevilor din Balaciu, au fost înscrise rezultate la fel de bune 
la culesul merelor și strugurilor și vor fi înscrise, de asemenea, cele 
de la depănușat porumb din zilele următoare.

D. ALEXANDRU

Pe întregul flux al producției,

Pe cele 300 de hectare culti
vate cu sfeclă de zahăr, lucrate 
în acord global de către coope
ratorii din comuna Dridu — 
județul Ilfov, recoltatul se des
fășoară potrivit graficului. Gra
fic care, întocmit în funcție de 
capacitatea actuală de preluare 

bazei de recepție unde coo- 
" perat-iva din Dridu a fost repar

tizată. prevede livrarea zilnică 
a producției obținute de pe două 
hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr. O socoteală simplă arată 
că, dacă se va lucra in ritmul 
impus de acest grafic, campa
nia de recoltare a sfeclei de 
zahăr va dura nu mai puțin 
decit 150 de zile I Pină Ia a- 
ceastă oră sfecla de zahăr a 
fost recoltata de pe numai 30 
hectare. Sint mulțumiți coope
ratorii din Dridu de ritmul de 
numai două hectare recoltate pe 
zjifcit-m impus de graficul stabi- 

baza de recepție? Ar putea 
|||Mjcu mijloacele tehnice din 
^Ktarea secției de mecanizare 

cu forța de muncă de care 
Wdispun, să acționeze intr-un ritm 
V mai intens, să recolteze zilnic 
’ o suprafață mai mare de sfe- 
i clă de zahăr ? Iată ce ne răs

punde președintele cooperativei 
agricole de producție din Dridu. 
tovarășul Ion Rădună :

— Nu sîntem deloc mulțu
miți cu ritmul de numai două 
hectare pe zi la recoltatul sfeclei 
de zahăr. Aceasta, cu atit mai 
mult cu cît. pe unele dintre tar
lalele cultivate cțx sfeclă de 
zahăr trebuie să semănăm in 
această toamnă griu. Or, elibe- 

. rînd terenul pe numai cite două 
hectare pe zi înseamnă că vom 
intra in iarnă cu semănatul.

Un alt neajuns îl constituie 
faptul că. deși cooperativa este 
dotată cu trei dislocatoare pen
tru scoS sfecla din pâmint, este 
folosit numai unul și acela cu 
mult sub capacitatea normală. 
După aprecierea specialiștilor, 
a mecanizatorului Stelian Du- 
mitrache. a șefilor de echipă 
IIie Florea. Ivan Ene și Ștefan 
M. Ghcorghe — care acționează 
in aceste zile la recoltatul sfe
clei de zahăr — dacă toate cele 
trei dislocatoare și întreaga 
forță de muncă ar fi folosi-e la 
capacitatea maximă, ritmul de 
lucru zilnic ar fi de 3—1 ori 
mai mare. în sfirșit acum cind 
timpul de muncă se cere folosit 
cu cea mai mare chibzuință, dat 
fiind volumul mere și urgența 
lucrărilor, dispersarea forțelor, 
neutilizarea integrala a forței 
de muncă si a zilei de lucru nu 
pot fi decit păgubitoare ati*ă- 
gind după sine intirzieri si în 
efectuarea celorlalte activități.

Iată deci suficiente argumente 
— și această stare de lucruri nu 
e specifică numai pentru coope
rativa 
bazele 
clei 
care 
tatea 
imediate si eficiente care să 
permită utilizarea de către 
cooperativele agricole de pro
ducție a tuturor utilajelor din 
dotare și a forței de muncă, 
eliberarea grabnică a terenului 
destinat semănăturilor de 
toamnă, scurtarea campaniei de 
recoltat. *

din Dridu — pentru ca 
de preluare a sfe- 

zahăr 
activi- 
măsuri 

care 
de

Si 
Ie 
să

preluare 
fabricile de 
coordonează 
întreprindă

AL. DOBRE

VEȘTI
DE PE OGOARE
Volumul mare de lucrări 

ce trebuie efectuat în această 
perioadă pe ogoare impune 
organizarea riguroasă a mun
cii. folosirea la întreaga ca
pacitate a forțelor existente, 
în acest amplu efort pentru 
sxringerea grabnică, la timp 
și fără pierderi a recoltei, 
tinerii iși aduc o contribuție 
importantă. Sint mobilizați 
in aceste zile pe ogoare 
peste SM mii tineri, elevi, 
studenți. țărani cooperatori 
și mecanizatori, care organi
zați in brigăzi și detașamen
te de muncă patriotică sau 
șantiere și tabere locale, a- 
jută la culesul porumbului, 
legumelor, fructelor și stru
gurilor. Cu fiecare zi, ci în
scriu noi realizări de seamă 
in agenda campaniei.

• CONSTANȚA. Princi
palele puncte de lucru ale 
tinerilor constănțeni sint 
concentrate in aceste zile în 
întreprinderile agricole de 
stat Topraisar, Mihail Ko- 
gălniceanu. Ostrov, Ovidiu, 
Poarta Albă și Basarabi, de 
unde zeci de tone porumb, 
struguri și legume sint diri
jate operativ spre magazii.

• DOLJ. Pe agenda de 
lucru a celor peste 50 mii de 
tineri prezent i in campanie 
pe ogoarele județului Dolj, 
figurează ca activități prio
ritare recoltatul porumbului, 
tăiatul cocenilor și elibera
tul tarlalelor in localitățile 
Moțăței, Dăbuleni, Rast. Leu, 
Șimnic. Se lucrează pe toată 
durata zilei, organizindu-se 
chiar $i două schimburi. Ca 
activități mai deosebite con
semnăm prezența tinerilor in 
sectoarele zootehnice la pre
gătirea furajelor pentru insi- 
lozare și in bazele de re
cepție La descărcat. La I-A-S. 
Bocasta, Bragova. Sadova și 
CX.F. Cernele și Calafat, 
peste 10 000 tinert sint pre- 
zenți la revolutul și conser
vatul legumelor și fructelor.

• BIHOR. 1268 de uteciști 
Ia I.A.S. Oradea. Valea lui 
Mihai, Marghita și Ținea sint 
prezenți zilnic la culesul po
rumbului, tomatelor, iar alți 
590 in cooperativele agricole 
de producție recoltează car
tofi și sfeclă de zahăr. Alți 
350 de tineri culeg plante 
medicinale de toamnă, iar la 
C.L.F. „Avintul“-Oradea și 
„Arovit"-Valea lui Mihai, 
peste 1500 de uteciști spri
jină acțiunea de pregătire și 
conservare a legumelor.

ȘT. DORGOȘAN

atenție maximă creșterii calității
maximum cele 480 de minute 
dedicate producției — ne spune 
mașinista Valeria Bîtcu — reu
șesc să-mi depășesc sarcinile zil
nice de plan cu 10—15 la sută, 
în condiții de ^calitate corespun
zătoare. Dacă‘se întîmplă cum
va să fac o greșeală, cît de 
mică, o remediez imediat. Iar 
dacă descopăr o defecțiune ce 
aparține unei colege, aflate îna
intea mea pe flux, fie returnez 
produsul, fie repar eu această 
defecțiune. Cu alte cuvinte, 
trebuie să fim controlorii de 
litate ai produselor pe care 
realizăm". Ca Valeria Bîtcu, 
ționează și celelalte tinere 
secție. Elena Pîrvu, Ioana 
dulescu, Ana Năboiu, și Ioana 
Anghel, mașiniste. Rodica Tes- 
coveanu, Floarea Mâceșanu și 
Silvia Dimian, ajutoare de mais
tru. care, prin calitatea produse
lor pe care le realizează. își 
înscriu în permanentă numele 
la panoul fruntașilor.

Tot în această secție, pornin- 
du-se de la faptul că întreprin
derea de confecții Craiova cre
ează lunar un număr de 200 mo
dele noi, a fost inițiat un auten
tic „sfat tehnic", alcătuit din șe
ful de secție, tehnologul și 
proiectantul produsului, contro
lori de calitate și muncitori cu 
experiență, care analizează mo
dul de realizare a lotului 0, 
înainte de începerea producției 
de serie. în cadrul acestei ana
lize se punctează momentele 
cele mai dificile ale fluxului, 
defecțiunile ce pot apare, pre
cum și măsurile ce trebuie luate 
pentru evitarea acestora.

Eficienta acțiunilor întreprin
se de organizația U.T.C., pre
ocupările întregului colectiv 
de muncă de aici în direcția ri
dicării calității sînt ilustrate și 
de marele număr de scrisori de 
felicitare ce sosesc pe adresa 
întreprinderii de la beneficiarii 
interni și externi, de solicitările 
de suplimentare a contractelor 
pe acest an, în special cele des
tinate exportului. Toate acestea 
vorbesc despre hotărîrea cu care 
tinărul colectiv craiovean acțio
nează pentru realizarea exem
plară a sarcinilor pe primul an 
al actualului cincinal.

->
Realizarea exemplară a sar

cinilor de plan si a angajamen
telor asumate în întrecerea pe 
acest an de colectivul întreprin
derii de confecții din Craiova a 
necesitat declanșarea unor ac
țiuni susținute nu numai pen
tru îndeplinirea indicatorilor 
planului de producție, ci și pen
tru continua îmbunătățire a ca
lității produselor. „Calitatea 
produselor pe care le executăm 
— ne spunea Virginia Drănicea- 
nu. secretara comitetului U.T.C.

NU SPECTACULOSUL MUNCII,

BANUTA haralambie

L-am vizitat ieri, la locuința 
sa (din Bulevardul 1 Mai nr. 
170), pe scriitorul Marin Iancu 
Nicolae, cel care în urmă cu 20 
de ani debuta in coloanele zia
rului nostru. Era un debut mai 
puțin obișnuit. Cel care ajun- 

a 
cu

sese să-și valorifice talentul 
trebuit să lupte nu numai 
propriile sale disponibilități ar
tistice, dezvoltindu-le, ci 
ales cu neputința de a-și vedea 
singur scrisul, opera sa. Lipsa 
vederii s-a complicat mai apoi 
cu imposibilitatea de a mai trece 
pragul propriului apartament 
Și totuși, in aceste condiții, scri
itorul Marin Iancu Nicolae a 
continuat, cu ajutorul soției, cu 
eforturi deosebite, pe care ori
cine le bănuiește, să muncească 
asiduu, să dea la lumină cuvin
te de optimism și încredere 
Dacă pentru omul normal fizic 
aceasta ejste o muncă obișnuită, 
pentru cel amintit ea a fost un 
travaliu, iar nouă, ne apare cu 
adevărat spectaculoasă. Ne-am 
îngăduit să amintim aceasta (îi 
cerem respectuos scuze), acum, 
cind munca sa neîntreruptă — 
o viață in fotoliul din fața bi
roului de lucru — a ajuns in 
fața unui bilanț de două decenii. 
Un bilanț consemnat de încunu
narea, recent, cu premiul I, la 
concursul internațional de litera
tură in sistem Braille.

O reușită, certificind valoarea, 
pasiunea, efortul. Dar mai pre
sus de toate, ciștigul ni se pare 
a-i reveni nu atit scriitorului, ci 
tinerilor săi cititori care împăr
tășesc și se tonifică cu opti
mismul realist al cărților sale. 
Din acest punct de vedere, ceea 
ce apare spectaculos ^trece in 
conul de lumină al utilității 
muncii.

Și tinărul mecanizator Hara
lambie Bănuță. de la secția 2 a 
S.M.A. Fintinele, apreciază că 
munca este spectaculoasă prin 
efort continuu, prin neliniștea 
așteptării recoltei care să con
firme calitatea șirului de lucrări 
efectuate in cursul unui întreg 
ciclu. Munca i-a adus satisfacții 
depline. De cițiva ani, unitatea 
pe care o deservește (C.A.P. 
..Dunărea” — Zimnicca) obține 
recolte peste plan. El însuși se 
situează intre primii mecaniza
tori in ierarhia rezultatelor. Sa
tisfacția cea mai mare a avut-o 
in acest an, cind unității i-a 
fost acordat titlul de Erou al 
Muncii Socialiste și Medalia de 
aur ,.Secera și Ciocanul", pentru 
rezultatele obținute pe 1975. „Mă 
bucur, mărturisea el, pentru că 
la aceasta am contribuit și eu,

. „Să facem totul ca noile reglementări 
să fie cunoscute de tineri"

înscriindu-se pe linia hotă
rârilor Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, 
proiectul legii privind încadra
rea intr-o muncă utilă a unor 
persoane apte de muncă, vine 
să întregească normele de etică 
și echitate socialistă, care gu
vernează societatea noastră, să 
asigure cadrul legislativ nece
sar. prin care fiecare membru 
al societății, apt de muncă, să 
participe la înfăptuirea Progra
mului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României 
spre comunism, adoptat de 
Congresul al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român.

Ca jurist și secretar al orga
nizației U.T.C. la Consiliul 
popular al municipiului Pitești, 
am avut deseori ocazia să par
ticip la o serie de acțiuni orga
nizate de Comitetul municipal 
U.T.C. și Comitetul executiv al 
Consiliului popular al munici
piului Pitești, pentru încadrarea 
în muncă a unor tineri, care 
sub diferite pretexte se sustrag 
de la această obligație, și tre
buie să spun că am simțit lipsa 
unei reglementări prin care să 
determinăm încadrarea într-o 
muncă utilă a unor persoane.

Acest lucru se impunea mai 
ales pentru municipiul nostru, 
care s-a dezvoltat și continuă 
să se dezvolte multilateral și 
unde se cere forță de muncă în 
fiecare zi.

Noua reglementare va asigu
ra repartizarea în producție a 
tuturor cetățenilor apți de mun
că. creindu-le lor 1 condiții de 
viată mai bune și contribuind, 
in același timp, la construirea 
marilor obiective ale actualului 
cincinal.

De o deosebită însemnătate 
mi se pare prevederea potrivit 
căreia persoanele încadrate in 
muncă, în condițiile prezentei 
leji. au toate drepturile și obli
gațiile prevăzute de legislația 
muncii, deoarece sint tineri care 
acum nu-și dau seama ce în
seamnă să pierzi 2—3 ani fără 
să muncești, dar mai tirziu. 
pentru a te bucura de toate 
drepturile. fiecare zi muncită 
are valoare, contribuie la creș
terea nivelului de trai și la re
cunoașterea vechimii in muncă.

Declarindu-mâ Intru-totul de 
acord cu prevederile noilor 
proiecte de legi, voi face tot ce 
depinde de mine ca membră a 
organizației comuniste de ti

neri și ca jurist ca noile re
glementări să fie cunoscute de 
tineri și aplicate întocmai.
E. OȚELEA-ANDRONESCU. 
jurisconsult, secretara organiza
ției U.T.C. a Consiliului popular 

al municipiului Pitești

Viața trăită cu 
sentimentul demnității
Cel mai de preț bun al omului 

este viața. Dar nu orice mod de 
viață, ci numai aceea trăită cu 
sentimentul demnității, al ome
niei, al cinstei, al datoriei îm
plinite, al conștiinței că ești fo^ 
lositor societății in care trăiești, 
că viața nu ți se scurge in za
dar, fără a produce nimic, că ai 
contribuit și contribui continuu 
cu propriile taie forțe, la con
struirea socialismului și comu
nismului. $i cea mai mare con
tribuție nu poate fi dectt aceea 
materializată intr-o muncă utilă 
acestei societăți. Iată sensul ge
neros pe care il descopăr eu ;n 
textul celor două Proiecte de 
legi supuse dezbaterii publice

TUDORA OCTAVIE, 
jurist, Constanța

mai

PÎIIME,

(Urmare din pzg. I)

poate fi munca, orice aparte
nență cinstită la efort pentru 
cineva dispus să plutească in 
vidul unei vieți degeaba ?

- VEZI SA NU ! - ne 
recomandă spre contem
plare un tincr care trece 
prin viața fără să vadă.

Acum trei luni l-am mai fi 
găsit pe Traian Duca acasă. La 
anumite ore sigur. Ia ceasurile 
acelea care ii cronometrau exis
tența intr-un chip cu totul deo
sebit de cel pe care il cunoaș
tem. dar. mă rog. se pretindea 
un original și ieșirea sa din co- 

I mun începea tocmai cu acest 
punct, deci cu rinduiala ,,per- 
sonaiâ- a celor 24 de timpi ai 

' zilei. Acum trei luni, abia pu
sese la punct teoretic ..planul" 

| care avea să ii aducă o tristă 
celebritate si să il oblige la o 

J schimbare de domiciliu pe timp 
i de doi ani. La începutul lunii 
; iulie, flăcăul acesta cu liceul 
! terminat de aproape un deceniu 
' și cu o carte de muncă doldora 

de notificații privitoare la plim
bările dintr-un oraș in altul și 

’ dintr-o întreprindere in alta s-a 
gindit să dea ..marea lovitură" a 
vieții sale, scăpind in felul a- 
cesta de sicîitoarele mizerii pe
cuniare. care, trebuie sptfs. în
cepuseră să-1 cam apese. între
prinde. deci, o călătorie în pro

UTILITATEA

MARIN CONSTANTIN
împreună cu ceilalți tovarăși de 
muncă. Ne străduim să facem 
totul cit mai bine, ca să-i scu
tim în acest fel pe cooperatori 
de eforturi. Și cu atit mai mult 
ne vom preocupa de calitatea 
lucrărilor, cu cit și extinderea 
mecanizării lor va lua alte pro
porții. Agricultura, continuă el, 
le pare altora cea mai grea ac
tivitate. Lucrezi in condiții me
teorologice diferite, nu ai timp 
liber... Pentru mine e cea mai 
frumoasă, pentru că îmi dă sen
timentul că sint folositor celor
lalți. De aici măninc și eu și 
alții...”.

,,A fi folositor înseamnă să 
rămii un exemplu pentru cei cu 
care împărți zi de zi bucuria 
roadelor muncii, bucuria de qr.i 
vedea pe alții mulțumiți. In 
meseria mea — se confesează 
mecanicul auto Marin Constan
tin de la cooperativa Automecd- 
nica „Băneasa” — nu pot să ve
rific exact calitatea reparații
lor făcute. Dar știu că dacă 
execut totul cu cea mai mare a- 
tenție'și in modul cel mai cores
punzător. asigur conducătorului 
auto, întregului flux al circula
ției rutiere, deplină siguranță. 
Pentru a fi sigur pe munca sa, 
pentru a. le insufla și altora 
încredere, tinărul mecanic se 
pregătește asiduu, iși perfec
ționează cunoștințele, împărtă
șește ucenicilor experiența sa 
de peste 10 ani de activitate. Cu 
calm, tact pedagogic, pricepere 
și conștiinciozitate el rezolvă e- 
xemplar problemele muncii zil
nice.

Probleme care pe Comeliu 
Simion, lucrător in comerț, îl 
solicită cu toată răspunderea 
profesiei. Calificat la locul de 
muncă, el a devenit unul dintre 
tinerii cei mat pricepuți care 
lucrează in noua unitate „Dacia” 
de pe ~ .......

Nu 
dar și 
cearcă 
au^nd 
lui, ii _ __ ____ _________
de munca pe care o desfășoară. 
,.Și aici te confrunți cu multe 
lucruri noi și mai ales cu mulți 
oameni. Nu am o muncă spec
taculoasă, dar încerc să mi-o fac 
mie și colegilor mei utilă, apre
ciată”.

Acum patru ani, Comeliu Si
mion dorea să devină arhitect. 
Pasiunea și-a păstrat-o și azi. 
In timpul lui liber desenează și 
consultă lucrări de specialitate. 
Aceasta insă nu i-a creat nici 
o clipă sentimentul neglijării

șoseaua Pantelimon. 
numai responsabilitatea 
seriozitatea cu care in
să răspundă prompt, asi- 
buna servire a publicu- 

evidențiază dăruirea față

vincie. respectiv Ia Tirgoviște 
unde locuia o -rudă de-a sa. o 
femeie bătrână care il găzduise 
și îngrijise pe durata staționării 
sale ca încadrat al șantierului de 
construcții Dîmbovița, ii fură 
acesteia un carnet de depuneri 
care însumau citeva zeci de mii 
de Iei. rezultați din vinzarea 
unui imobil, ’ înlocuiește prima 
foaie a libretului cu una ruptă 
dintr-unul p’-opriu in care mai 
figura doar un rest de 25 de Iei 
și~. începe să extragă cite un

CORNELIU SIMION
meseriei pe care și-o practică cu 
multă conștiinciozitate.

La capătul acestor rinduri, 
mai degrabă cîteva opinii con
semnate de la cei propuși pentru 
panoul nostru de onoare, putem 
conchide că ceea ce constituie 
forța de atracție a fiecărei pro
fesii sau activități, nu constă 
în ceea ce are ea, sau ni 
pare nouă, celor care nu

se
_ _t__  ___ o

practicăm sau -nu o cunoaștem 
îndeajuns, spectaculos, ci în e- 
sența ei, de a răspunde cit mai 
exact utilității sociale.

NICOLINA GARICI 
VASILE RAVESCU

— iie preocupă în cea mai mare 
măsură ! Pornind de la acest 
deziderat, organizația U.T.C. a 
inițiat o serie de acțiuni si ini
țiative cu un larg ecou in rândul 
tinerilor. Și, pentru că o cali
tate ridicată poate fi obținută 
numai de muncitori bine pregă
tiți, o atenție deosebită o acor
dăm ridicării continue a gradului 
de calificare a tinerilor, poli
calificării lor. în momentul de 
față, aproape toți uteciștii în
treprinderii noastre sint capabili 
să lucreze pe întregul flux teh
nologic, indiferent de complexi
tatea operațiunilor din anumite 
faze ale procesului de producție. 
Pe lingă realizarea normelor 
zilnice de lucru, in condiții co
respunzătoare de calitate, sîn
tem permanent preocupați de 
folosirea cu maximă eficientă a 
timpului de lucru, de folosirea 
si îngrijirea în cele mai 
bune condițiuni a mașinilor 
și utilajelor. Cu cele mai fru
moase realizări în întrecere se 
înscriu, pină în prezent, tinerii 
secției a IlI-a, secție fruntașă 
pe întreprindere".

Ne-am deplasat Ia această sec
ție, convingîndu-ne că aici exis
tă o veritabilă experiență în di
recția realizării ritmice a pla
nului și ridicării parametrilor 
calitativi ai produselor. „La a- 
ceastă dată — ne declara tînăra 
ingineră Dana Dobre, șefa sec
ției a III-a, — putem să rapor
tăm realizarea 
cinilor de plan 
tului. „Este un 
rează tinerețea 
tru, aprpape jumătate din nu
mărul de uteciști din întreprin
dere desfășurindu-și activitatea 
în această secție. Un succes care 
ne obligă la realizări și mai mari 
în viitor. Trebuie să ne concen
trăm în special atenția spre re
ducerea numărului de remedieri. 
Pentru aceasta, am inițiat o au
tentică muncă de prevenire a 
defecțiunilor". *

într-adevăr. controlorii de ca
litate, atît cei de pe flux, cît 
și cei de la controlul final, fiind 
oameni bine pregătiți, cu multă 
experiență, au datoria să îndru
me permanent tinerii, să le dea 
indicații și să-i ajute pentru 
realizarea cantitativă și. calita
tivă a producției. „Folosind la

integrală a sar- 
destinate expor- 
succes care ono- 
colectivului nos-

noi 
ca

le 
ac- 
din 
Ră-

ION D. CUCU

CU SENTIMENTUL PERMANENT 
AL DEBUTULUI

„In 1957, despre industrie In 
județul nostru nu se putea 
vorbi. Nici despre școli care să 
ducă la industrie. Eram o 
milie săracă și tata tinea 
devin, ca și el, croitor. S-a 
tîmplat însă altfel".

Da, Vizireanu Virgil din. 
muna Reviga, județul Ialomița, 
putea fi astăzi croitor. Și poate 
un croitor stimat, priceput, ca 
și tatăl său, care, vorba zicalei, 
cu acul și-a crescut copiii, tru
dind cinstit, primind după 
trudă.

„S-a intimplat insă altfel" — 
după cum constată, acum, în
suși tinărul. S-a intimplat (dar 
poate fi o întimplare ?) că sta
tul socialist oferea, dacă nu in 
Ialomița, în alte centre, sufi
ciente posibilități de învățătură. 
Tinărul Vizireanu Virgil lua 
astfel drumul Ploieștiului. Au
zise c-ar exista aici o școală 
profesională de petrol-chimie. 
A găsit școala, i-a urmat car
tea. în 1960, la absolvire, era 
repartizat să lucreze ca lăcătuș 
A.M.C. (aparate de măsură și 
control) la Combinatul de în
grășăminte azotoase din Piatra 
Neamț. Din acest moment a de
venit un permanent debutant. 
Nu atit în profesie, cît în viața 
obiectivelor economice la înăl
țarea cărora a participat. La 
Piatra Neamț a lucrat trei ani 
— cu pricepere, cu pasiune — 
perioadă în care, de fapt, com
binatul se construia, a fost pus 
în funcțiune. în 1969 află veste

fa
șă 

in-
co-

de acasă că în județ se bat pi
lonii unei industrii moderne. 
In același an revine pe melea
gul natal, la Combinatul de ce
luloză și hîrtie Călărași — pri
mul mare obiectiv industrial 
din Bărăgan. „Datoria era a- 
ceeași — iși spune astăzi — dar» 
sentimental vorbind, parcă alt
fel pui inima". Semn de pre
țuire, în 1965 este trimis la fa-
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cultate. Și-n timp ce munci- 
torul-student acumula 
cios numai calificative __
bune,' in Ialomița prindea con
tur Combinatul chimic de la 
Slobozia. Aici venea și proas
pătul inginer, în 1970. Din nou 
—- perioadă de șantier. de înăl
țare a colosului industrial. 
Tinărul inginer Vizireanu Vir
gil este părtaș activ la toate 
aceste ipostaze. Amoniacul, 
ureea, celelalte secții intră suc
cesiv in producție. Întîia mare 
victorie — a oamenilor^ 
combinatului — anul 
Bărăganul primește 
tone de îngrășăminte 
produse aici ; apoi 
prezent, - Slobozia exportă — 
dovadă a calității remarcabile 
— în peste zece țări străine, 
între care Franța. Egipt, China, 
Maroc. Turcia, Mexic. Tot în-

sîrguin- 
foarte

și a 
1973. cind 

.primele 
chimice 

tara., în

prezent, posibilul croitor, altă
dată sortit să măsoare cu me
trul, folosește dimensiunea exi
gentă a unor valori deosebite. 
Este inginer A.M.A. (aparate 
de măsură și automatizări) și 
răspunde de funcționarea între
gului combinat. Peste 8 000 de 
aparate care supraveghează 
procesul de producție — deter- 
minînd presiuni, temperaturi, 
nivele, debite, concentrații etc. 
— sînt permanent supraveghea
te, întreținute și reparate de el 
și oamenii atelierului pe ca-re-î 
conduce.

Atingerea în cel mai scurt 
timp a parametrilor de produc
ție proiectați la toate instala
țiile, constituie cel mai impor
tant obiectiv al activității colec
tivului de aici. Aflată sub 
semnul cincinalului revolu
ției științifice și tehnice, aceas
tă sarcină se realizează în
deosebi pe baza creșterii pro
ductivității muncii. între cei 
angajați trup și suflet in com
petiție se află și tinărul ingi

ner Vizireanu Virgil. El si. oda
tă cu el. totdeauna cu el, oa
menii lui. Oamenii lui ? — cei 
circa 90 de muncitori A.M.A., 
între care : Șerban. Ion. Nedel- 
cu Victor, Radu Ion, Ristea' Za- 
haria. Urse Ștefan, Vișan Mir
cea. Toți tineri, toți stăpîni pe 
meserie, toți lalomițeni reveniți 
la vatră, adică acolo unde, de
sigur, „datoria este aceeași, dar 
parcă altfel pui inima"...

ION ANDREIȚA

care din ei a încercat — îmi 
declară — să îl țină în frîu pe 
acest mezin ..de excepție", dar : 
„deși a mincat la bătaie că mă 
apuca pe mine frica să nu-1 
îmbolnăvesc, n-a vrut nici în 
ruptul capului să se liniștească, 
să stea intr-un Ioc, să mun
cească. *vezi să nu rămîn. eu 
la uzină, vezi să nu fac eu nu 
știu ce treabă, vezi să nu.^ Nu
mai așa a ținut-o trei ani de 
zile după ce a terminat liceul 
pină mi s-a făcut mie lehamite

ceasta și-a punctat tinerețea un 
ins care n-a știut vreodată ce 
înseamnă de fapt ea, și cît de 
ușor poate să nu însemne nimic.

- ASTA NU-I DE MINEI
— se incăpățîneazâ sâ 
creadă un ins care are 
drept studii doar... școa
la elementara.

De el, de valoarea lui Nicolae 
Subțirelu nu se „lipește" de

MOFTUROȘII
pic. cite un pic din banii fu
rați. Reușește, profitînd de ne
atenția unor funcționare, să pună 
mina pe aproape două mii. apoi 
Ia a treia tentativă este desco
perit și trimis in judecată.

Traian Ducu nu este singur 
pe lume, cum s-ar putea bănui 
după existenta „independentă" 
pe care a avut-o pină la 29 de 
ani. Are și tată și mamă, ba 
chiar și doi frați mai mari. Cu 
excepția mamei care e casnică, 
și a Iui care e liber-profesionist, 
toți ceilalți membri ai familiei 
lucrează : tatăl la atelierele 
..Grivița", un frate este profe
sor, iar celălalt economist. Fie

și l-am lăsat în plata Iui...." (ta
tăl) ; ..Am vrut să il pregătesc 
pentru facultate, cap bun are. 
dar e leneș cum n-am văzut 
multi in cei 10 ani de cînd sînt 
profesor. Vezi să nu dau la po
litehnică, vezi să nu dau la con
strucții, vezi să nu învăț pentru 
A.S.E. Ce mai era să-i" fac ?“ 
(unul din frați) ; ..El fiind cel 
mai mic a fost răsfățatul mai
că-mi. Și acum e coșcogeamintea 
și tot ea îi face patul, îi dă de 
mincare, ii dă bani de buzunar. 
Dacă nu ar fi avut totul de-a 
gata, n-ar fi ieșit așa încăpă
țînat" (celălalt frate).

„Vezi să nu... !" Cu parola a-

cinci ani încoace nici o meserie. 
„Preocupările" care i s-au po
trivit pină acum, adică pină în 
prag de 25 de ani. au fost : hoț, 
specializat în subtilizări de o- 
biecte din bagajele călătorilor 
pe calea ferată, huligan, autor 
de acte de violență prin localuri 
publice. De cite ori revenea 
printre oamenii cinstiți, semna 
cite o promisiune că va renunța 
definitiv la tot ce il făcuse să 
stea o vreme departe de ei. A 
doua zi, sau cel mai tirziu peste 
o săptămină, uita ca de un vis 
urît de angajamentul luat și re
venea la una din ocupațiile 
demne de el: ultima îndeletni

cire care l-a adus din nou în 
conflict cu legea a fost un soi 
de hamalic improvizat la adă
postul căruia dispărea cu baga
jele călătorilor. Ultima victimă, 
o bătrinică venită tocmai din 
Maramureș să iși vadă nepoții. 
Cind a fost invitată să il recu
noască a izbucnit în plîns : „Așa 
tînăr săracu’ și-a dat în patima 
hoției !".

I s-au oferit nenumărate 
locuri de muncă, întreprinderi 
în care putea să obțină o cali
ficare veritabilă, i s-au propus 
variante numeroase de existen
tă cinstită, dar de fiecare dată a 
abandonat totul, reluîndu-și cu 
încăpățînare „specialitatea" « de 
bază „furtul, pungășia, huliga
nismul". „Nu-i de mine I să lu
crez altfel" ’

Singurul lucru cu adevărat 
vrednic de el este trândăvia 
rentabilă, scotocirea prin buzu
nare străine după bani munciți 
de alții*

★

Trei „mofturoși", trei chipuri 
din galeria din ce în ce mai re
dusă a oponenților la efort și 
la viată cinstită. Răsfățul lor, 
de fapt rezistenta îndîrjită de a 
trece la treabă, nu are decît un 
singur leac : să ii obligăm să 
muncească, să își facă măcar de 
acum înainte, după ce și-au 
irosit fără rost o bucată din ti
nerețe, să trăiască ce a mai ră
mas dip ea așa cum trebuie
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CULTURA Profesioniști și amatori în dialog 
permanent

— La Congresul educând 
politice și al culturii socia
liste, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia că acti
vitatea în domeniul științelor 
sociale este parte componen
tă a procesului general de 
făurire a socialismului în 
țara noastră. Avînd în vedere 
esența acestui amplu și mul
tilateral proces, prin ce se 

. ilustrează statutul științelor 
sociale in raport de necesi
tatea sporirii contribuției lor 
specifice la promovarea pro
gresului continuu al patriei ?

Convorbire cu conf. dr. Gheorghe Cazan.

— Două aspecte mi se par o- 
portun de a fi amintite cu prio
ritate : integrarea 
ciale în opera de 
cietătii socialiste 
dezvoltate vizează 
sură participarea ____ ____
problemelor practice ale vieții 
sociale, materiale, dar și inter
venția educativă în planul for
mării conștiinței noi, socialiste, 
ca reflectare fidelă a prefaceri
lor complexe ce se petrec în 
fizionomia societății. Privind 
lucrurile din acest unghi de ve
dere condiția științelor sociale 
poartă amprenta esenței revolu
ționare, creatoare a forțelor so
ciale ale orînduirii. în concepția 
partidului nostru aceasta consti
tuie imperativul de căpătii al 
activității în domeniul științelor 
sociale. Dealtfel, ea este legiti
mată de specificul concepției 
noastre despre lume și viață, 
marxism-leninismul, a cărei op
țiune de bază a fost formulată 
de Marx în ideea asocierii e- 
fortului de interpretare, de cu
noaștere teoretică a lumii cu e- 
fortul decisiv militant al schim
bării ei. în socialism aceasta 
este rațiunea de a fi a științelor 
sociale, unica modalitate in mă
sură să le asigure eficiența, să 
evite sterilitatea, să le confere 
funcționalitate reală, umană, pe 
care trebuie să și-o asume și 
s-o exercite cu consecvență in 
lumina fundamentării și afirmă
rii principiilor politicii partidu
lui a căror aplicare constituie 
axul în jurul căruia gravitează 
întregul proces de construcție 
socialistă.

științelor so- 
făurire a so- 

multilateral 
în egală mă- 
la rezolvarea

. — Cum se concretizează a- 
firmarea spiritului militant, 
revoluționar al științelor so
ciale în raport de îndepl’ni- 
rea sarcinilor reieșite din 
proiectul Programului de mă
suri pentru aplicarea hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea 
al partidului și ale Congre
sului educației politice și al 
culturii socialiste, în dome
niul muncii ideologice, po
litice și cultural-educative ?.

— Trebuie spus c5 spiritul re- 
voluționar-creator definește sta-

tutui și rolul științelor sociale 
din perspectiva contribuției lor 
la îndeplinirea țelurilor orîn
duirii. îndemnul secretarului 
general al partidului de a avea 
întotdeauna o cît mai deschisă 
viziune asupra problemelor re
ale, practice ale societății tre
buie considerat ca temeiul des
fășurării și realizării veritabile 
a activității teoretice. Acesta 
presupune caracterul imperios al 
cercetării dialectice a realității, 
analiza științifică, obiectivă a 
problemelor care se ridică în 
fața perfecționării neîncetate. A 
racorda dinamica ideilor la di
namica practicii, a le pune de 
acord cu legitățile dezvoltării 
istorice a socialismului consti
tuie izvorul de creativitate a 
științelor sociale. înnoirea teo
riei pe măsura înnoirii practicii 
consfințește astfel calitatea ei 
revoluționară.

Doresc să mai adaug un lucru. 
Această cale trebuie urmată și 
pentru motivul că noi ne pro
punem să dăm curs liber pune
rii în valoare a posibilităților de 
împlinire neîngrădită a omului, 
traducînd în viată comandamen
tele umanismului revoluționar. 
Or, domeniul în care omul se 
realizează prin excelență este 
practica. Este de neconceput, în 
planul unei gîndiri care respec
tă logica vieții, un alt teren de 
înfăptuire a ființei umane decît 
faptele creatoare ale acesteia. 
Ignorlnd această axiomă, știin
țele sociale — în istoria lor s-a 
întîmplat nu o dată acest lucru 
— își dau o sentință oare le a- 
nulează pur și simplu accesul la 
adevăr, le anulează posibilitatea 
de a participa efectiv și eficient 
la autentica înălțare valorică a 
omului, devenind o floare ste
rilă într-o lume iluzorie, de fan
tasme abstracte, eventual „fru
moase'', dar care nu servește o- 
mului. Iată de ce spiritul revo
luționar este echivalent cu spi
ritul umanist în activitatea 
teoretică. Fără participarea or
ganică, conștientă și voită la ac
țiunea transformatoare a socie
tății, științele sociale nu pot fi 
creatoare, iar tocmai creația 
este elementul caracteristic al 
marxismului, al modului in care 
noi înțelegem lumea și vrem să 
o

educarea oamenilor, in for- 
t marea omului de tip nou.

Cum se pot afirma științele 
sociale ca științe educative în 
contextul efortului de cu
noaștere a realității sociale ?

în fața noastră, a ce- 
luerăm in acest do
se află un amplu

lor ce 
meniu, 
registru de probleme politice, 
economice, ideologice, etice care 
trebuie cunoscute cît mai pro
fund astfel încit să oferim fac
torilor de decizie soluțiile cele 
mai adecvate din punct de ve
dere teoretic. Este cazul stu
dierii relațiilor de producție și 
sociale, a structurii de clasă a 
societății, a dezvoltării și adîn- 
cirii democrației socialiste, a 
principiilor și normelor de via
tă și muncă incluse în Codul 
eticii și echității socialiste etc. 
Rolul educativ al științelor soci
ale ni se cere să fie exercitat 
pe baza cunoașterii și rezolvării 
acestor probleme. El vizează 
convertirea cunoștințelor acu
mulate în obiect de comportare 
conștientă, lucidă a omului, în 
atitudine practică. Partinitatea, 
angajarea care condiționează 
cunoașterea și interpretarea co
rectă a fenomenelor sociale de
termină într-o primă instanță si 
calitatea efortului educativ ma
nifestat în demersul științelor 
respective. Dar. atît în privința 
efortului de cunoaștere, cît și în 
privința efortului educativ, se 
cere operativitate, adică grija 
pentru actualitatea permanentă 
a problemelor abordate. Aceasta 
este una din exigențele cele mai 
stringente pe care partidul 
le adresează celor ce lucrează în 
domeniul științelor sociale. Cu 
atît mai mult, cu cît a fi actual, 
adică a urma pas eu pas dina
mica realității, garantează pro
gresul științei prin inserția ei 
fermă, militantă în devenirea 
generală a societății, economică, 
politică, ideologică, educativă.

i
ele ne gtndim activitatea de 
perspectivă. în mod cert și Îm
bucurător. oamenii iubesc mu
zica, se simt atrași de ea, ma
nifestă interes pentru ceea ce 
le poate îmbogăți • universul 
sufletesc. întrebările care ni se 
pun la concertele dezbatere sînt 
cele mai diverse, de la cele 
minore, paramuzicale. referi
toare la viata. obiceiurile si 
curiozitățile vedetelor, pînă la 
cele complexe, vizînd sensurile 
muzicii. Nu le neglijăm nici
odată nici pe primele. Cîstisa
rea fiecărui om pentru muzică 
este o luptă cu bătaie lungă, in

ral, ce splendidă bogăție de 
îdfci șî sentimente dezvălui^, 
marea muzică, și așa mai de
parte. Dar, spunînd lucrurilor 
mai pe nume, nu vi se pare că 
este o scădere a interesului a- 
cestei generații pentru ea ? Nu 
vi se pare că publicul dum
neavoastră... a îmbătrînit 2

precedate de o prezentare și 
urmate de discuții, în cluburi 
muncitorești, școli..case de cul
tură, facultăți. Opera română 
are o medie de peste un astfel 
de recital săptămînal în ultimul 
cincinal. Nu este vorba de re
citaluri cu plată, ci gratuite, cu 
un scop propagandistic si cul
tural manifest. Organizăm ci
cluri tematice. cicluri-școală, 
în care la sfîrșitul manifestației 
artistice ni se pun întrebări, au 
Joc discuții. în ceea ce privește 
patronajul Operei române, acor
dat formațiilor amatoare, noi 
ne-am îndreptat cu precădere

— Tovarășe Petre Codreanu, 
«înteți directorul Operei române, 
o instituție de muzică cu vene
rabile tradiții dar mai ales cu 
un prezent strălucitor. Nume 
mari strălucesc pe firmamentul 
ei, care fac faimă țârii noastre 
și talentelor ei, dar nu numai 
atît. Pentru nici o instituție de 
artă prestigiul pentru sine nu 
are sens, cu atît mai puțin în 
socialism. Opera română nu 
mai face muzică pentru inițiali 
ea și-a deschis larg porțile, nu 
numai pentru a intra mulțimea 
iubitorilor de artă de toate ca
tegoriile, dar și pentru a 
face loc operei înseși, care 
merge să-i găsească la ei 
acasă, pe tot cuprinsul tării, la 
locurile lor de muncă. în ce 
spirit faceți acest act de cultură 
și educație, cum sînteți primiți, 
ce perspective dați acestor ac
țiuni ?

efortul creator al poporului. 
Stimularea interesului lor pen
tru practică trebuie să îi facă, 
după terminarea facultății, apți 
să se afirme da părtași direcți 
la opera de construcție a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. De aceea, militînd pen
tru modernizarea învățămîntu- 
lui cu profil ideologic, milităm 
insistent pentru ancorarea lui în 
practică, pentru corelarea con
ținutului cursurilor, a materiilor 
de studiu cu soluțiile dezirabile 
pentru diferite probleme ale 
vieții sociale. Trebuie să facem 
mai mult în a le insufla stu
denților conștiința că prin pre
gătirea lor ideologică sînt che
mați să fie propagandiști ai po
liticii partidului, să-și asume, la 
locurile lor de muncă viitoare, 
rolul de factori înnoitori, revolu
ționari. în momentul de față, 
prin îmbunătățirea în acest sens 
a programelor de învățămînt, 
prin atragerea studenților în mai 
mare măsură la cercetarea știin
țifică împreună cu cadrele di
dactice, prin formele de prac
tică pe care le efectuează — în 
întreprinderi, ,1a cabinete de 
partid, în practica sociologică — 
ei au posibilitatea unui contact 
mai ferm .cu realitatea socială, 
cu problematica vieții ideologice. 
Prin aceasta, contribuim la dez
voltarea gîndirii lor politice, 
a sentimentului angajării lor în 
viata țării, sporindu-le respon
sabilitatea față de societate și 
față de ei înșiși, calități care le 
sint necesare ca premise și to
todată trăsături permanente ale 
activității lor viitoare de acti
viști ai partidului, de promotori 
ai ideilor înaintate, de educatori 
în spiritul principiilor noastre 
de muncă și viață, ale socialis
mului.

NU, OPERA

— Așa este. E mai puțin ti
neret decît altădată. Mai mult, 
cel care vine, vine din îndem
nul familiei, sau al microclima
tului din care face parte. Toc
mai de aceea, noi frecventăm in 
acțiunile noastre mai ales acele 
medii cu mult tineret. Dar tre
buie să adaug că asociațiile 
studențești, organizațiile U.T.C, 
fac foarte puțin pentru a ne 
sprijini, or, chestiunea depă
șește interesul pur estetic, lăr
girea acestui orizont, se referă 
la lucruri mult mai complexe. 
Este vorba aici și de modeljjd. 
social, și de gradul de sensibi
litate — cultivat sau nu. A 
obișnui tineretul, în frecventa
rea artei, cu minima rezistentă, 
e la fel de grav cu a-1 obișnui 
cu minima rezistență în mun
că. Pentru că, referindu-ne la 
personalitatea multilateral dez
voltată. e lipsit de sens să ig
norăm acea parte a ei care nu 
se poate dezvolta decît prin 
accesul la marea cultură. A nu 
vibra la un concert pentru pian 
sau la un lied poate fi Ia fel 
de grav, în plan moral, cu a nu 
ști tabla înmulțirii, în planul 
cunoașterii. Iată o problemă a 
cărei importanță și profuțigjsEx 
nu poate fi rezolvată Într-i3ț 
interviu, ci printr-un efort con
jugat. responsabil, al tuturor 
celor care răspund de educația 
tineretului. în sfîrșit: poate fi
— și în parte este ! — adevărat 
că publicul operei a îmbătrînit 
însă reciproca nu este nici pe 
departe valabilă : nu, muzica 
și spectacolul de operă n-a îm
bătrînit. Ce exemplu mai bun 
am putea avea acum la înde- 
mînă decît acest adevărat 
triumf al operei înregistrat 
în cadrul Festivalului interna
țional „George Enescu" ?

N-A ÎMBĂTRÎNIT!— Aș pleca de la ideea că în 
societatea contemporană si mai 
cu seamă în socialism, difuza
rea culturii nu este un act me
canic și gratuit, ci o acțiune 
complexă cu repercusiuni 
portante pe 
personalității 
armonioase a omului nou. Pen
tru împlinirea menirii sale, lă
cașul de cultură nu se poate 
limita la propriul său perimetru 
ci trebuie să aibă o arie de cu
prindere cît mai largă. Desigur, 
una este problema unei biblio
teci volante sau a unei caravane 
cinematografice $i alta a unui 
teatru și mai cu seamă a ope
rei în afara sediului. După cum 
se știe un teatru înseamnă o 
gamă largă de utilaje meca
nice. electrice. electrotehnice, 
acustice. Ceea ce se vede pe 
scenă este rezultatul conlucrării 
unor factori multipli și variați 
și susținerea spectacolului în 
alt spațiu nu produce aceeași 
impresie. Iată de ce mi se pare 
că problema principală este 
aducerea spectatorilor Ia teatru !

Dealtfel. sînt suficient de 
multe săli de spectacol în tară 
care permit transplantarea de 
spectacole și ieșirea din sediu 
ni se pare deopotrivă necesară 
și binevenită. Am căutat și am 
găsit modalități de a pune pu
blicul cel mai larg in contact 
cu arta lirică și coregrafică. în 
ultima vreme am înmulțit reci
talurile, de cele mai multe ori

im- 
planul formării 
multilaterale și

aceasta este opinia lui Petre Codreanu
directorul Operei române din București

atenția asupra școlilor, plecînd 
de la ideea că dragostea pentru 
muzică se naște în adolescență : 
astfel, acordăm asistență liceelor 
„Dimitrie Bolintineanu" și „Li
ceului de coregrafie" — ultimu
lui, oferindu-i chiar sălile noas
tre de repetiție. Aceasta în afara 
veritabilelor microstagiuni pe 
care le-am susținut într-un 
număr de opt orașe — ca Tîr- 
goviște, Slobozia. Alexandria. 
Buzău — numai in stagiunea 
trecută. De altfel, stagiunea 
1976—’77. o deschidem anul a- 
cesta, nu la sediu, ci la Rîmnicu 
Vîlcea și Alexandria. în aceste 
două orașe, vom da trei specta
cole în două zile.

— în ce fel aceste Ieșiri 
sediu își ating scopul ? Ce 
servatii ați făcut cu ocazia . 
care Sînt spectatorii predilectî ? 
Și în legătură cu 
interesează firește 
neretului.

din 
ob- 
lor.

aceasta ne 
interesul ti-

care nu trebuie neglijată nici o 
etapă. Cel mai important cîștig 
ni se pare acela că tînărui 
spectator, căci la el vă referiți, 
își dă seama că un. spectacol se 
construiește cu multă muncă, 
cunoștințe și talent. Cunoaște
rea omului înlesnește cunoaște
rea, apropierea de domeniu. 
Dealtfel marii noștri artiști nu 
lipsesc de la astfel de întîlniri 
cu spectatorii. Apoi, permanen
tizarea contactului de acest tip 
evidențiază spectatorului aflat 
la Începuturile inițierii sale 
artistice și muzicale faptul că 
opera este o viziune asupra 
lumii în care poate afla răspun
suri nu numai la întrebări de 
artă, ci de filosofi*. etică, exis
tență. Dealtminteri actualita
tea moștenirii culturale constă 
tocmai din aceea că propune 
modele purtătoare de valori 
morale — căci Întotdeauna In 
operă este relevat adevărul, 
sînt cîntate cinstea. bărbăția,. 
frumosul, dreptatea, binele. Interviu de

SMARANDA JELESCUfăcut multe.— Observații am __
Si bune și rele, și în funcție de— în final, ea profesor de 

științe sociale, v-m ruga să 
vă referiți la desfășurarea 
procesului de Învățămînt, 
respectiv la pregătirea stu
denților în specialitatea ști
ințe sociale pentru satisface
rea cerințelor menționate in 
proiectul Programului 
măsuri.

TRAIAN GANJU Desigur. Șe știe, în gene-

— Esențial este să le dezvol
tăm preocuparea pentru pro
blemele complexe ale tării, con
știința integrării lor specifice in

făurim.

de organizație realizările

colectivului pe care // conduce

sale.

li aducem la cunoștință unei secretare

— Proiectul Programului 
de măsuri conferă ști
ințelor sociale un profund 
ro! in cunoașterea și inter
pretarea fenomenelor și pro
ceselor ce au loc in societate, 
în același timp, științele so
ciale sînt apreciate ca un 
instrument de prim ordin in

Tinerii de la întreprinderea de 
confecții din Vaslui se mîndresc 
cu realizări care le fac cinste. 
Am reținut îndeosebi preocu
pările organizațiilor U.T.C. pri
vind policalificarea, acțiune al 
cărei scop este ca fiecare tinăr 
să poată executa în flux teh
nologic 6—7 operații specifice 
producției din această între
prindere. Mai, adaug faptul că 
lună de lună tinerii depășesc 
planul, realizează produse de 
bună calitate, pe fondul unei 
tot mai evidente preocupări 
pentru întărirea spiritului de 
disciplină. Tinerii din cadrul 
organizației U.T.C. sectorul 1, 
atelierul 3, tura B. se încadrea
ză — după cum am aflat de la 
tovarășul Mihai Costăchescu, 
șef de secție — în efortul ge
neral al colectivului de a-și în
deplini exemplar sarcinile în 
producție. Prin munca lor un 
produs de curind asimilat este 
acum realizat la parametrii ce- 
ruți de export. Iată insă că 
Viorica Bică, secretara organi
zației U.T.C.. nu reușește să 
formuleze un răspuns la între
barea : „Ce inițiative a între
prins organizația U.T.C. pentru 
sprijinirea activității tinerilor 
în producție, cum se reflectă 
aceste preocupări în rezultatele 
concrete ale tinerilor

Nu peste multă vreme în a- 
ceastă organizație se va des
fășura adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri. Cu 
ce bilanț se prezintă biroul 
U.T.C., ce va cuprinde rapor
tul în legătură cu acțiunile po-

litico-educative in «prijinul 
producției ? Discuția cu secre
tara U.T.C. nu depășește nici 
în această privință stadiul unor 
generalități. Aveam &ă mă con
ving că secretara biroului 
U.T.C. refuza să se refere la 
amănunte. Motivul ? O eviden
tă vanitate pornită din părerea 
că i-ar fi fost încălcate... pre
rogativele. Totul a pornit de la 
materialele întocmite pentru a- 
dunarea generală de semnare 
a Angajamentului solemn. Ne
mulțumită că secretara comi
tetului coordonator U.T.C. și 
membrii biroului U.T.C. au în
tocmit referatul fără ca ea sâ 
fie consultată (deși in perioada 
respectivă se afla în concediu), 
tovarășa Bică reface materia
lele. așa incit adunarea gene
rală a avut în față o colecție 
de generalități din care nu se 
poate desprinde identitatea rea
lă a acestui colectiv hamie. 
Mai mult, deși tinerii au făcut, 
cu prilejul discuțiilor indivi
duale. numeroase propuneri, 
nici una nu a fost reținută in 
planul de măsuri unde se spe
cifică obiective cum ar fi : ,3« 
va urmări ca fiecare tinăr ute- 
cist să-și tină angajamentul 
luat in urma discuțiilor, de a 
aduce sticle, borcane si macu
latură- etc. Si pentru a .Înco
rona" acest ciudat mod de ac
tivitate. secretara U.T.C. a gă
sit de cuviință ca nici Dină la 
această dată să nu întrunească 
biroul pentru a stabili princi
palele probleme ale activității 
pentru trimestrul IV. Este foar-

te adevărat că în curind 
avea loc noi alegeri. Acest fapt 
nu justifică lipsa de resoonsa- 
bilitate și seriozitate cu care 
își Înțelege sarcinile, modul in 
care, ignorind exigențele ele
mentare ale învestiturii 
crede că bilanțul unui an poăte 
fi așezat numai sub semnul o- 
biectivelor amintite.

Desigur, este de dorit ca ute- 
ciștii din organizația sectorului 
1, atelierul 3. tura B să discute 
comportarea acestei tinere, s-o 
facă să-și înțeleagă îndatoriri
le care ii revin ca membra al 
organizației revoluționare a ti
neretului. . De asemenea, comi
tetul U.T.C. al întreprinderi* 
este dator să analizeze activi
tatea secretarei și să adopte 
măsurile care se impun.

ȘERBAN CIONOFF

OMAGIU LUI

W&C UT(

In volumul cu acest titlu, 
editat de revista „TRIBUNA*, 
semnează : Eugen Jeoeiepnu, 
Octarion Fodor, Corola Gie- 
dion Weicker, Natalia Dumi
trescu, Alexandru Istrati. Bu- 
lent Ecevit, Bcrbu Brezionu, 
VG. Pa’eolog, Virgil Vâto- 
șianu, Ionel Jianu, Mirceo 
Zaciu. D R. Popescu, Adrian 
Marino, Ion Pogorilovschi, 
Nina Stânculescu șa. Moi

SCHIMBURI DE ONOARE 
ALE TINERETULUI

Organizarea a 7 schimburi 
de onoare ale tineretului in 
trei mari unități industriale 
ale județului Dîmbovița : 
I.U.C. Găești, „Steaua elec
trică" Fieni și I.A. Moreni 
în care au fost antrenați cir
ca *1200 de tineri a determi
nat realizarea unei producții 
peste sarcinile de plan in 
valoare de 230 000 lei. Suc
cese asemănătoare au înre
gistrat si cei 1 300 de tineri 
de la I.M. Mija și S.A.R.O. 
Tîrgoviște care în cele 5 zile 
record au obținut produse in 
valoare de 170 000 Iei. Ac
țiuni asemănătoare s-au des
fășurat și la I.A.E.I. Titu, 
ROMLUX Tirgovișt, In- 
treprinderea de frigidere Gă
ești, tinerii contribuind la 
realizarea unei producții es
timate la circa 150 000 lei. 
(Marin Cristea).

SPIRI.'lL GOSPODĂRESC 
IN ACȚIUNE

Succese importante în pro
ducție au obținut în săptă-

mina care s-a încheiat și ‘ 
tinerii din întreprinderile | 
județului. Harghita materia
lizate in următoarele rezul
tate : La I.U.P.S. Miercurea 
Ciuc cei 200 de tineri au 
efectuat intr-o săptăminâ
muncă patriotică in sprijinul 
producției in valoare de pes
te 7 000 lei. La circa 3 000 lei 
se ridică și valoarea produc
ției suplimentare obținute de 
cei 27 de tineri de la U.F. 
Gheorghieni. La I.P.E.G. 
Bălan, brigada condusă de 
Gheorghe Filip a realizat 
peste sarcinile de plan 1,25 
m galerie săpată, obfinîn- 
du-se economii de peste 
5 000 lei. Economii de mate
rii prime în valoare de peste 
1 500 lei au raportat și cei 52 
de tineri de la „Străduința" 
din Cristuru Secuiesc. De a- 
semenea, în flotația 1 și 2 de 
la întreprinderea minieră 
Bălan tinerii au economisit 
materii prime în valoare de 
circa 10 000 lei. (Liviu Mo
vilă).

9?
baba oarba"

în colecția „Aventura"

Țară ca-n povești
Amatorii bucureșteni de poezie, mai ales cei tineri 

intilnire de astă dată la Muzeul Zambacctan. Sec-t 
„Tară ca-n povești" a invitat la rampă alți îndrăgostiți de poezie, 
actori bine apreciați ai teatrului C. I. Xottara. Alături de actorii 
Victorița Do'ore-Timoniu. Lie Sahighian, Angela Chiuaru M:rcea 
Stroe. V” *' “ ...................Paul \adolsi 
dedicate patriei și partidului poeții : 
Eugen Frunză. Ion Xemțescu. Angela 
au recitat din creații proprii : .„Mici 
respectiv. ..Doer această limbă".

Seara muzeală „Țară ca-n povești* 
omagiu închinat patriei, partidului.

în fotografie : actorul Toni Zsharian, recitind poezie „Bine 
cu rin rd țară, pruncu tăi".

Ion Brad. Gec~ge Lesne a, 
Chiaru și Mtreea Moise seu 
simfonie pentru patrie- șt»

o fort in fapt un fierbinte

V. RANGA

BRANCUSI
menționăm din bogatul su
mar interviurile 
Cassou, Ionel Jianu, 
Lordera. Emile Gilioli, 
rielle Tobart Philippe 
poult. Etienne Hajdu, precum 
si exegeze semnate de David 
Lewis, Tomas Aladâr, Pontus 
Hulten. Sik Csoba, Hilton 
Kramer, Edith Baids, Ezra 
Pound, |.a.

cu :

omagiu lui

Cu descrierea unui 
„vis de glorie" își în
cepe recentul său ro
man Vlad Mușatescu : 
eroul, Conan Doi — se 
vede nostalgia marelui 
detectiv... — îmbrăcat 
în „țoale de gală" aș
teaptă o zi întreagă so
sirea „telereporterului" 
în vederea realizării 
rîvnitei emisiuni care 
că-1 facă cunoscut In 
masele largi de cititori. 
„Deci, cine ești matale, 
maestre Conan 
pentru literatură,
gînduri ai pentru vii
tor..." întreabă marele . 
reporter pe necunoscu
tul autor (humorul vine, 
nu-i așa. din parodie
rea limbajului...). Și 
maestrul răspunde în 
acest fel : ..scriitorul 
care vă vorbește în 
acest moment este un 
z’arist (...) care a dat în 
darul literaturii de a- 
venturî (...). Ultima a- 
ventură a detectivului 
Conan Doi. adică a sub- 
ser.imtului, mai corect 
scus a de față viziona- 
tulu:. m-a stressat pînă 
în cele mai intime fibre 
a!? sistemului meu ner
vos (...), in plină matu- 
ritate creatoare (aproa
pe 1 2 secol), in plină 
dezvoltare fizică (chiar 
prea plină, fapt pentru 
care mă aflu de două 
decenii în evidența In
stitutului de Endocri
nologie. dar fără rezul
tate notabile, fiind sta
bilizat pe orbita «utei de 
idle, cu o aproximație 
sensibilă in plus), in 
plină luptă cu timpul 
(ceea ce m-a determinat 
să-mi cumpăr un auto
turism proprietate per
sonală — „FiaT 600 D. 
sau ..Bombita”. cum i se 
spune in intimitate). — 
conrider c-am ajun? la 
stadiul care-mi îngăduie 
să împărtășesc contem
poranilor roade.e unor 
experiențe de viață pa
roxistice. adică trăite la 
cea mai înaltă tensiune 
(minimum 360 void)— 
veți avea de-a face.- m- 
tr-un viitor, cu o «erie 
întreagă de romane,ex
cepționale. închinate ne
obișnuitei mele activi
tăți de investigator mo
dern...".

Acest humor suculent, 
fin, am putea spune 
chiar mușcător, inundă 
paginile. Să mai dăm 
cîteva probe. „Lasă-mă 
cu gazele... că am și eu. 
plus tensiune arterială" 
— conversează, vezi 
bine, spiritual, marele 
scriitor Conan Doi. Un 
dialog: „unde-i piv
nița ? — în nici un caz 
în pod !“; un zîmbet : 
..îmi zimbește magne
tic" ; glasul reporteru
lui : ..plin de intonații 
rafinate, ca un neche
zat de mînz trecut de 
vîrsta primelor iubiri" 
sau „telereporterul pre
zintă o tonalitate de pa
rizer virînd lejer spre 
vînăt" — ne dau o pa
lidă imagine a speței de 
humor utilizat. înfuriat 
de reclama pe care a- 
nonimul scriitor și-o 
face în emisiunea „sa", 
telereporterul îl admo
nestează. în numele cu
venitei modestii: „Drept 
cine te iei dumneata, 
domle Conan ? Oi fi 
vreun Tolstoi, Balzac, 
de Maupassant sau alt 
grangure din flora lite
rară ?“ Și, cum ..gran
gurul" trebuie criticat 
zdravăn, se încinge o 
păruială... ca-n filme 
însă, firește, cu nota de 
umor grotesc de o foar
te bună calitate ..lite
rară" : „Specialistul cu 
luminile liftează, nă- 
pustindu-se să-1 pla
cheze pe marele telere- 
porter. Bugnariu ii șu- 
tează un bombeu tron- 
conic drept între ochi, 
electronistul face un 
scurtcircuit. îl trage de 
cracul pantalonilor...", 
în fine, se prăbușesc cu 
toții in urma acestei bă
tălii burlești și numitul 
..grangur" meditează de 
dedesubt : ..Deasupra
personalității mele a în
cetat orice activitate 
umană. Liniște deplină", 
întreruptă insă de vo
cea ..binecunoscută mie 
de dincolo de ușă" (căci, 
ați ghicit, totul a fost 
un vis) : ..— Măestrică, 
nu te mai scoli odată ?". 
Consoana ..chicotește 
zglobioasă" : „Măertrică. 
ce mai calea valea, ești 
in pom". Mătușa Ralița 
il nxusrră ea : „AL,

băiețele, aud că le dormi 
de le bușești". Conan 
Doi nu se lasă nici el : 
„Privesc la ea trifazic" 
și ea i-o întoarce (prin 
intermediul observației 
pătrunzătoare și foarte 
ironice a autorului) : 
„Tanti Ralița îmi retur- 
nează uitătura. Monofa- 
zic însă". Vedeți cit hu
mor e aici ? Pricepeți 
subtila parodie a lim
bajului ? Și tot așa. cînd 
unul, cînd altul se întrec 
să umple cu „inimitabi
lul" humor cele 309 pa
gini ale „romanului" 
părut într-un tiraj 
100 000 exemplare + 
ex. broșate !

Dacă acceptăm 
limbajul din care pro
vin mostrele de mai sus 
nu este unul cules ci 
„inventat" nu ne-ar ră- 
mîne decit să ne medi
tăm cu îngrijorare ia 
șansele ce se oferă unei 
gîndiri în stare de ase
menea „investiții". Dacă, 
din contră, cineva ar 
crede că autorul doar 
parodiază un limbaj 
suburban i-am spune că 
o face așa cum cineva 
care . vrea să „critice" 
un bîlbiit îl îngină, bil- 
biindu-se procedeu pri
mitiv din toate punctele 
de vedere.

Nu, n-am visat, 
cum i se întîmplă 
primele pagini acestui 
nemaipomenit detectiv, 
cu humor grobian și vo
cabular vulgar de sub- 
literatură (chipurile, pa
rodia vocabularului...) : 
citim, și nu ne vine să 
credem, „cărțile de vizi
tă" prin intermediul că
rora ne este recomandat 
penibilul roman apărut 
în populara colecție A- 
ventura. Iată deci cum 
sună aceste „scrisori de 
acreditare" : „Cînd hu
morul cu cea mai bună 
sămință a sa — auto
ironia — cade pe solul 
aventurii, cind acest sol 
nu aparține violenței, ci 
nu-i decît inteligență și 
joc obținem o carte ca 
..De-a baba-oarba". Se
ducătoare prin formulă, 
de la prima la ultima 
pagină, captivantă pen
tru toți cititorii ei de la 
primul — editorul — 
pinâ la ultimul. Dar

a- 
de 
90

că

care e ultimul eititor al 
unei cărți bune ?“ Și 
încă : „Vlad Mușatescu 
a adus genului ceva 
nou,' acea aventură în 
care scriitorul, proprie
tar sigur al condeiului, 
se divulgă capitol după 
capitol, cu tot ce este 
el ca om, cu toate a- 
tributele sale : omenie, 
cultură, humor, ingenio- 

expri- 
euante

zitate, bonomie, 
mate cu acele 
fine, inimitabile, carac
teristice unei proze in
solite".

Nu ne vine să cre
dem, dar este curatul 
adevăr : aceste reco
mandări elogioase cum 
n-am întîlnit decît la 
puțini mari scriitori ai 
epocii noastre (!) sînt 
semnate de Mircea Sin
ti mbreanu, directorul e- 
diturii. și Constan
tin Chiriță. scriitori ale 
căror lucrări le prețuim 
așa cum se cuvine căci, 
am putea spune, unele 
dintre paginile lor ne^*0 
incintat copilăria șihfcr" 
dolescența (scriem 
pic de maliție). Ce 
tem crede ? Probabile® 
e mai bine să creder® 
că am visat. Cit despreB 
romanul captivant „pen- ] 
tru toți cititorii" aceș
tia n-au decît să-1 des
chidă la oricare pagină 
spre a găsi destule mo
tive să-1 scape din 
mîini„. Nu încape în
doială : există aici un 
joc „De-a baba-oarba" 
par, cum ne amintim 
toți cei care am fost 
copji, jocul nu se poate 
desfășura dacă cineva 
nu se lasă legat Ia ochi. 
Este „Aventura" o co
lecție legată la ochi sau 
vrea să se joace cu bie
ții ei cititori ..de-a baba- 
orba" ? - iată dilema 
in care am căzut încer- 
cind să citim „insolita 
proză". Spre a ne lă
muri promitem să re
venim cu o explicație 
după ce vom mai citi 
și alte asemenea aven
turi. Sperăm insă că și 
cititorii ne vor da o 
mină de ajutor trimi-r 
țîndu-ne părerile lor 
despre cărțile colecției^ 
„Aventura". A

M. COSTEA

Campionatul național de fotbal este în plină 
desfășurare. In fiecare etapă micul ecran vă 
aduce fotbalul la domiciliu.

Un televizor în căminul dv., vă oferă posibi
litatea de a urmări emisiuni din cele mai di
verse — filme, concerte, piese de teatru, operă, 
cursuri de limbi străine, emisiuni științifice, e- 
misiuni pe teme de circulație, emisiuni pentru 
școlari ș.a.

Procurați-vă de la magazinele și raioanele 
specializate ale COMERȚULUI DE STAT un te. 
levizor care să vă satisfacă exigențele. Vă pro
punem. spre alegere, cîteva tipuri :

Prezentate în casete cu o linie modernă, tele

Denumirea Diagonala Preț Aconto Rate lunare
ecranului lei 15 % (24 rate)

- SPORT 31 cm. 2 870 431 lei 105 Iei
— VENUS 47 cm. 2 870 431 lei 105 Iei
— VENUS COMPLIMENT

50 cm. 3 050 458 lei 110 lei
- OPERA 59 cm. 3 500 525 lei 125 lei
— CLASIC 59 cm. 3 530 530 lei 125 lei
— DIAMANT 61 cm. 3 550 533 lei 126 lei
- LUX 65 cm. 3 960 594 lei 140 lei

vizoarele sînt receptoare multicanal. au o mare 
stabilitate in funcționare, imagine și sunet de 
calitate.

Televizoarele se vînd și cu plata în 24 de 
rate lunare.

Culegere de probleme și exercifii 
de matematică pentru admitere 

in invățămintul superior
în Editura ..Junimea"-lari a 

apărut lucrarea cu titlul de 
mai sus, semnată dg Rodica 
Trandafir și Alexandru Le- 
onte.

Așa cum se arată in prefa
ța acestei culegeri de pro
bleme, este rodul activității 
îndelungate a autorilor in 
procesul de pregătire a can- 
iidaților pentru examenul de 
admitere in facultățile de 
matematică precum ți al co
laborării mai vechi, prin pro
puneri și rezolvări, la dife
rite publicații de matematică 
pentru tineret.

Autorii acordă o atenție 
deosebită problemelor princi
pale pe care elevii trebuie să 
și le însușească cit mai te
meinic. Subliniem din lucra
re capitolele : șirurile de nu
mere. studiul funcțiilor — 
continuitate, integrabilitate, 
derivabilitate — structuri al
gebrice, ecuații diferențiale, 
teoria probabilităților. în ca
pitolele dedicate geometriei

plane și in spațiu sint pre
zentate probleme care să va
lorifice noțiunile fundamen
tale ale geometriei elemen
tare.

Culegerea se adresează ce
lor care doresc să-și perfec
ționeze pregătirea teoretică 
și metodele de abordare și 
rezolvare a problemelor de 
matematică elementară, ele
vilor și absolvenților care se 
pregătesc pentru examenul 
de admitere. Lucrarea este, 
de asemenea, utilă și profe
sorilor in activitatea lor de 
clasă și in cercurile cu elevii.

Geometrie plană și in spațiu 
pentru admiterea in facultate

In colecția Lyceum, „Edi
tura Albatros", a apărut lu
crarea profesorului C. Ionescu- 
Tiu intitulată „Geometrie pla
ni și In spațiu" pentru admi
tere In facultate.

Lucrarea, structurată In 
nouă capitole, cuprinde pro
blemele pe care e nevoie să le 
cunoască cei ce se pregătesc 
în domeniul geometriei pentru 
examenul de admitere in fa
cultate. De asemenea, lucrarea 
este utilă cadrelor didactice ca 
material de cercetare pentru 
cercurile de matematică a 
elevilor, precum și studenților 
în activitatea lor de la practi
ca pedagogică.

Pentru a se putea urmări 
mai ușor rezolvarea probleme-

lor cuprinse în lucrare, la în
ceputul fiecărui capitol s-au 
trecut principalele definiții și 
teoreme referitoare la mate
rialul folosit în capitolul res
pectiv. Primele opt capitole 
sînt gradat prezentate și ur
mate de soluții complete, astfel incit lucrarea poate fi de 
folos elevilor din toate cate
goriile de licee. Cel de-al IX- 
lea capitol conține enunțurile 
unor probleme cu proprietăți 
și construcții geometrice cit scopul ca elevii și absolvenții 
de liceu să poată recapitula 
întreaga materie prevăzută în 
programă, ele servind totodată 
ca probe de verificare a cu
noștințelor expuse în celelalte 
opt capitole.
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TELEGRAMĂ
Republicii Socialiste România, NICOLAE 

OL415ESCT, a trimis președintelui Republicii Botswana, SERETSE 
k - \ HA, următoarea telegramă s

Ca pnlejul celei de-a X-a aniversări a Zilei independenței Re- 
pefeuca Botswana, am deosebita plăcere ca, in numele poporului 

ir. fi al meu personal, să vă adresez cele mai calde felicitări, 
_rv. de sănătate și fericire personală, de noi succese pe calea 
rccgresuiui social si economic poporului prieten din Botswana.

îmi exprim ferma convingere că relațiile prietenești de colabo- 
•re pe diverse planuri între Republica Socialistă România și Re- 
pcbuca Botswana vor cunoaște o dezvoltare continuă spre binele 
popoarelor român si botswanez. al picii si înțelagerii internaționale.

■a
Tovarășul Ion Pățan, membru ‘ 

al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vioeprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
ri; economice internaționale, s-a 
întâlnit miercuri seara cu Poul 
Hartling, președintele Partidu
lui Liberal Danez, fost prim-mi
nistru al Danemarcei, care efec
tuează o vizită de prietenia în 
țara noastră.

Cu acest prilej au fost apre
ciate evoluția pozitivă a cola
borării economice, intensifica
rea schimburilor comerciale bi
laterale și au fost discutate noi 
posibilități menite să contri
buie la dezvoltarea cooperării 
dintre cele două țări.

în cursul după-amiezii, tova
rășul Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic 

, Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Natio- 

ale, a avut o convorbire cu
președintele Partidului Liberal 
Danez, fost prim-ministru al 
Danemarcei, Poul Hartling, în 
timpul căreia au fost relevate 
bunele relații care s-au stator
nicit fi «e dezvoltă între Româ
nia »i Danemarca și a fost evi
dențiată contribuția pe care 
parlamentele din cele două țări 
o aduc la extinderea și întărirea 
acestor raporturi, la edificarea 

climat de pace și eecurita- 
Europa ti în lume.

invitația C.C. al P.C.R., în

La Casa scriitorilor din Ca
pitală a avut loc in zilele de 28 
și 29 septembrie un interesant 
schimb de opinii privind „Con
flicte și eroi în dramaturgia 
contemporană", cu participarea 
unor oameni de teatru români 
și sovietici. Manifestarea, care 
se Înscrie în cadrul relațiilor de 
colaborare dintre uniunile scri
itorilor din România și Uniu
nea Sovietică, a inclus in pro
gramul celor două zile dezba
teri, întâlniri cu regizori și ac
tori bucureșteni. vizite de do
cumentare.

★
începînd de miercuri, timp de 

trei zile, Ia București, se desfă
șoară lucrările primului colocviu 
româno-american, organizat sub 
auspiciile Asociației de Drept 
Internațional și Relații Interna
ționale din România (A.D.I.R.I.) 
și Consiliului pentru Relații Ex
terne din S.U.A. Colocviul are 
ca temă stadiul și evoluția re
lațiilor internaționale actuale, in
clusiv raporturile dintre Româ
nia și S.U.A. Participă specia
liști din cele două țări în dome
niul relațiilor internaționale, 
funcționari superiori din minis
terele de externe ale României 
și Statelor Unite, oameni de ști
ință și cultură, cadre didactice 
și ceroetâtori, ziariști-

FOTBAL: Dupâ primul tur al cupelor europene SPORT • SPORT • SPORT • SP

PENTRU NOI, ÎN ACEASTĂ MIERCURI-O SINGURĂ FLO
Olympiakos Pireu - Sportul student est 2-1 (0-1)

PRIMUL SUCCES INTERNAȚIONAL AL UNEI
ECHIPE SERIOASE-SPORTUL STUDENȚESC

Aseară.pe stadionul Karais- 
kakis din Pireu. In meciul re
vanșă din primul tur al „Cupei 
U.E.F.A.*4. Sportul studențesc a 
întâlnit formația Olympiakos de 
care a fost întrecută la limită 
2—1 (0—1). dar Intrucît echipa 
noastră ciștigase cu un scor 
confortabil. 3—0. la București, 
studenții și-au realizat obiecti
vul. obținind calificarea in eta
pa următoare a competiției. 
Eete un frumos succes al repre
zentanților noștri care vine să 
confirme, încă o dată, valoarea și 
forma bună a fotbaliștilor an
trenați de atit de discutatul an
trenor Angelo Niculescu. In
tr-un timp scurt această echipa 
a reușit să ne dovedească ce 
nu reușesc alteia cu mult mai 
multă experiență, și-anume că 
ne poate reprezenta, in mod 
prestigios. In confruntările in
ternaționale. Din nou artizanul 
bunei comportări a studenților 
bucuresteni a fost Răducanu. 
ajuns la virsta maturității de
pline. El nu numai eă*a apărat 
cu strășnicie poarta, inlăturlnd

Steaua - F. C. Bruges 1-1 (1-0)

La______  ____ _ ____
perioada 21—30 aeotembrie a.c. 
a-a aflat în vizită în țara noas
tră o delegație a Partidului So- 

Elvețian (P.S.E.). forma
tă din conducători ai organelor 
cantonale de partid, condusă da 
Hanajorg Braunschweig, mem
bru al C.C. al P.S.E., președm- 
tde P.S. din Cantonul Zurich.

Delegația elvețiană a vizitat 
obiective economice, sociale și 
cultural-artistice din județele 
Argeș. Sibiu. Suceava. Iași și 
municipiul București.

La încheierea vizitei, deleea- 
tia P.S.E.. a fost primită de *o- 
varășii Cornel Burtică, membra 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.CJU si 
Ștefan Andrei. membru su
pleant al Comitetului PoEtâe 
Executiv, secretar al C.C. al 
P£.R.

Au luat «flrșit lucrările sim
pozionului internațional de hi
draulică cu tema irSlabilitatea 
mișcării fluidelor în externele 
hidraulice cu regulatoare auto
mate-, desfășura: la Bucure*-'.- 
Dezbaterile și schimburile ce 
expert enră ce au avut loc la 
cadrul acestei reuniuni șttâat:- 
hee au prJejuit particpanțijoe 
prezentarea unor fo'.utâi valo- 
roeee. de ordin teoretic r- urec
he. unele dintre aeeatea putând 
avea aplicabil.-«te imediat 1- 
S.rr.poc.or.ul a aeoe. %or odată, in 
evidentă inportar.ta uze- rrin- 
ae eoaluerărî între sper aur. 
din diverse rantur. ale șrun:et 
pentru rezolvarea problemel -or 
complexe pe care le nun pro- 
lor modeme, ceribtlvâttâe pe 
care le oferă apucarea tehmcii 
electronice rt calculatoarelor. îa 
introducerea pe ceară -a rg* a 
airtomauxăr.: r* dapeeeruărl; 
ta aetâvitatea hidrotehnică.

„Sentința" in meciul de 
la Milano a fost aminotă 

de... ploaie
Ținutul Lombardiei a fort cu

prins. ieri după-anuază. de ploi 
torențiale, transformir.d cele
brul templu ai fotbalului, r-a- 
dionul Sar. Sire dir. Milano, asa 
cum am văzu: pe micul ecran. 
!ntr-o veritabilă ^gună. în ace«- 
ta oor.ditâi brigada de arbitri 
•cetâeni. in frur.te eu «centra
lul* Pattereee. ș betărt: amâna
rea tneerriu:

pericole ce păreau iminente, 
dar și-a condus inteligent co
echipierii. dovedindu-se. astfeL 
un dirijor puțin întâlnit în fot
balul actual, cu pupitrul intre 
buturi. De altfel. Răducanu este 
și primul marcator pe stadionul 
din Pireu, în urma unui penal
ty, executat cu aceeași siguran
ță cu care a scos mingi ce pă
reau că vor să se odihnească 
In plasă.

Meciul, potrivit transmisiei ra
diofonice de la fata locului, a 
debutat cu atacuri susținute ale 
echipei gazde, menite să intimi
dez» apărarea echipei româr.e. 
Dar după prunul sfert de oră, 
partida se echilibrează și trep
tat. treptat fotbaliștii români 
preiau inițiativa și domină jo
cul și terenul. Intre minutele 
20 35 Sportul studențesc com
bină inspirat. inițiază acțiuni 
periculoase la poarta apărată de 
Kekeidis. Un asemenea atac nu 
poate fi oprit decit printr-un 
fault In careu, săvirșit de mij
locașul Sir.ecocxxLos — dacă am 
lnțeîes bine — asupra lui VTad. 
Aceasta s-a întâmplat in min. 
20. Penaltiul este executat ma- 
a-«raL de portarul Răducanu. 
care oferă, astfel celor peste 
46 OM de spectatori un moment 
cu totul inedit. Fotoreporterii 
au făcui un eroe ser.ee de la

poarta lui Răducanu «pre a 
imortaliza momentul.

Repriza secundă readuce e- 
ehipa elenă in atac, jucătorii 
antrenați de englezul Shannon 
asaltează poarta lui Răducanu 
cu mai multă virulentă reușind 
să egaleze și să preia conduce
rea după numai 8 minute de la 
reluarea jocului. Golul victoriei 
— desigur, o victorie pentru 
palmares in acest caz — este 
obținut dintr-o lovitură de pe
deapsă transformată de Da- 
vourlis. Trebuie să menționăm 
că echipa, noastră văzlndu-eL 
probabil, apropiată calificarea, 
a renunțat la ofensivă ceea ce 
a dat posibilitate gazdelor să 
domine in finalul jocului. Dar 
Răducanu a apărat, în conti
nuare sobru și sigur, tot ce i se 
poate cere unui portar de mare 
clasă — adică să-și facă dato
ria.

Așadar, cu un scor general 
de 4—2 echipa Sportul studen
țesc păsesre cu o siguranță în 
care vrem să credem. în conti
nuare. in faza superioeră a 
orestijrioasei competiții conti
nentale care este „Cupa 
UXF^.". Să sperăm că nu se 
va <wl aict îi dorim din toată 
inima rucces !

VASILE CĂBULEA I

ALTE REZULTATE
ÎNREGISTRATE

_ ~ ★
La invitația ministrohtâ «4nâ- 

tâții. miercuri după-amiază a 
sosit în Capitală dr. Halfdan 
Mahler. directorul general al 
Organizației Mondiale a Sănă- 
tătiL care face o vizită oficială 
în tara noastră.

★
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialis
te România, Nicolae Giosan. a 
adresat o telegramă de felicita
re președintelui Camerei Repre
zentanților din Cipru, Spvros 
Kyprianou, cu ocazia alegerii 
sale în această funcție.

La Ctâuj-Napoca, au îneepot 
de ieri, lucrările eeiui de-au 
III-lea Congres national de 
gastroenterologie, la care parti
cipă numeroși spec-.alișu ro
mâni. precum și numeroși invi
tați din străinătate. Timp de 
trei zile pe agenda de lucra fi
gurează probleme de actualitate 
grupate în patru domenii de 
egală importanță — epidemiolo
gi a bolilor digestive, urmările 
intervențiilor chirurgicale pen
tru ulcer, patologia enzimatică 
digestivă în endoscopia digea-

nemo
PROGRAMUL U

PROGRAMUL I

artistic : ,TaU de duminică’. Pro
ducție a Casei de filme Trei. 21^5 
în lumina reflectoarelor ; 22,19 24 
de ore.

NEW ORLEANS î Miorița (orele 
A; 11,ÎS; 11.30; 15,48;

»

JOI, 30 septembrie 1975
ULTIMELE ZILE ALE VERII — 

Grlvița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
15; 20,15) ; scala (orele 9; 11.15;
13,»; 15; 18,15; 20,-ȘO). ORIENT
EXPRESS : Eforie (orele 9; 11,43; 
14,30; 17,15; 20,15) -----
5,45; 11,30; 14,15; 
NA : " ‘ 
14; 16 
SUB 
9.15; 
20,30).

(orele 
KATI- 

11.45; LOC 
(orele 
18,15; 

ÎNDEPĂRTATA : 
București (orele 8,45; 11; 13,15; 16; 
18,15; 20,30) ; Luceafărul (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30) ; Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15: 20.30). DACA TACE CÎNTA- 
RETUL : Patria (orele 9; 11,13;
13.30; 16:18,15; 20,30); Palatul Spor
turilor și Culturii (orele 18). OSIN- 
DA: Modern (orele 9,30; 12,15; 13; 
17,30; 20.15); Tomis (orele 9; 11.30; 14,45; 17,15: 20,15): Melodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30); Feroviar 
(orele 9.30; 12; 14,30; 17; 19.30).
DIAMANTE PE ROTI : Buzești
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15) . PINTEA: Arta (orele 15,30; 17,45; 20) ; Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) ; Lira (orele 15,30; 18; 20,15).
PINOCCHIO : Doina (orele 9,30 ; 
11.30; 13.30; 15.30). CU MÎINILE CURATE : Doina (orele 17,30: 20). 
AEROPORT '75 : Excelsior (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30)
Glorie (orele 9; 11,15; 13,30; 16
18,15: 20,30). ARIPI PUTERNICE 
Lumina (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45 
18; 20). CEI 13 DE LA BARLETTA 
Aurora (orele 9; 11.15; 13.30; 15,45 
18; 20,15) ; Flamura (orele 11.15 
13,30; 15,45; 18; 20.15). FTNIST 
ȘOIM VITEAZ. ; Flamura (ora 9) 
ZIUA FILMULUI DOCUMENTAR 
Timpuri Noi (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 
15,45 ; 18 ; 20,15). APAȘII : Vie
torta (orele 9,15 ; 11,30 : 13.45
16 ; 18,15 ; 20,30). NEBUNĂ
DE LEGAT : Volga (orele 9: 11.15 
13,30; 15,45; 18; 20,15). COMISA
RUL PIEDONE LA HONG-KONG 
Cotrocenl (orele 10; 12,30: 13: 17.30 20) ; Flacăra (orele 10; 16: 18; 20) 
FILIERA II : Bucegi (orele 15,30 
17.43: 20). ROMANȚA PENTRU O 
COROANA : Dacia (orele 9: 11.15; 
13,30; 15.45: 18; 20.15). MICUL IN
DIAN : Floreasca (orele 13,30; 
15.30: 18; 20). PISICILE ARISTO
CRATE : Giulești (orele 10; 15,30). 
CÎND VINE SEPTEMBRIE : Giu
lești (orele 17,45; 20). MELODIILE 
CARTIERULUI : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,15). CĂLĂRE
ȚUL CU EȘARFA ALBĂ ; Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15). EU $î 
DRAGILE MELE MATUȘI : Crîn- gași (orele 17). texas, dincolo 
DE RTU : Munca (orele 16; 18; 20). 
TOM ȘI JERRY : Pacea (orele 14; 
16). OPERAȚIUNEA „MON
STRUL* : Pacea (orele 18; 20.15). 
ULZANA — CĂPETENIA APA
ȘILOR: Moșilor (orele 15,30: 18; 20). 
ZILE FIERBINȚI : Popular (ore
le 16; 18; 20). CĂLĂREȚUL FAR A CAP : Progresul (orele 15,30; 17,45; 
20). B. D. ÎNTRĂ ÎN ACȚIU
NE : Rahova (orele 16; 18; 20). 
AVENTURILE CELOR TREI MU
ZICANȚI : Unirea (orele 16; 18: 20). SUFLETE CONDAMNATE: 
Viitorul (orele 16; 18; 20). MISIU
NE PRIMEJDIOASA : Vitan (ore
le 16; !•). LUPTĂTORUL DIN

17,15; 20,15) ; Festival 
11,30; 14,15; 17,15; 20).
Capitol (orele 9.30;

• 18,15: 20,30) ; UN
SOARE : centrai 
11,30; 13.45; 16;
TARA ---------  ““

16,00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de 
limba germană ; 17,00 Telex ; 17,05 
Pentru timpul dv. liber v& reco
mandăm... 17,20 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto ; 17,30 Din țările socialiste ; 17,40
Cabinet juridic ; 18,00 Trage
rea de amortizare ADAS ; 
18,10 Din clntecele mele. Melodii 
oltenești ; 18,25 Turism și vînă- 
toare : Cascada Putnei : 18.50 A- 
teneu popular TV ; 19,20 1001 de 
seri ; 19,30 Telejurnal ; 20,00 în
trebări și răspunsuri ; 20,30 Film

20.00 Concertul orchestrei sim
fonice a Radîoteleviziunii.

In pauză : * Telex ; Pădu
rea. un bun al nostru, al tuturor 
— film documentar.

Teatrul Evreiesc de Stat : HAI 
NOROC SI ZEI LIG SOR — ora 
19,30: Ansamblul „Rapsodia Ro
mână- : FRUMOASA EȘTI. MIN- 
DRA tara — ora 18 30 : Teatrul 
,.C. Tânase- (Sala Savoy) : RE
VISTA CU PAIAȚE — ora 19,M.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat aduce la cunoștința celor 

interesați că, la finele lunii septembrie 1976, va avea loc, in 
studioul televiziunii, tragerea de amortizare lunară, obișnuită, 
a asigurărilor mixte de viață.

Cu acest prilej se va organiza și o tragere de amortizare 
specială, la care se vor extrage 5 combinații de litere.

La cele două trageri de amortizare la care se vor extrage 
13 combinații de litere participa toate asigurările mixte de 
viață pentru care ratele de primă sint achitate la zi.

Un meci nu se poate cîștiga 
jucînd doar un sfert de oră

Acum cinci ani de zile, un 1—1 
la Roterdam, i-a adus lui Ernest 
Happel — atunci antrenor la 
Feyenoord — eliminarea din 
partea UT-ei. Acum, același re
zultat îl califică în turul al 
doilea, la București, confirmînd 
că în fotbal legea compensației 
activează. Selecționata sa euro
peană cu numele de F.C. Bru
ges este o echipă grea, educată 
și muncită, dar nu de neînvins 
ieri de Steaua. Lecția tactică 
prezentată de oaspeți ne este 
cunoscută și era ușor de anti
cipat dar din păcate felul în 
care echipele românești, deci și 
Steaua. încearcă s-o contraca
reze ne arată că ea nu este nici 
măcar înțeleasă, pentru a fi mai 
apoi predată de cei care trăiesc 
din această meserie. Trist și de 
neconsolat adevăr. Steaua a avut 
o singură perioadă bună'de joc, 
intre minutele 15 și 30, cind au 
reușit 18 acțiuni, dublu față de 
cele făcute de oaspeți în rest 
echilibrul fiind persistent dar 
prin realismul mijloacelor fo
losite. net în favoarea belgieni
lor. Cei patru aau chiar cind 
component ai barajului creat de 
F.C. Bruges la mijlocul terem>- 
lui au ocupat inteligent cimpul 
de joc, mișcir.du-se lejer și 
pășind în general „dintr-o 
bucată**, evitând conduceri inu-

Lo I n alte s p o r t lTrED
EUROPENELE DE TINERET j 

Noi succeso pentru pugiliștii români
Cez de-s 4-a ediție a campionatelor europene 

de box pentru tineret a continuat la Izmir cu 
Htrecm^ programate in cea de-a doua gală. 
In festele categoriei semimuecd. pug:hatul ro- 

NtceUe $e:tsn a cîștigat pmn KO. tehnic 
grundul d-ri meciul cu Akkoyun (Turcia). Alte 
rezumate U zeeeazi categorie : Hedda (Iulie) in- 
cmge U manete pe Be:og (Polonia) ; Hornak 
fCeWe.*9V9CM) dispune la puncte de Enmque 
r5pa^u). în cedrul categoriei sem:ușoa*i. Troian 
Georgia l-a mz-ccia la puncte, după v* meci de 
bw mw: Ubtte. pe GiUuenko O.'.R.S.S.). La 

catego-.e. KMetner (ILDG.) < rijtijar 
e* ezg-apl Mac Gemgh. In l'. mitele ca- 

teocr», neoert, Aiezsndru Gpjrffiu l-a ineim 
KJO. tekme pe oianâeeul Wtlbcni. ier ruffe. 

aiir»: Pr-—înc. a <Lrp-., la puncte de BotacU 
jCrWt'a^ana?

.Turneul Prietenia*

de box ..Turneul 
des'ăsu^atd în localitatea cubaneză 

Neura Gemma, s-a încheiat cu succesul gazde- 
cxre au e-ucemt ă medalii de cur. Iată ciști- 

K r*îor II categorn : a. Morales
A- Greul (RD G ), P. Desptne. H. Aput- 

A itsMo izoti Onoaj. A. K V. Bu-
deâe. T. ftet-. rref din ). P. Ske*-
ze'< E. Desptne și F. Setar (ambii din
Cuoaj.

ie Yr-.k^e Stadium dm New York, 
K a «rea 39 000 de spectator:. meciul pen- 
tn; pt’uf iii! de box Je ceîeporia greș in
tre Casei** Clay șx wlsijrv: sdu Ken Norton 
s-a terminat dupd cele 15 reprize eu victoria la 
puncte a campionului. O victorie pu*m convin- 
giroore. trenswu: corezposdentii opențiiior de 
presd, care subliniază comportarea focrte bună 
• !w Norton. Campionul a căutat lovitura deci
sivi feed dm primele dc^d reprize, dar jaZ-cn- 
gerul nu »-< lăsat nrpnns. prelulnd el tniția- 
bp*. După M ’eprize Norton crea avantaj. Cu

excepția reprizei a 7-a, cind a plasat o puter
nică directă de stingă, urmată de o serie de 
croșeuri, Clay s-a menținut tot timpul in defen
sivă. Incepind Insă din repriza a 11-a, campio
nul a schimbat tactica ți a trecut decis la atac, 
mardnd numeroase puncte, dar loviturile sale 
nu au avut nici forța, nici precizia care i-ar fi 
permis să obțină victoria înainte de limită. 
După meci, Cassius Clay a declarat ziariștilor : 
_,Nu sint, desigur, prea satisfăcut de felul cum 
am boxat astă-seară. Norton este un adversar 
mult mai puternic decit credeam, iar pentru 
mine este tot mai greu să lupt 15 reprize".

Norton s-a arătat surprins de verdictul juriu
lui. „După părerea mea. eu am cițtigat cel pu
țin 9 din cele 15 reprize. Clay a lovit fără efica
citate și dacă ar fi boxat aseară eu Foreman, 
de pildă, nu ar fi rezistat nici trei reprize".

TURNEE DE ȘAH
• Turneul internațional feminin de șah de la 

Subotica a continuat cu runda a 4-a. in care 
maestra româncă Margareta Perevoznic a ciști- 
gat partida susținută cu maestra iugoslavă Bri- 
gita Stadler. Alte rezultate : Verdczi — Kriszan 
1—0: Baumstarh — Eretove remiză. In clasa
ment conduc Ivanka, Verdczi ți Pihailici, cu cite 
trei puncte. Margareta Perevoznic se află pe lo
cul cinci, cu 2.5 puncte, iar cealaltă șahistă ro
mâncă. .participantă la acest turneu, Gertrude 
Baumsiark, ocupă locul 7, cu 2 puncte. • Me
ciul de șah Petrosian-Tal-Portisch, care urma să 
se desfășoare la Milano, a fost aminat din nou 
și. probabil, va începe la 10 octombrie, a decla
rat un purtător de cuvint al Federației interna
ționale de șah. • După 3 runde. în turneul de 
șah de la Budapesta conduce Petran (Ungaria), 
cu 2,5 puncte. Maestrul român Stoica se află pe 
locul 5. cu lj puncte, după ce în runda a 3-a 
a remizat cu italianul Paoli. • Totalizind 8,5 
puncte din 12 posibile, marele maestru maghiar 
Szabo a dștigat turneul de »ah de la Kapfen
berg (Aisstna), urmat de englezul Stean — 8 
puncte, sovieticul Kocijev — 7,5 puncte, iugo
slavul Karaklajici și italianul Tatai, cite 7 punc
te. • Marele maestru bulgar Radulov a dștigat 
turneul de șah de la Kikinda (Iugoslavia), tota
lizind 9.5 puncte din 13 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Krinici (Iugoslavia) și Pytel 
(Polonia) — cite 9 puncte, Pidevski (Bulgaria) 
— 84 puncte. In ultima rundă, Radulov a remi
zat cu Pytel.

saiREBsniiu mmm

ILFOV - Acțiuni 
in sprijinul producției
La Fabrica de ferite din Urri- 

ceni tinerii au contribuit la rea
lizarea a pes> *>00 de scule și 
dispozitive necesare producției : 
segmenți pentru micromotoare. 
distribuitori pentru ulei, ștanțe 
complexe, nișe și mese pentru 
radiochimie a căror valoare se 
ridică ia peste 850 OM lei. Dintre 
cei 120 de tineri care au contri
buit la obținerea acestor rezul
tate iată citeva nume ce fac 
cinste colectivului întreprinde
rii : Ion Dumitru. Radu Fiera- 
ru. Ion Alexe. Victor Manolache. 
Nicolae Dragomir. Alexandru 
Popa. Ion Tudor, Vasile Neamu 
și Ion Georgescu. (Ion Drago- 
mir).

GORJ — Rezultate 
mobilizatoareLa ultima tragere de amortizare similară s-a plătit asigu- 

raților peste un milion de lei.
Pe Șantierul național al tine

retului de la Turceni ridicarea

continuă a nivelului de pregă
tire profesională a tinerilor mun
citori constituie o permanentă 
preocupare. Peste 90 la sută din 
numărul tinerilor care lucrează 
aici sînt cuprinși In diferite for
me de învățâmint. Astfel, de cu- 
rînd au absolvit cursurile de ca
lificare la locul de muncă 30 de 
zidari. 40 de fierari betoniști, 30 
de dulgheri și 25 de betoniști. în 
curind vor începe cursurile de 
gradul n în meseriile de lăcă
tuși și sudori. Peste 200 de ute- 
ciști se pregătesc să-și comple
teze studiile liceale, iar alți tineri 
sînt studenți ai Facultății de e- 
lectrotehnică din Craiova. Iată 
și citeva rezultate ale acestui 
permanent efort al tinerilor de 
a-și perfecționa pregătirea teo
retică și practică : la cota 46 a 
coșului nr. 2 fierar betoniștii Iu
lian Bora. Alexandr Constantin, 
Marin Goriță și Ion Traistă și-au 
încheiat lucrările cu 35 de zile 
mai devreme de termenul pla
nificat, la cota plus 80 a turnu
lui de răcire nr. 2 se lucrează 
in devans cu 18 zile, iar la turnul

/

nr. 2. fundația a fort atacată cu 
55 de zile mai devreme. De pri
ceperea tinerilor Viorel Mindru, 
Nicolae Mindru, Mircea Manole, 
Ion Hotină, Aurel Tipsie și Ion 
Călina din sectorul energoutilaj 
se leagă montarea într-un timp 
record de 118 zile a sistemului 
fierbâtor la cazanul nr. 1 care 
in mod obișnuit se monta în 
șase luni. Față de cele 600 de 
suduri de înaltă presiune reali
zate intr-o săptămină la Rogo- 
jelu. ei au realizat la Turceni 
1 000. Sint rezultate frumoase de 
natură să mobilizeze harnicul 
colectiv de muncă de aid spre 
noi succese. (Ion Elena).

CASA DE CULTURA SECTORUL I 
strada Slâtineanu nr. 16 - tel. 11 98 68

ANUNȚA:

deschiderea in continuare a următoarelor cursuri s

• DACTILOGRAFIE-SECRETARIAT TEHNIC 15 zile, o lună șl
2 luni (încep la data înscrierii) 

CROITORIE - dimineața 
COSMETICA
ACORDEON. CHITARA. BATERIE
FOTO
BALET
DEPANARE RADIO-TELEVIZOARE

LIMBI STRĂINE (engleza, germana) - copil și adulți.
ORCHESTRA DE ESTRADA

INSTRUMENTIȘTI (AMATORI)
FLAUT 
OBOI 
CLARINET 
FAGOT 
CORN 
TROMPETA

VASLUI — 1 150 de tineri 
au participat la 

Olimpiada 
mecanizatorilor

în urmă cu cîteva zile s-a des
fășurat la Vaslui faza județeană 
a concursului profesional — O- 
limpiada mecanizatorilor. Anul 
acesta au fost antrenați la faza 
de masă 1 150 de tineri, cu 200 de 
tineri mecanizatori mai mulți 
decit în anul trecut. Dintre aceș
tia au fost selecționați pentru 
faza județeană 47 mecanizatori 
din I.A.S. și S.M.A. din județ. Au 
fost declarați ciștigători : Eugen 
Mariciuc de la S.M.A. Băcești 
(locul I), și Vasile Vasilache de 
la S.M.A. Zorleni (locul II). (Ion 
Angheluță).

„CONTRAPUNCT” primește

TROMBON 
SAXOFON 
BATERIE 
VIOLINA 
CHITARA 
PIAN.

Prezentarea luni și 'vineri
Informații la telefon 11 98 60 între orele 10-20 zilnic.

orele 18-21 la Casa de Culturi

BISTRIȚA-NĂSĂUD - 
Fruntași in activitatea 
de practică agricolă
Aproximativ 2 200 de elevi a- 

flați in practică agricolă au re
coltat peste 70 de tone de prune, 
1 200 tone de gulii și sfeclă fura
jeră la I.A.S. Jelna, Lechința, 
Piața și Dumitra. S-au eviden
țiat : Liceul pedagogic Năsăud, 
Liceul electrotehnic Bistrița, li
ceele teoretice Piața și Sîngeorz 
Băi. Elevii Cătălina ATexi, Aurel 
Costinia. Ioan Pop. Ileana Sut, 
Emil Belean. Oana Luxan și 
Florin Terengea au fost declarați 
fruntași in activitatea de prac
tică agricolă. (Ioana FranUue).

tâlc și driblinguri savante care 
l-ar fi putut deplasa din avan
posturi și deci îndepărta 
realizarea -scopului. Pe 
dte unul sau doi jucători ai 
acestei rezerve strategice apă
reau lingă Lambert, în coas
ta apărării «teliste, creînd pa
nică printre niște apărători 
obișnuiți cu „marcajul la înțe
legere". La un astfel de joc, e- 
chipa din Ghencea a răspuns ca 
la o corigentă iminentă, adică 
menținind un singur atacant 
central, o linie de mijloc care a 
amenințat puțin și mai mult 
chiar, contrar obiceiului lor, 
au servit rar și neinspi
rat cele două extreme, arme 
recunoscute ca eficace în jocu
rile de pînă acum, și folosind 
vechile maladii incurabile încă 
ale fotbalului nostru, adică : 
conduceri exagerate, driblinguri 
fără esență și multe alte capri
cii tehnice mult prea simple 
pentru „leii Flandrei". a căror 
coamă o mingiiau astfel in loc 
s-o scuture puțin.

Partida debutează alert, 
Steaua conducind jocul dar. a- 
menințînd doar de două ori. în 
minutele 10 și 14 ; la prima ac
țiune șutul lui Dumitru 
respins de pe linia porții 
tre Leeskens.

în minutul 16. o mare 
a echipei militare este 
de lipsa de decizie a lui 
Iordănescu care, invitîndu-se, 
îl iartă pe belgieni și — îi tes
tează declarația lui Happel că: 
„indiferent de întilniri si dezi
derate, după meciuri trebuie să 
răminem prieteni".

După o combinație rapidă în
tre Ion Ion. Dumitru și Troi, 
ultimul reia cu dreptul puter
nic de pe linia de 16 m. la se- 
miînălțime dar la cîțiva centi
metri de bară. în plasa laterală.

Acest șut îl anunță probabil

fiind 
de că-

ocazie 
irosită 
Troî și

pe cel din minutul următor 25, 
cînd Vigu, urcat în atac corect, 
după modelul creat de Paul 
Breitner acum cinci ani. șutea- 
ză puternic de la 25 de metri, in 
colțul scurt, lingă bară, deschi- 
zind jcorul. In loc să speculeze 
derute apărării adverse. Steaua 
crede de cuviință că trebuie să 
„calmeze jocul" și mai creează 
o singură acțiune ce putea fi 
decisivă în. min. 42. cînd Troi se 
complică din nou. „ajutîndu-l“ 
astfel pe Iordănescu să reia din 
ofsaid.

După pauză. Steaua mai joa
că pentru calificare doar 10 mi
nute/ dovedind că acțiunile in
dividuale, prelungite, îi ard pe 
cei care le aleg și avind încă 
trei lovituri libere și o singură 
acțiune în minutul 53, a lui 
Zamfir, care mai întrețin flăcă
rile speranțelor din tribune. Ju
cătorii lui Happel schimbă foaia; 
englezul Davies și danezul Le
fevre intră în locul unui fun
daș central, austriacul Krieger 
și al unui atacant lateral, Ver- 
heecke. reușind egalarea prin 
Lambert după o lovitură liberă 
la centrul terenului.

Cu zece minute Înainte de 
final, englezul se retrage și el 
la mijloc, inchizînd astfel tot ce 
era posibil și pentru „proaspe
ții" introduși. Răducanu și — 
un stoper ! — Agiu. în min. 88, 
pe r contraatac, Lambert scutură 
bara șl încheie astfel un joc în 
care am dovedit din. nou sără
cia arsenalului tactic de care 
dispunem. dar n-am uitat să 
schimbăm tricourile, deși ar fi 
trebuit să facem acest lucru cu 
năravurile. A condus - excelent, 
o brigadă de arbitri din Turcia, 
avind la centru pe Orhan Cebe.

CORNEL DINU

NOTA
Organizatorii meciului 

Steaua — F. C. Bruges au 
făcut eforturi deosebite pen
tru această întâlnire, între- 
cînd uneori chiar limitele — 
de pildă, accesul ziariștilor

în tribună a cunoscut foarte 
multe „bariere" în ciuda le
gitimațiilor și a... precizărilor 
C.N.E.F.S. Aceasta în timp 
ce peluzele stadionului au 
fost doar pe jumătate pline...

ZIARULUI
Cînd apare pregnant 

spiritul responsabilității
17 țineri sudori și lăcătuși, 

aparținind întreprinderii ju
dețene de industrie locală 
Maramureș, au fost detașați 
Ia Alexandria pentru a exe
cuta unele lucrări de montaj 
la viitoarea capacitate de 
producție a Combinatului de 
morărit și panificație. Bene
ficiarul lucrării este între
prinderea județeană de in
dustrie locală Teleorman. 
Deopotrivă, toate aceste în
treprinderi se interesează de 
felul în care cei 17 tineri își 
îndeplinesc, sarcinile profe
sionale (cum stau cu planul, 
in cit timp vor reuși să ter
mine lucrarea etc.) dar cînd 
vine vorba de asigurarea 
condițiilor de viață ale aces
tora, își transferă răspunde
rea de la una Ia alta. Așa 
s-a făcut că pînă la a- 
pariția articolului „De ce a- 
tita detașare fată de cei de
tașat?4 în alte localități ?** 
(„Scînteia tineretului" nr. 
8439) cei 17 muncitori au locu
it în diferite hoteluri din 
Alexandria, iar cu masa 
s-au descurcat cum au 
putut. După apariția ar
ticolului, I.J.I.L. — Mara
mureș și I.J.C.M. — Te
leorman ne informează că 
s-au luat măsuri pentru re
medierea situației. Com
partimentul financiar-conta. 
bilitate al șantierului a fost 
atenționat ca, pe viitor, toți

lucrătorii șantierului să-și 
primească la timp retribuția 
cuvenită. S-a stabilit că vi- 
novați de intîrzierea plăților 
nu sînt. numai contabilii ci 
și Consiliul popular județean 
care virează banii cu foarte 
mare întîrziere. în ce pri
vește accesul tinerilor la una 
din cantinele orașului Ale
xandria. conducerea șantie
rului a primit sarcina ca in 
cel mai scurt timp să rezol
ve și această problemă. 
I.J.C.M. Teleorman ne răs
punde că în prezent s-a 
stabilit ca echipa res
pectivă să ia masa la can
tina întreprinderii de con
strucții montaj Alexandria și 
să locuiască într-unul din 
dormitoarele întreprinderii. 
Situația acestor tineri, deși 
cu nejustificată întîrziere, 
s-a rezolvat. Desigur, firesc 
ar fi fost ca ea să nu apară. 
Dar pentru aceasta ar fi fost 
necesară o strînsă colaborare 
între unitățile economice 
implicate și. poate mai mult 
decit orice, un pregnant spi
rit al responsabilității. Cu 
atit mai mult cu cit din 
punct de vedere profesional, 
tinerii sînt specialiști de pri
mă mină. Și. se știe că re
zultatele în muncă depind în 
mare măsură și de condițiile 
de viată create.

Utilajele contractate 
au fost livrate integral

Fabrica de scule de file
tat Sf. Gheorghe n-a putut fi 
pusă în funcțiune — in ter
menul planificat — la în
treaga ei capacitate. Iată u- 
nul din motivele întârzierii, 
menționate în articolul „Res
pectarea termenelor — obiec
tiv principal in întrecerea ti
nerilor constructori", apărut 
în nr. 8455 al ziarului 
nostru : „întreprinderea „In- 
dependența"-Sibiu n-a livrat 
la timp cuptoarele necesare 
secției de tratament termic. 
Din această pricină repere
le erau plimbate în timpul 
operațiilor pînă la Rîșnov 
unde li se făcea tratamentul 
termic și apoi se reîntorceau 
pentru operațiile finale la 
Sf. Gheorghe. La data la 
care scriem sîntem informați

că situația a fost remediată. 
„Cu plăcere vă aducem la 
cunoștință, ne scrie întreprin
derea „Independența" Sibiu, 
că toate utilajele contrac
tate cu termen de preda
re pînă în luna mai a.c. au 
fost livrate integral". Știm 
că sarcinile pe care le are 
„Independența" Sibiu sînt 
multiple și de importanță 
majoră, este cunoscut faptul 
că în realizarea acestora se 
ivesc unele dificultăți în asi
gurarea bazei materiale, dar 
considerăm eă printr-o mai 
bună organizare a muncii și 
prin asigurarea unui ritm co
respunzător al livrărilor pot 
fi evitate pe viitor asemenea 
regretabile întârzieri.

DOMNIȚA VĂDUVA



de peste hotare
Vuita oficială în Austria

a primului ministru 
al Guvernului român.

VIETNAM: ȘEOINȚfr 
COMISIEI PENTRU

ELABORAREA
PROIECTULUI

tovarășul Manea Mănescu NOII CONSTITUȚII
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Măneșcu, care 
efectuează o vizită oficială în 
Austria, la invitația cancelaru
lui federal, Bruno Kreisky, a 
vizitat marți landul și orașul 
Salzburg, fiind întâmpinat de 
Hans Lechner, președintele lan
dului, și Heinrich Salfenauer, 
primarul orașului Salzburg.

în cursul zilei de miercuri, 
tovarășul Manea Mănescu a vi
zitat uzinele de camioane și 
tractoare „Steyr-Daimler-PuchM 
din orașul Steyr. Primul minis
tru român a fost salutat de

președintele landului Austria 
de Sus, Erwin Wenzl, de prima
rul orașului, Franz Weiss, de di
rectorul general al uzinelor, Mi
chael Malzacher.

In cursul vizitării uzinelor au 
fost abordate probleme concrete 
ale cooperării in producție In 
domeniul autovehiculelor grele 
și tractoarelor. In prezența pri
mului ministru Manea Mănescu 
și a ministrului construcțiilor de 
mașini, loan Avram, a fost sem
nată convenția de cooperare în
tre centrala de automobile și 
tractoare, din România și uzine
le „Steyr-Daimler-Puch“.

intîlnire cu cancelarul Bruno Kreisky
Miercuri după-<amiază a avut 

loc o nouă întâlnire între pri
mul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu. și 
cancelarul federal al Republicii 
Austria, Bruno Kreisky. în 
cursul convorbirilor au fost 
examinate în continuare căile și 
mijloacele concrete pentru ex
tinderea relațiilor de cooperare 
economică și a schimburilor co
merciale între cele două țărL 
întâlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
Miercuri seara primul minds-

tru al Guvernului român, tova
rășul Manea Mănescu, o oferit 
un cocteil în onoarea cancela
rului federal. Bruno Kreisky. 
Au participat Erich Bielka. mi
nistrul afacerilor externe, Otto 
Roesch, 1
interne, Ernst Eugen Wesel- 
sky, secretar de stat la Cance
laria federală. Fritz Marsch, 
secretar central al Partidului 
Socialist din Austria. Erwin 
Scharf, membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Austria, alte 
personalități ale vieții politice, 
economice, culturale, științifice, 
ziiaristL

ministrul afacerilor

Comisia pentru elaborarea 
proiectului Constituției Repu
blicii Socialiste Vietnam s-a 
reunit, marți, la Hanoi, în cea 
de-a doua ședință plenară. Pre
zentând problemele referitoare 
la noua Constituție, președin
tele comisiei, Truong Chinh. a 
subliniat că legea fundamenta
lă a tării trebuie să exprime 
adevărul după care „Vietnamul 
este unul, națiunea vietnameză 
este una". Ea trebuie să fie 
impregnata de politica de uni
tate națională, de unitate a în
tregului popor sub conducerea 
clasei muncitoare și pe baza 
alianței muncitorești-țărănești. 
Documentul trebuie să mobili
zeze toate forțele revoluționare 
in opera de edificare a unui 
Vietnam pașnic, independent, . 
■unit și socialist

Totodată, legea fundamentală 
trebuie să exprime conducerea 
de către partid a luptei revo
luționare pentru edificarea so
cialismului în Vietnam.

în continuare. Truong Chinh 
a prezentat propuneri concrete 
cu privire la conținutul noii 
Constituții.

fișier
Botswana

Poporul Botswanei sar- 
bătorește astăzi împlini
rea unui deceniu de la 
proclamarea independen
ței patriei sale. La 30 
septembrie 1966, fostul 
protectorat britanic Bec- 
huanaland pășea pe dru
mul existenței de-sine- 
stătătoare.

• Situată în partea de sud 
a continentului african, Bot
swana are o suprafață de 
600 372 km.p. și o populație 
de aproximativ 650 000 de 
locuitori, aparținînd triburi
lor bantu, bechua, basuto, 
boșiman și hotentot. Densi
tatea slabă (un locuitor pe 
km.p.) se explică prin con
formația teritoriului, care 
ocupă o mare parte a deșer
tului Kalahari.

• După dobîndirea 
pendenței, tinărul stat a 
treprins măsuri decise 
direcția lichidării stării 
înapoiere moștenite de 
regimul colonial, instituit 
aici de Marea Britanie încă 
din 1885. Cu zece ani în ur
mă, țara era complet lipsită 
de industrie. In plus, dato
rită vecinătății aproape ex
clusive cu Republica, Sud-A- 
fricană (și Namibia ocupată 
ilegal de aceasta). Botswana 
era dependentă din 
puncte de vedere 
muncă, legături 
exterioară, sistem 
de regimul de la 
Veniturile sale 
aproape exclusiv din crește
rea vitelor (carnea și pieile 
asigurau două treimi din

inde- 
în- 
in 
de 
la

multe 
(locuri de 
cu lumea 

valutar) 
Pretoria, 

proveneau

încasările în devize) și din 
salariile de mizerie primite 
de cetățenii săi aflați la lu
cru în minele din R.S.A. In 
scurtul răstimp de existentă 
independentă, Botswana a 
obținut importante succese 
nu numai în diversificarea 
economiei, ci și în elimina
rea dependentei de R.S.A. 
Ruptura cu Pretoria s-a 
putut realiza firește numai 
prin intensificarea relațiilor 
cu statele africane din nord. 
Construirea șoselei de 300 
km spre fluviul Zambezi 
reprezintă unul din momen
tele cheie ale reorientăril 
relațiilor botswaneze spre 
vecinii din nord.

• în ce privește econo
mia, Botswana a pus deja 
bazele exploatării bogatelor 
sale zăcăminte de minereuri. 
Deosebit de importantă a 
fost deschiderea minei de 
diamante Orapa de 
unde se află cel de 
lea filon diamantifer 
me. In 1973. această 
realizat o producție 
milioane dolari. 85

Beer«, 
«1 doi- 
din lu
mină a 
de 30 
la sută 

din diamantele extrase 
sînt destinate utilizării 
dustriale, restul fiind pietre 
prețioase de înaltă calitate. 
A început și valorificarea 
minereurilor complexe de la 
Selebi-Pikwe, unde se vor 
produce anual 17 tone nichel 
și 15 500 tone cupru. Există, 
de asemenea, zăcăminte im
portante de cărbuni (in re
giunea Muamabua), de man- 
gan, aur și azbest, aflate 
parțial în exploatare. în to
tal, actualul plan cincinal 
(1973—1978) prevede investi
rea, în diverse proiecte de 
dezvoltare, a 240 milioane 
dolari, sumă considerabilă 
dacă o raportăm la popula
ția acestui stat.

Ș. VASILE

tici 
in-

Noi evoluții în problema rhodesiană
Marea Britanie a hotărit con

vocarea imediată a unei confe
rințe consacrate examinării pro
blemei formării unui guvern 
interimar in Rhodesia, a anun
țat miercuri ia Londra ministrul 
de externe britanic. Anthony 
Crosland. Potrivit agenției Reu
ter. Crosland a propus ca a- 
ceastă conferință să aibă loc in 
următoarele două săptămini. in
tr-o localitate din sudul Afri
cii. acceptabilă tuturor părților 
interesate.

La Gaberones — capitala 
Botswanei — a avut loc 
miercuri convorbiri intre pre
ședinții Zambiei — Kenneth 
Kaunas. Botswanei — Serei se 
Khama. asistentul secretarului 
de stat al S.U-A-. William Scau- 
fele, și adjunctul ministrului a- 
facerilor externe britanic însăr
cinat cu problemele africane. 
Ted Rowlands. A fost examina
tă perspectiva soluționării 
blemei const ituponale in Rho
desia.

pro-

conducerii
Wojtasik, ambasadorul 

P. Polone la București.
ITALIA : Demonstrație a lucrătorilor filialei italiene a concernului american Singer, împotriva dochid 

acestuia de a sista producția întreprinderii lor

„Scînteia tineretului"

T

Sesiunea Comisiei guvernamentale româno-polone

Tovarășul Edward Gierek a primit 
pe președintele părții române
Miercuri după-amiază, tova-? 

rășul Edward Gierek, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., l-a 
primit pe Janos Fazekas, vice- 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
președintele părții române în 
Comisia guvernamentală româ- 
no-polonă de colaborare econo
mică, aflat la lucrările celei de-a 
Xl-a sesiuni a acesteia.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a fost transmis 
tovarășului Edward Gierek un 
salut prietenesc, împreună cu 
urările cele mai bune de sănă
tate și fericire personală, de 
prosperitate și bunăstare po
porului polonez.

Mulțumind pentru mesaj, pri
mul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a transmis, la rîndul său, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, un 
călduros salut prietenesc, urări 
de fericire și sănătate personală, 
noi succese în activitatea de 
înaltă răspundere depusă pen
tru înflorirea continuă a Româ
niei socialiste.

In timpul convorbirii au fost 
abordate probleme privind evo
luția relațiilor economice ro-

mâno-polone, precum și aspecte 
ale intensificării, în continuare, 
a activității de colaborare, co
operare și specializare in pro
ducție între cele două țări.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, a participat Kazimierz 
Olszewski, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Po
lone, președintele părții polone 
în comisie. Au fost prezenți 
Aurel Duca, ambasadorul țării 
noastre la Varșovia, și Wlady- 
slaw
R.

TINERETUL LUMII

cu reprezentanții
Edward Gierek

studenților polonezi
Marți după-amiază, în plenara Adunării Generale au eeirta 

dezbaterile de politică generală, la care, pînă în prezeat, 
luat cuvîntal peste 20 de miniștri ai afacerilor externe.

Ciocniri violente intre forțele

Agențiile internaționale 
presă informează că in cursul 
zilei de miercuri au continuat 
ciocnirile violente intre părțile 
aflate în conflictul libanez. Cele 
mai puternice lupte au fost sem
nalate în zona muntoasă, unde 
se află poziții deținute de for
țele palestiniene. Un purtător de 
cuvînt al O.E.P. a declarat că 
forțele palestiniene și ale Miș
cării Naționale Libaneze conti
nuă să opună o rezistență dirzâ 
atacurilor declanșate de forțe 
militare siriene și ale falangiș- 
tilor, care au foiosit tancuri și 
artilerie grea.

Un purtător de cuvînt al Co
mandamentului central al M.N.L. 
arăta că forțele siriene au supus 
unui violent bombardament satul 
Hammana. situat pe principala 
arteră de aprovizionare a forțe
lor palestiniene și Mișcării Na
ționale Libaneze din regiunea 
muntoasă. Același purtător de 
cuvînt afirma că localitatea Aley. 
precum și satele învecinate au 
fost puternic bombardate de for
țele falangiste libaneze.

Lupte violente au fost sem
nalate în regiunea Jezzine și la 
Beirut. în centrul vechiului oraș, 
ca și în sectorul Muzeului Na
țional — singurul punct de 
trecere între-cartierele de est și 
de vest ale capitalei care a de
venit impracticabil.

în timp ce pe toate fronturile 
din Liban aveau loc ciocniri pu
ternice, postul de radio fidel 
Partidului Socialist Progresist a 
anunțat că președintele libanez, 
Elias Sarkis, depune eforturi 
pentru a se ajunge la o încetare 
a focului în regiunile muntoase. 
Șeful statului a avut o convor
bire telefonică cu președintele 
Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat. Potrivit pos
tului de radio, președintele li
banez a propus un proiect în 
două puncte, de soluționare a

crizei : încetarea focului și or
ganizarea unei reuniuni care să 
examineze posibilitățile de re
tragere din regiunile muntoase 
a tuturor părților aflate în con
flict și trimiterea forței de pace 
arabe in această regiune.

La rîndul său, reprezentantul 
Ligii Arabe în Liban. Hassan 
Sabri El Kholi, încearcă să ob
țină o încetare a focului. El a 
avut, miercuri, o întrevedere cu 
Yasser Arafat și cu Saeb Salam, 
fost prim-ministru libanez. Po
trivit postului de radio fidel 
Partidului Socialist Progresist, 
Kholi i-a contactat și pe condu
cătorii sirieni.

La Varșovia a avut loc, 
miercuri, întilnirea tradițio
nală, în ajunul deschiderii 
anului universitar, între Ed
ward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., și un 
grup al reprezentanților ti
neretului universitar. Edw’ard 
Gierek a relevat, cu acest 
prilej, însemnătatea dezvol
tării științei, a instituțiilor 
de învățămînt superior, a 
îmbunătățirii condițiilor so-

ciale și de viață ale studen
ților. Subliniind rolul pe 
care trebuie să-l aibă în e- 
conomia țării specialiștii ca
lificați, constructorii viitoru
lui patriei, primul secretar 
al C.C, al P.M.U.P. a menți
onat necesitatea strângerii 
legăturilor dintre studenți și 
celelalte grupuri sociale pen
tru mai buna folosire a în
tregului potențial de produc
ție al Poloniei.

Italia: încă 105 000 de șomeri cu diplomă
• ȘOMAJUL în rîndurile 

tinerilor constituie, potrivit 
revistei ,,I1 Messaggero", una 
din cele mai importante 
probleme economice și 
ciale din Italia. Numai

so- 
de

la începutul anului, relevă 
ziarul, în țară au fost înre
gistrați 105 000 de absolvenți 
ai unor institute de invăță- 
mînt superior care nu au gă
sit locuri de muncă.

Demonstrație a studenților tailandezi
Cîteva mii de studenți 

participat, 
miercuri, la Bangkok, la o 
întrunire de protest împo
triva reîntoarcerii în țară, cu 
zece zile în urmă, a fostului 
prim-ministru Thanon Kitti- 
kachom. Partieipanții la a-

lande zi au
tal- ceastă manifestare, organiza

tă din inițiativa Centrului 
studențesc național al Tai- 
landei, au cerut expulzarea 
lui Thanon Kittikachorn, care 
a refuzat să dea curs, zilele 
trecute, cererii guvernului de 
a părăsi țara.

Ministrul de externe al 
U.R.S..S., Andrei Gromiko, a 
prezentat propunerile Uniunii 
Sovietice în vederea înlăturării 
pericolului de război și a înce
tării cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare. Vorbitorul a arătat 
că „astăzi, înțelegerea fermă a 
statelor privind renunțarea la 
folosirea forței în relațiile in
ternaționale are o însemnătate 
hotărâtoare. Aceasta, deoarece 
există și unele încercări de a se 
interpreta destinderea ca un fel 
de aprobare a amestecului în 
treburile interne ale altor 
state".

Ministrul de externe al 
U.RJS.S. a apreciat că. în oeea 
ce privește problemele europe
ne, pe primul plan se află în 
prezent sarcina completării des
tinderii politice cu cea militară.

Vorbitorul a arătat că situația 
din sudul Africii necesită o se
rioasă atenție, reafirmîndu-și 
sprijinul față de lupta popoare
lor din această zonă pentru ob
ținerea unei independente reale, 
în altă ordine de idei. Andrei 
Gromiko a precizat că Uniunea

Declarație a guvernului U.R.S.S.
în legătură cu aterizarea forțată
a unui avion sovietic in Japonia

în legătură cu un avion so
vietic care a aterizat in mod 
forțat pe aeroportul din Haka- 
date — Japonia, agenția TASS 
a dat publicității o declarație a 
guvernului U.R.S.S. în care se 
spune : încâlcind clauzele Con
venției consulare soviete-japo
neze. autoritățile nipone au e- 
vitat, timp de ci te va zile, să 
ofere reprezentanților sovietici 
posibilitatea de a se întîlnl cu 
pilotul aparatului. Cînd aseme
nea intîlnire a. avut Ioc, ea a 
demonstrat că pilotul V.I. Be
lenko se afla sub influenta 
narcoticelor, iar reprezentantul 
Ambasadei sovietice a fost lip
sit de posibilitatea de a discuta 
cu acesta. N-au putut fi confir
mate declarațiile reprezentanți
lor autorităților japoneze, pre-

cum că pilotul V.I. Belenko ar 
intenționa să obțină azil politic 
în S.U.A. Cu toate acestea, el 
a fost transportat în S.U.A., 
sub pază puternică, iar avionul 
n-a fost restituit Uniunii So
vietice, partea japoneză, îm
preună cu reprezentanți ai unor 
terțe țări intenționând să-1 de
monteze.

Toate acestea demonstrează 
evident că guvernului Japoniei 
ii revine întreaga responsabilita
te pentru acțiunea arbitrară și 
nelegală față de avionul sovietic 
și de pilotul său. Asemenea ac
țiuni neprietenești ale guvernu
lui japonez față de Uniunea 
Sovietică — se spune în decla
rație — nu pot rămîne fără 
urmări pentru prezentul și vii
torul relațiilor sovieto-japoneze.

DANEMARCA : Casă încălzită cu energie solară construita de Școala Tehnică Superioară
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• CONVORBIRILE dintre 
partidele de Centru. Liberal și 
Moderat înregistrează progrese 
în direcția formării unui nou 
guvern — a declarat liderul 
Partidului de Centru, Thorb joern 
Faelldin. considerat de observa
tori viitorul prim-ministru sue
dez. Primele discuții pe care 
cele trei formațiuni politice 
le-au angajat după anunțarea 
alegerilor generale de la 19 sep
tembrie — comentează agenția 
France Presse — au fost mar
cate de divergențe serioase. 
Programul comun al celor trei 
partide trebuie înaintat Parla
mentului intr-un termen de zece 
zile.
• COMISIA C.E.E., întrunită 

miercuri la Bruxelles, a hotărlt 
să. suprime în mod progresiv, 
pină la 15 aprilie 1977, cauțiu
nea de 50 la sută percepută de 
guvernul italian asupra tuturor 
importurilor și tranzacțiilor fi
nanciare.

• CONFERINȚA laburistă a- 
nuală a Partidului Laburist din 
Marea Britanie a acceptat reco
mandarea Comitetului Executiv 
Național și a respins principiul 
alegerii directe a Parlamentului 
vest-european.

Documentul prezentat Confe
rinței menționează, printre ar
gumentele aduse împotriva tre
cerii la alegerea directă a parla
mentului „celor nouă‘!, faptul că 
„integrarea economică și politi
că în cadrul Pieței comune a- 
menință securitatea națională și 
implică deplasarea' puterii de la 
Parlamentul din Westminster". 
Potrivit argumentelor menționa
te, „controlul trebuie să fie 
exercitat doar de guvernele na- ‘ 
ționale, care sînt responsabile 
în fața propriilor lor parlamen
te". Chiar și unii partizani ai 
Pieței comune s-au pronunțat 
împotriva constituirii unei „fe
derații supranaționale“.

• REUNIUNEA DE LA 
BELGRAD consacrată urmă
rilor Conferinței pentru se
curitate și cooperare in Eu
ropa, care va avea loc anul 
viitor, trebuie să Ce pregă
tită cu grijă. Ea va trebui 
să constate care sînt primele 
rezultate către care au con
dus hotărârile adoptate ia 
Conferința general-europeană 
de la Helsinki, din vara a- 
nului 1975 — a declarat, in 
cadrul unei întruniri electo
rale, președintele P.S.D. din 
R.F.G., Willy Brandt. Este 
în interesul nostru — a con
tinuat el — ca politica ori
entată spre colaborare să 
cîștige pe mai departe in sub
stanță.

• LA GENEVA a avut loc, 
miercuri. o nouă intîlnire a de
legațiilor U.R.S.S. și S.U.A. par
ticipante la convorbirile sovieto- 
americane privind limitarea 
înarmărilor strategice ofensive 
— informează agenția TASS.

• GUVERNUL PERUAN a 
prelungit pentru o noua perioa
dă de 30 de zile suspendarea 

constituționale pe 
întregului teritoriu 

măsură aflată in vi-
garanțiilor 
ansamblul 
național, 
goare de la începutul lunii iu
lie a.c.

Energie Atomică (A.I.E.A.). Au 
luat parte peste 1 200 de dele
gați din peste o sută de țări, în
tre care și România. Partici- 
panții au abordat modalitățile 
de sprijin de care dispune a- 
Renția. astfel incit un număr tot 
mai măre de țări, îndeosebi in 
curs de dezvoltare, să aibă un 
acces sporit la producția ener
giei electrice pe baze nucleare.

Pentru libertatea și independenta Namibiei
Reuniunea Consiliului de Securitate

Marți după-amiază & 
fost convocat Consiliul 
de Securitate pentru a 
analiza evoluția situației 
din Namibia.

Guvernanții de la Pretoria 
au anunțat recent că vor acor
da independența Namibiei la 
31 decembrie 1978. cu condiția 
negocierii unor acorduri care 
să garanteze apărarea interese
lor economice și politice sud- 
africane în această țară. Con
siliul O.N.U. pentru Namibia a 
respins această propunere ca 
neoonformă cerințelor auto
determinării și libertății po
porului namibian.

Deschizând dezbaterile, pre
ședintele Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia, Dunstan Ka- 
mana (Zambia), a declarat că, 
deși .Africii de Sud i s-a fixat 
un termen limită pentru trans
ferarea pe cale pașnică a pu
terii în Namibia, nu există nici 
un indiciu că regimul apart
heidului ar accepta această ce
rere a Consiliului de Securita
te. Se impune, a spus vorbi
torul, adoptarea de sancțiuni 
contra acestui regim.

In numele Consiliului mini
sterial al Organizației Unității 
Africane, Radha Krishna Ram- 
phul (Mauritius) a declarat că 
sudul Africii a devenit 
unei intervenții crescânde 
plan militar, economic și

tinfa 
pe 

poli

tic. Vorbitorul a evidențiat in
teresele economice ce care le 
au trusturile anumitor puteri 
imperialiste în Namibia și a 
cerut Consiliului de Securitate 
să treacă la adoptarea de mă
suri pentru garantarea autode
terminării și independenței po
porului namibian.

Sam Nujoma, președintele 
Organizației Poporului din A- 
frica de Sud-Vcst (SWAPO) 
care, după ce a prezentat si
tuația grea în care trăiește 
poporul său sub ocupația stră
ină. a vorbit despre intensifi
carea pregătirilor militare sud- 
africane în Namibia, construi
rea de noi baze militare, insti
tuirea stării marțiale în anumi
te zone ale tării, dislocarea 
unor comunități întregi de la 
granițele cu Angola și Zambia 
în vederea pregătirii unor acte 
de agresiune contra acestora. 
Vorbitorul a condamnat încer
cările disperate ale regimului 
apartheidului de a fărâmița 
Namibia, de a cumpăra șefi de 
triburi și a-i transforma în „re
prezentanți" ai poporului 
mibian.

Sam Nuijoma a subliniat 
SWAPO este gata oricând 
negocieze direct, sub auspiciile 
O.N.U., cu Africa de Sud, pro
blema transferului puterii că
tre poporul namibian, sub con
ducerea SWAPO.

na-
că
să

• SENATUL S.U.A. a adoptat 
proiectul de lege privind asis
tența pentru străinătate, mili
tară și economică, in exercițiul 
financiar ce începe la 1 octom
brie. alocind in acest scop 5,1 
miliarde dolari.

• UN ZIARIST BRITANIC, 
David Rabkin. și un lector uni
versitar sud-african. Jeremy 
Cronin, au fost condamnați, 
miercuri, Ia 10 ani închisoare in 
baza așa-zisei legislații sud-afri- 
cane. antiteroriste. Totodată, so
ția lui David Rabkin. însărcina
tă. a fost condamnată la un an 
închisoare.

• LA RIO DE JANEIRO s-au 
încheiat lucrările celei de-a 
XX-a Conferințe generale a A- 
genției Internaționale pentru

• CONSILIUL EXECUTIV al 
UNESCO, reunit la Paris, a re
comandat în unanimitate admi
terea in organizație a Republicii 
Populare Angola.
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Nori de amoniac în sudul Italiei
Primarii orașelor italiene Manfredonia și 

Sant’ Angelo din sudul țării au hotărit să 
suspende orice activitate in zona industrială 
din Manfredonia, ca urmare a apariției unoi 
nori formați din gaze conținînd amoniac. 
Suspendarea activității din zona industrială 
unde se află instalate cele două uzine petro
chimice, care au poluat atmosfera, va antrena 
după sine șomajul tehnic a aproape 1000 de 
muncitori'.

Se are în vedere evacuarea eventuală a 
locuitorilor din împrejurimi.

Cînd au avut loc migrările asiatice 
in Alaska ?

O expediție științifică americană va des
fășura in Alaska, începând din această vară, 
cercetări de amploare pentru descoperirea 
urmelor eventuale ale primilor oameni care 
au pătruns pe continentul nord-american. 
Investigațiile vor avea loc, pentru început, 
intr-o zonă situată la circa 120 km sud de 
localitatea Fairbanks, unde anul trecut au 
fost descoperite urme lăsate de om in urmă 
cu 11000 de ani. Experții vor încerca in prin
cipal să afle la ce dată au avut loc primele 
migrații de asiatici în Alaska — peste podul 
terestru care lega in epoca glaciațiunilor cele 
două continente. Teoria acestor migrații a 
fost confirmată de descoperirile făcute in 
zona localității Fairbanks, care includ unelte 
din piatră și proiectile realizate intr-o ma
nieră asiatică.

Expediția constituie un efort comun între
prins de experți americani și canadieni. Cps- 
tul ei este evaluat la 600000 dolari.
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Recesiunea și flota comercială
Volumul navelor comerciale scoase din 

scrvici anul trecut, ca urmare a recesiunii 
economiei capitaliste, a fost de 5,1 milioane
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Sovietică „sprijină 
rile juste ale statelor ia 
de dezvoltare de a ie pez» ca
păt discriminării. piedzcJor ar
tificiale din comerțul 
țional, pentru lichidarea7» ■ 
ror manifestărilor de toecrihk. 
în drepturi, a dictatului r ex
ploatării In relațiile eccncDcs 
internaționale".

Ministrul de externe al Ota»- 
dei, Max van der Stoel, a azr*- 
ciat că întărirea rolului O-X - 
depinde de sinceritatea ’.xx_=r*- 
politice de a înțelege r. i? i 
respecta interesele și aspira*_ »
statelor. Progresul și abordarea 
constructivă a probl-emekxr gi»- 
bale sint posibile numai dacă 
statele membre vor trece de la 
confruntare la dialog «i ead 
deciziile asupra proaer*jor 
politice și economice fundaasex- 
tale vor fi luate pe baze zt 
consens negociat.

Miloș Minici, vfeepnuetta- 
tele Consiliului Executiv Fede
ral și secretar federal al aface
rilor externe al Iugoslaviei, 
abordînd problemele edificării 
unor relații politice noi între 
state și creării unei noi cgiterz 
economice internaționale, a rub- 
liniat că O.N.U. încă mai ene 
confruntată de rez-rența torte
lor care luptă pentru ~ 
nerea prin orice a
in achitaților în raporturile in
terstatale. încă se mai fac în
cercări de evitare sau ignorare 
a organizației, abuzmdu-sc, tot
odată, de dreptul de veto pen
tru blocarea chiar si * actiuxii- 
k>r car-* «e bucură de cel mai 

in- 
evi-

larg sprijin al comunității 
ternaționale. Vorbitorul a 
dențiat necesitatea adoptării co
rectivelor corespunzătoare pen
tru ca O.N.U. să-și îndepli
nească misiunea încredințată de 
popoare.

Ministrul de stat pentru apă
rare și afaceri externe al Pa
kistanului, Aziz Ahmed, a de
clarat că, atîta timp dt nu vor 
fi înlăturate discriminările din. 
circuitul mondial de valori 
care favorizează pe cei pute 
nici și bogați, iar masiva for 
economică a țărilor puternice 
bogate nu va fi contrat 
prin, unitatea țărilor în cur 
dezvoltare, decalajele 
ce dintre statele industriali 
și cele rămase în urmă se v 
mări.

Knut B. Andersen, mlnist 
de externe al Danemarcei, 
axat discursul pe probi 
din Africa de Sud, ale lipsei 
progrese în negocierile de 
zarmare și terorismului ini 
național. Vorbitorul a declarat 
că Danemarca apreciază pozitiv 1 
inițiativa luată de Adunarea 
Generală de a spori rolul O.N.U. 
în domeniul dezarmării și a 
arătat că ideea convocării unei 
sesiuni extraordinare în proble
mele dezarmării trebuie anali
zată cu atenție.

tone, în creștere cu 2.1 milioane tone fată 
de nivelul anului precedent.

Potrivit datelor furnizate de „Lloyd's Re
gister", 76 la sută din navele retrase au fost 
tancuri petroliere. Cele mai multe dintre 
navele scoase din uz anul trecut — 1,6 mi
lioane tone — provin din flota comercială a 
Liberiei. Pe locurile următoare s-au situat 
Marea Britanie, cu 1,1 milioane tone, Panama 
— cu 545 000 tone, Grecia — cu 357 000 tone 
și S.U.A. — cu 283 000 tone.

Pe de altă parte, în 1975 s-a înregistrat un 
record de nave pierdute — 336, cu 25 mai 
multe decît în 1974. Cele mai mari pierderi 
in acest sens au fost înregistrate de flota 
liberiană, căreia ii urmează flotele panamezi, 
greacă, japoneză și britanică.

Indicele „Dow Jones" din nou 
in scădere

Indicele „Dou> Jones (al principalilor indi
catori economici din S.U.A.), a înregistrat in 
luna august un declin de 1,5 la sută. Scă
derea este cea mai importantă din ultimele 
18 luni. Din totalul de 11 indicatori luați în 
considerare, opt s-au redus, iar restul au 
suferit creșteri. A contribuit în cea mai mare 
măsură la declinul lunii trecute rata conce
dierilor din industrie, care se află la cel mai 
ridicat nivel de după luna noiembrie 1975.

Ritmul revenirii economice a S.U.A. — 
adaugă agenția Reuter — s-a redus continuu 
în ultimele luni, intr-o conjunctură marcată 
de agravarea șomajului și de absența unor 
succese reale în lupta contra inflației.

De teama cutremurelor...
Repetatele cutremure de pămint resimțite 

in regiunea Friuli din nordul Italiei, au de
terminat creșterea exodului populației din 
localitățile situate în această zonă spre ora
șele de pe coasta Mării Adriatice. Numărul 
celor care au părăsit aceste localități se 
ridică, conform agenției A.N.S.A., la 28 481 
persoane.
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