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Așa cum a indicat secretarul general al partidului
CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

/a recentele Consfătuiri de lucru de la C. C. al P. C. R.

Proiectanții, 
constructorii

IN ACȚIUNE COMUNA
și beneficiarii PENTRU PROMOVAREA
UNOR SOLUȚII MUUERNE Șl EFICIENTE

La Combinatul de oțeluri spe
ciale de pe platforma indus
trială din Tîrgoviște, două sînt, 
m principal, direcțiile de acțiu
ne in spiritul consfătuirilor de 
lucru de la C.C. al P.C.R. : re
ducerea volumului de investiții 
și folosirea mai rațională a spa
țiilor existente. Soluțiile găsite 
in comun de proiectanți, con
structori și beneficiari pentru 
atragerea în circuitul productiv 
al unor însemnate valori sînt 
multe și ele se regăsesc într-un 
program de măsuri care des
chid calea unei colaborări mult 
mai fructuoase decît pînă in 
prezent între cei de care depin
de eficiența investițiilor. In
ginerul Tiberiu Ardeleanu, șe
ful filialei din Tîrgoviște a In
stitutului de proiectări pentru 
laminoare, nu nega existența 
unor legături pe care le-a a- 
vut și pînă acum cu colabora
torii săi cînd sublinia că de a- 
ceastă dată consti*hctorul și be
neficiarul se interesează cu o 
atenție deosebită de soluțiile 
proiectanților. Nici Ion Fieraru, 
inginerul șef al Serviciului de 
investiții de la Combinatul de 
oțeluri speciale, nu spune că nu 
ar fi avut alături de el în timpul 
executării investiției și cîțiva 
proiectanți cind își exprima 
satisfacția că acum a văzut a- 
plecîndu-se cu mai multă grijă 
asupra calculelor și un director 
al IPROLAM-ului din Bucu
rești, ceea ce este cu totul alt
ceva. Orice decizie la modifi
cările construcției se ia astfel 
repede și în cunoștință de cau
ză, la fața locului. în conclu
zie, ca să folosim expresia to
varășului Felician Vaida, ingi
ner șef al Grupului de șantiere 
de pe Platforma industrială din 
Tîrgoviște, indicațiile secretaru
lui general al partidului i-ay 
îndemnat pe toți cei care mînu- 
iesc fonduri de investiții la o 
reconsiderare a atribuțiilor ce 
le revin. Iar rezultatele nu au 
întirziat sâ apară.

înainte, cînd fiecare partener 
își urmărea interesele înguste 
fără să țină seama de interese
le și posibilitățile economiei 
naționale, renunțarea la o in
vestiție de 50 milioane lei cu 
greiT putea fi adusă în discu
ție. Proiectantul vroia să rea
lizeze cu orice preț (beneficia-

rul plătea) proiecte cu valori și 
tonaj cit mai mari ; construc
torului îi conveneau construcții 
grandioase pentru că se obiș
nuise ca la o lucrare mare ri
sipa să nu se prea observe 
(beneficiarul o plătea); iar be
neficiarul, dacă i se oferea po
sibilitatea să aibă hale de_ pro
ducție în care să întoarcă ca
rul între două strunguri nu 
stătea prea mult la îndoială și 
cerea spații, construcții noi.

Zecile de milioane de care 
aminteam se economisesc la 
Combinatul de oțeluri speciale 
pentru că, aici, la reorganiza
rea producției pe spațiile exis-

Combinatul de oțeluri 
speciale - Tîrgoviște
tente și a activității de inves
tiții care continuă s-au consul
tat la fața locului proiectanții, 
constructorii și beneficiarii. Așa 
au ajuns împreună la concluzia 
că producția de piese de schimb 
a combinatului poate spori cu 
50 la sută pe actualele capaci
tăți, fără a mai fi deci nece
sară o nouă hală a cărei con
strucție trebuia să înceapă în 
acest trimestru. La laminorul 
degrosisor și de semifabricate 
s-au găsit soluții, prin ream- 
plasarea utilajelor, pentru câști
garea. unei suprafețe de 11800 
metri pătrați. S-a renunțat în 
acest fel la construcția unei 
alte hale la care s-ar fi con
sumat 1 060 tone metal și 120 
tone de ciment. Cantități și va
lori deloc neglijabile. Și am 
enumerat doar cîteva pentru 
că, în cei peste 20 000 de metri 
pătrați de spații industriale la 
care s-a renunțat, în această 
primă etapă, s-ar fi irosit și 
alte zeci și sute de tone de ma
teriale, unele încă deficitare 
dar strict necesare la ridicarea 
altor obiective industriale și 
sociale. Soluții pentru econo
misirea materialelor s-au găsit 
și la obiectivele aflate într-o 
fază avansată de execuție. La 
o hală de la turnătoria mixtă, 
de exemplu, se înlocuiesc ele-

mentele de beton de la acope
riș cu elemente ușoare și iefti
ne, la mai multe hale se trece 
la vitrarea suplimentară, avan
tajele regăsindu-se în același 
timp și în sporirea gradului de 
luminozitate la fiecare loc de 
muncă pentru că toate secțiile 
au fost atent revizuite de bene
ficiari împreună cu proiectan
ții și constructorii. Și cite din 
ceea ce înainte aprobau la 
București au văzut acum la 
fața loculuL..

Un ciștig în plus îl constituie 
și pentru Combinatul de oțeluri 
speciale de pe Platforma indus
trială din Tîrgoviște transpu
nerea imediată în practică a a- 
cestor indicații, prin sporul de 
producție ce se va realiza prin 
trecerea la exploatarea mai de
vreme a utilajelor ce se vor 
monta în actualele spații in
dustriale care altfel trebuiau 
construite. Zecilor de milioane 
economisite la investiții li se 
adaugă în acest fel alte valori 
la fel de mari prin producția 
efectiv realizată și pe care e- 
conomia națională scontează 
cînd alocă fiecare leu dezvol
tării ei.

Astăzi, în jurul orei 9,00, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite direct, de la 

complexul expozițional din Piața Scînteii, 
DESCHIDEREA OFICIALĂ

A TTRGULUI INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI 
ediția 1976

In prim-planul activității politico-ideologice și 
cultural-educative a organizațiilor de tineret

FESTIVALUL „CÎNTARE ROMÂNIEI"
inițiative și preocupări in județele Argeș și Satu-Mare

(în pagina a 4-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
Miguel Anjos Trovoada, prim-ministru al Guvernului 

Republicii Democratice Sao Tome și Principe

• Județul Vrancea a încheiat semănatul
Lucrătorii de pe ogoarele ju

dețului Vrancea au încheiat vi
neri insămințarea griului pe în
treaga suprafață planificată.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de către Comitetul 
județean de partid se spune, în
tre altele :

Mobilizați de recentele hotăriri 
ale Comitetului Politic Executiv

al C.C. al P.C.R., de chemările 
adresate comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din agricul
tură, in prezent sintem mobili
zați cu toate forțele în vederea 
terminării celorlalte lucrări de 
sezon. O atenție deosebită acor
dăm recoltării strugurilor, fruc
telor, legumelor, sfeclei de za
hăr și porumbului, asigurarea fu
rajelor pentru hrana animalelor

• în județul Suceava s-a
într-o telegramă adresată 

C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de că
tre Comitetul județean Suceava 
al P.C.R., unitățile agricole coo
peratiste din județul Suceava 
raportează încheierea, în ziua 
de 15 octombrie. a recoltării 
cartofilor de pe întreaga supra
față.

Răspunzînd prin noi fapte de

terminat recoltatul cartofilor
muncă grijii deosebite pe care 
o purtați dezvoltării multilate
rale a agriculturii, se arată in 
telegramă, vă asigurăm, tova
rășe secretar general, că oame
nii muncii din agricultura su- 
ceveană. mobilizați de organele 
și organizațiile de partid, vor 
acționa cu toată energia și răs
punderea pentru strîngerea 
grabnică a întregii recolte.

PE CÎMP
FĂRĂ RĂGAZ!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit vineri după-amiază pe 
Miguel Anjos Trovoada, prim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Democratice Sap Tome și 
Principe, care întreprinde o vi
zită în țara noastră.

A participat tovarășul Manea 
Mănescu, prim-ministru al gu
vernului.

Cu acest prilej, Miguel Anjos 
Trovoada a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea 
tovarășului Manuel Pinto da 
Costa, secretar general al Miș
cării de Eliberare din Sao 
Tome și Principă, președintele 
Republicii Democratice Sao To
me și Principe, salutări frățești 
și prietenești, împreună cu ex
presia sentimentelor de gratitu
dine ale poporului saotomez 
pentru ajutorul pe care Partidul 
Comunist Român, România eo- 
cialistă i l-au acordat în timpul 
luptei sale de eliberare.

Tovarășul Nicolae Ceaușeaeua
Un îndemn care

celor tineri

in grăbirea

trebuie să facă din prezența

o contribuție hotăritoare

recoltatului și semănatului
Prin săptămîna pe care o în

cheiem, campania agricolă a 
cunoscut o puternică intensifi
care a lucrărilor de sezon, spo
rirea considerabilă a ritmului de 
muncă atît la semănatul griului 
cît și la recoltat culturi de toam
nă. Sub directa coordonare a 
comandamentelor locale, locui-

torii satelor, precum și sute de 
mii de tineri — elevi, studenți 
muncitori, intelectuali — au fost

ȘT. DORGOȘAN 
D. DUCA

I. PODOLEANU
(Continuare in pag. a Il-a)N. COȘOVEANU

Zilnic sute de elevi sint prezenți acum pe ogoare la recoltat. Aceas
tă imagine am surprins-o pe terenurile întreprinderii de legume- 

fructe din Tr. Măgurele, județul Teleorman.

O zi de toamnă numai aur 
și miere pe cele șapte dea
luri ce alcătuiesc renumitele 
podgorii ale Drăgășanilor. 
Cîteva sute de copii, elevi ai 
liceelor vilcene, și-au stabi
lit pentru cîtăva vreme aici 
amfiteatrele.

Ciorchinii grei culeși de 
mîinile lor tinere, dar de
prinse cu munca, care în 
primăvară pliviseră via, sînt 
purtați spre crame. Copiii 
sînt veseli că via e plină de 
rod și muncesc precum al
binele. Seara, tîrziu, cînd ca
rele ,?i coșurile pline au fost 
deșertate pentru ultima oară 
in acea zi, în clubul amena
jat aici între vii au loc ade
vărate șezători. Dascălii și 
bățrinii invățați de prin sate, 
pricepuți în meșteșugul ho
relor și al baladelor, al ri
tualurilor sărbătorilor toam
nei, povestesc tinerilor des
pre obiceiuri vechi ale locu
rilor, despre tradițiile oame
nilor care au trăit și muncit 
pe aceste meleaguri.

Uneori se încing hore. Cîn- 
tecele întrerupte seara se 
aud iarăși in zori, cînd mun
ca e reluată cu mai mult 
spor. Bueuria împlinirii mun-

N. MILITARU

Foto : VALERIU TANASOFF
(Continuare in pag. a Il-a)

PREGĂTIREA PRACTICĂ A ELEVILOR 
INTEGRATĂ ARMONIOS ÎN STRUCTURA 

ANULUI DE ÎNVĂȚĂMÎNT
• GRAFICE-CADRU DE PREGĂTIRE TEORETICA Șl PRACTICA ELABORATE IN FUNCȚIE DE PROFILUL 

LICEELOR • CUM SE VA REALIZA COMASAREA INSTRUIRII PRACTICE IN PERIOADE COMPACTE DE 
PREGĂTIRE • PENTRU ABSOLVENȚII INVAȚAMINTULUI DE ZECE ANI CUPRINȘI IN ȘCOALA PROFE
SIONALĂ, PREGĂTIREA PRACTICA REPREZINTĂ 82 LA SUTA DIN TOTALUL QRELOR RlEVAZUTE IN 
PLANUL DE INVÂȚÂMINT.

în Comunicatul publicat în ziarele de miercuri se aratâ câ, printre alte probleme, Comitetul Politic 
Executiv a examinat și aprobat masuri privind îmbunâtâțirea instruirii practice a elevilor și stu
denților. , w

Lucrînd pe baza indicațiilor pe care secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, le-a dat școlii de toate gradele in prima zi a anului de invâțâmint și o prevederilor 
Programului de masuri pentru aplicarea hotâririlor Congresului al Xl-lea al partidului și ale Congresu
lui educației politice și al culturii socialiste in domeniul muncii ideologice, politice și cultural-edu
cative, Ministerul Educației și învâțâmîntului, in colaborare cu alte ministere preocupate de pregă
tirea cadrelor în diversele domenii de activitate, a elaborat grafice-cadru pe baza cârora se funda
mentează noua structura a anului de invâțâmint- Graficele-cadru reflectă preocuparea de a adinei 
caracterul practic al pregătirii elevilor și studenților, de a înlesni acestora sâ se pregătească în școala 
și facultate pentru activitatea viitoare în producție, de a conferi instruirii practice o mai mare specifici
tate, în funcție de profilul unităților școlare și de invâțâmint superior.

Desprindem din graficele-ca- 
dru faptul că în invățămintul 
liceal și tehnic profesional, anul 
școlar începe la 15 septembrie 
și se încheie la 15 iulie, peri
oada de practică de patru 
săptămîni din timpul vacan
ței de vară fiind acum in
clusă în perimetrul anului șco
lar. Vacanțele școlare își men-.

țin periodicitatea : vacanțele de 
iarnă — între 22 decembrie — 
9 ianuarie, de primăvară — în
tre 6—19 aprilie și vacanța de 
vară. ~
mîna școlară consacrată activi
tății “
poate depăși 36 de ore. Ziua de 
lucru consacrată activității prac
tice este de șase ore și ea

Se precizează că săptă-
teoretice și practice nu

se va desfășura în atelierele 
școlare, în două schimburi, 
precum și în atelierele din 
întreprinderi, ziua de lucru în 
atelierele întreprinderilor pu
țind fi și de 8 ore pentru elevii 
din treapta a doua de liceu.

LUCREȚIA LUSTIG 
(Continuare in pag. a II-n)

mulțumit și a rugat să se trans
mită tovarășului Manuel Pinto 
da Costa un cordial salut și cele 
mai bune urări, iar poporului 
din Republica Democratică Sao 
Tome și Principe, urări de bună
stare și prosperitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Miguel Anjos 
Trovoada au avut apoi o convor
bire, în cursul căreia s-au evo
cat cu satisfacție raporturile de 
strînsă prietenie, solidaritate și 
colaborare statornicite între ță
rile, partidele și popoarele noas
tre. A fost exprimată — și de 
această dată ■— dorința ca în 
actualele condiții — cînd poporul 
saotomez a trecut la edificarea 
noii sale vieți — să se promo
vezi o cooperare largă și rodni
că între cele două țări, în do
menii de Interes reciproc, în 
spiritul și pe baza importante
lor măsuri stabilite cu ocazia 
dialogului la nivel înalt, de la 
București, din decembrie anul 
trecut. S-a apreciat că amplifi
carea acestei colaborări este în 
folosul ambelor popoare, al cau

zei păcii și al luptei generale 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună.

S-au abordat, de asemenea, 
aspecte principale ale actuali
tății internaționale, evidențiin- 
du-se mutațiile profunde care 
au loc în lume, în sensul afir
mării tot mai puternice a voin
ței popoarelor de a-și făuri vi
itorul în conformitate cu aspira
țiile lor fundamentale, crește
rea continuă a rolului și influen
ței forțelor progresului, demo
crației și păcii.

Schimbul de vederi a reafir
mat hotărîrea celor două țări de 
a contribui activ la instaurarea 
unor raporturi între state înte
meiate pe justiție și echitate, la 
lichidarea subdezvoltării și la 
statornicirea noii ordini econo
mice mondiale, la soluționarea 
constructivă a problemelor ce 
preocupă omenirea, la realiza
rea năzuințelor de pace, lib t- 
tate și progres ale popoarelor.

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Ieng Sary, viceprim-ministru pentru 
al Guvernului Kampuchiei

afacerile externe
Democrate

în ziua de 15 octombrie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Ieng Sîfry. viceprim-ministru 
pentru afacerile externe al gu
vernului Kampuchiei Democrate, 
care face o vizită în țara noas
tră.

La primire a luat parte tova
rășul George Macovescu, minis
trul afacerilor externe.

La începutul întrevederii, oas
petele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
președintelui Prezidiului de Stat 
al Kampuchiei Democrate, Khieu 
Samphan, a întregii conduceri, 
un salut prietenesc, împreună 
cu urări de bunăstare și progres 
poporului român. Totodată, Ieng 
Sary a exprimat sincera recu
noștință României socialiste, 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul dat luptei

r

<

Reporterii noștri, aflați în punctele cele mai fierbinți ale efortului creator 
care înnobilează chipul străvechilor meleaguri ale Sălajului, redau as
pecte semnificative din munca plină de dăruire și abnegație a tinerilor.

UN JUDEȚ TÎNĂR 
la cotele împlinirilor socialiste 
PRIN OAMENII SĂI TINERI

(In pagina a 3-a)
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poporului kampuchian pentru 
eliberare națională, pentru a- 
părarea dreptului sacru la o e- 
xistență pașnică și liberă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul 
său, un cald și prietenesc salut 
președintelui Khieu Samphan, 
tuturor conducătorilor Kampu
chiei Democrate, precum și urări 
de bunăstare și fericire poporu
lui kampuchian.

în cursul convorbirii s-a sub
liniat cu satisfacție faptul că re
lațiile dintre țările și popoarele 
noastre se înscriu pe o linie as
cendentă, cunosc o evoluție fa
vorabilă pe multiple planuri. A 
fost exprimată hotărîrea comună 
de a amplifica și adinei — în 
condițiile trecerii poporului 
kampuchian la munca de recon
strucție și dezvoltare indepen
dentă a țării — aceste raporturi 
prietenești, de strînsă solidari
tate și rodnică colaborare, în in-
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teresul reciproc, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

Abordîndu-se unele probleme 
ale vieții internaționale, a fost 
reafirmată * solidaritatea militan
tă a României* și Kampuchiei 
Democrate cu mișcările de elibe
rare națională, cu popoarele care 
luptă pentru o dezvoltare inde
pendentă, pentru emancipare e- 
conomică și socială. Cele două 
țări și-au exprimat, încă o dată, 
voința de a-și aduce întreaga 
contribuție la abolirea definitivă 
a vechii politici imperialiste de 
asuprire și dominație, de forță 
și inechitate, la democratizarea 
relațiilor internaționale, la lichi
darea fenomenului subdezvoltă
rii și făurirea noii ordini econo
mice mondiale, la edificarea u- 
nei lumi a păcii și colaborării 
egale între popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță caldă, priete
nească.

de Adrian Păunescu

Obiceiul notelor mari
Am cercetat cu oarecare grijă și, în ultima vreme, chiar cu 

îngrijorare, felul in care unele jurii la diverse concursuri care 
se petrec in fața camerelor de luat vederi dau note. Eu însumi 
am făcut parte la un moment dat dintr-un juriu la emisiunea- 
concurs „Steaua fără nume" și mi-am exprimat dorința, in 

in studio’ sâ mi se dea toate notele, de la 1 la 
10, adică și nota 1, și nota 2, și nota 3, și nota 4, și nota 5, 
și nota 6, nu numai tăblițele cu notele 9 și 10. Mare a fost 
surprinderea gazdelor în acea clipă și s-au uitat prin mine ca 
printr-o ramă de ochelari fără lentile în ea. «Ce-o'fi cu indi
vidul ăsta? De unde a picat el in studio ? Ce-o urmări cetă
țeanul ? Ăsta ne face pocinogul !»■ însă fiind în emisiune, 
mi-au acceptat capriciul și mi-au adus, de pe undeva, de la 
magazie, prăfuite și nenorocite, și notele de 7 și 8. Notele 
mai mici fuseseră probabil date la DAC sau la rescris, că 
nu prea se folosesc. De ce toate astea ? mă întreb azi. Și 
cum au ajuns aceste jurii să schimbe într-âtit gustul publi
cului incit pentru faptul că un membru al juriului dă două 
note de 7 și una de 8 intr-un juriu care, ca și altele, acordă 
numai 9 șilO, are de pătimit multe, e întrebat de reclamariți 
în scrisori, somat la telefon, huiduit la fotbal, pentru că a 
făcut un lucru firesc : a impus o anumită exigență și nu a 
acționat formal, în glumă. Cu cită stupefacție se uită'unii la 
Niculae Stoian sau la Nicolae Dragoș cind, aflați in juriul 
emisiunii „Drum de glorii", mai îndrăznesc să dea cite ,un 8. 
Cine știe ce ranchiună bănuiesc ei că ar exista dincolo de 
acele note ? ! Foarte curios felul în care mulți membri ai 
juriilor au ajuns să falsifice, prin formalism, printr-o rău 
înțeleasă generozitate, gustul marelui public. în loc ca no
tele mari să fie adevărate sărbători ale realizării în acele 
domenii, în loc ca notele mari să fixeze în ochii marelui pu
blic contribuția cea mai bună, cea mai convingătoare la dez
voltarea acelui domeniu, ele sint folosite de unii membri ai 
juriilor ca simple instrumente de propagandă a propriilor 
persoane sau de alții pentru a-și trece vremea. Pur și 
piu, pentru a trece vremea. Nu sint stele pe cer cite 
de 10 au dat juriile acestor emisiuni-concurs în ultinții 
ani. Putem număra pe degete notele de 7 și nu-mi 
aminte să fi existat vreo notă de 6. Ar cam rezulta că__
stelele muzicii noastre ușoare sint ca Nadia Comăneci! Avem, 
după cum reiese din cercetarea notelor din acele emisiuni- 
concurs (nu numai de muzică ușoară ci și de altă natură) nu
mai genii în toate domeniile respective. Plouă cu genii '. Nu 
s-a mai văzut nici o persoană de nota 7.

sim- 
note 
cinci 
aduc 
toate

(Continuare in pag. a Il-a)



Am predat de la
catedra dumneavostră

Tovarășă Rodica Ciocan,
Acum, cînd sunetul clopoțelu

lui care a vestit deschiderea 
noului an școlar s-a stins de 
mult, m-am prezentat in locul 
dumneavoastră la postul pentru 
care ați optat la repartiție — 
școala din comuna Vînători Paș
cani, județul Iași. Am încercat 
să mă transpun in postura unui 
absolvent, să privesc cu ochii 
dumneavoastră, să văd și să în
țeleg ceea ce ați fi văzut fi ați 
fi înțeles venind aici. Nu știu 
în ce măsură am reușit, dar sint 
chiar sigură că dvs. ați fi fă
cut-o mai bine... Așadar, mai 
intîi drumul, parcurs eu trenul 
printre dealurile domoale ale 
Moldovei, din Iași pînă la Paș
cani, apoi drumul prăfuit al 
cursei auto pină in comună. Și 
casele mărunte, adincite între 
dealurile împodobite cu toate 
culorile toamnei. Și școala. Școa
la in care erați atît de aștep
tată. O clădire mare (adăpostește 
și treapa I de liceu) cu mușcate 
în fereastră, zugrăvită proaspăt. 
Liniștea culoarelor e întreruptă 
de murmurul nedeslușit care iți 
face loc prin ușile claselor. Ele
vii sînt la ore — in clase, in 
laboratoarele de biologie, chimie 
sau fizică, in atelierul de lâcă- 
tușerie, sau pe ogorul micro- 
C.A.P.-ului. încerc un sentiment 
de jenă că vin atît de tirziu, 
ca și cum m-aș furișa intr-o 
sală după ce spectacolul a în
ceput și toată lumea e preocu
pată de ce se întimplă pe scenă. 
Elevii mei cum s-or fi descurcat 
pină acum ?

Aflu de la directorul școlii, 
Adrian Bolohan, că absolventei 
Facultății de română-franceză, 
adică dumneavoastră, i-a fost 
rezervată catedra completă de 
limbă franceză. Fetițe cu codițe, 
băieți cu căciuli mai mari de- 
dt ei, pe care să-i înveți să-și 
rotunjească buzele pronunțind 
„la table", „le professeur“, „l’e- 
cole..,“ Intru la prima mea ord 
— anul I de liceu. La catedră, 
locul profesoarei de limbă fran
ceză e ținut de un absolvent de 
liceu, candidat nenorocos la e- 
xamenul de admitere la medi
cină. Elevii mei se descurci 
greu cu pronunția cuvintelor, 
traduc cu nesiguranță, fac gre
șeli elementare la scris. In at 
IV-lea an de însușire a limbii 1 
Nu e de mirare : Vasilica Si
mina, Gh. Cazacu, C. Budeanu 
și mulți alții au avut, în patru 
ani, patru profesori de^franceză 
și nici unul calificat. Absolvenți 
de liceu, mai buni sau mai slab’, 
cunoscători ai limbii, în orice 
caz toți lipsiți de cunoștințele 
necesare predării unei limbi 
străine, de practica pedagogică 
pe care dumneavoastră vi le-a 
dat facultatea. Copiii sînt ageri 
și prind ușor, muzicalitatea ade
vărată a cuvintelor ii atrage și 
renunță imediat la pronunț:a 
stilciti. Sint dorniei să știe cit 
mai mult, să nu rămină mai 
prejos ca alții.

— Tovarășă profesoară (ce e- 
moții dă acest titlu unui proas
păt absolvent !), eu o să fiu 
muncitor la „Tehnoton". o in- 
treprindere modernă, unde vin 
și specialiști străini, iar maiștrii 
români pleacă in străinătate. 
Vreau să știu franceza ca să mi 
fac înțeles.

— Visez să fiu doctoriță. își 
învinge timiditatea o elevă din- 
tr-a opta, Mihaela Farmatu, știu 
că multe tratate sint în franțu
zește...

— Eu vreau să fiu muncitor, 
spune Dumitru Stoica. Vreau să 
știu, cit mai multe lucruri.

Copiii vor să învețe. O spun 
și le-o citești in ochi. Ii înțelegi 
mai cu seamă dimineața, cind ti 
vezi coborind dealurile din toate 
direcțiile. Acum e vreme fru
moasă. Dar sînt și ploi, și no
roaie, ni-o amintesc la tot pasul 
urmele adincite ale căruțelor și 
ale vitelor, sculptate in părr£n- 
tul uscat. Ei vor să învețe și vin 
prin noroaie. Așa e la țară. Așa 
mai este deocamdată în destule 
locuri la țară. S-au construit 
case frumoase, există televizoa
re. cămin cultural, bibliotecă, 
cinematograf dar sînt și noroaie! 
E drept sd-i fruttrăm din cauza 
noroiului pe copii de o învă
țătură temeinică, de cunoștințe 
cu care si țină pasul cu cei de 
Ia oraș, să poată merge la orice 
școli, către orice meserie ? Co
muna Vînători-Pașcani nu e nici 
cea mai puțin accesibilă circu
lației rutiere, nici cea mai pu
țin dezvoltată ți. totuși, faptul 
ci e — cum se zice — „peste 
mină" face ca aici să nu fi pus 
nidodatâ piciorul un profesor

Scrisoare deschisă către 
un absolvent care 

nu s-a prezentat la post
de franceză, școala si fie Hpsi- 
tă de am la rind de profesor de 
matematici, fizici, români, edu
cație fizică. Majoritatea celor 
care au la repartiție, doar
ca si încurce lumea, școala din 
Vinitori. n-au avut nici măcar 
curiozitatea si treaci pe aici. 
Au pornit de la idei preconcepu
te care pun o liniuțd de unire 
intre cuvintele : sat-noroaie- 
eondiții proaete de locuit-plscti- 
seali. Acum, cind mi aflu aiei, 
cind încerc si cunosc probleme
le copiilor și ale comunei, am 
sentimentul ci întreaga pleiadă 
de neprezentați, fn situația că
rora încerc si mi pun, nu ar 
mai fi plecat dacă ar fi avut 
curiozitatea elementară să vină 
in Vinitori, daci ar fi rămas o 
•dpdmfnd. sau mâcu o zi.

O curte cu ulcele înfipte fn 
ulucile gardului, o casă scundă 
cu ferestre albastru deschis, eu 
mițe lenetnnd s.n soare sub un 
nuc secular. împart aici, cu o 
altă absolventă, o odaie văruită 
și împodobită eu scoarțe. Nu 
avem parchet, dar n» se așterne 
tub picioare un covor ca un 
cimp de flori, eu care ne mia- 
drim foarte, nu avem nici tele
vizor, dar plinuim si cumpă
răm unul in rate. Prevăzătoare, 
colega mea și-a orinduit, alături 
de cișmele elegante de lac. al
tele de cauciuc, pentru zilele eu 
ploaie. O cheamă Neli Cueu ri 
se înroșește toată cind se reco
mandă ..profesoară de istorie". 
Stăm de vorbă la o ceașcă de 
cafea, descojind nuci proaspete:

— Sint prahoveancă, dar anii 
de studenție petrecuți la Iași 
m-au făcut să mă atașez de oa
menii de aici. Știam că e mai 
mare nevoie de cadre și am ce
rut să vin la Vînători. Printre 
studenți era chiar un fel de 
glumă — „las* că te văd eu la 
Vinători !", și nici nu știi cită 
grabă am pus ca să mă văd...

îmi povestește rîzind. cum a 
venit chiar în ziua repartiției si 
vadă comuna pe care alții nici 
nu se gindeau s-o vadă, cum a 
mai venit apoi de două ori, in 
vară, ca să-și confecționeze ma

terial didactic... Cltiva pionieri 
ne întrerup discuția — au venit 
să restituie o carte despre vi
kingi, să ceară altele „tot așa 
frumoase, cu poze", și să ne 
aducă aminte că duminici mer
gem să culegem fructe de pă
dure...

— Dar serile nu te plicti
sești T

— N-am timp ! Sint la înce
putul meseriei și mă pregătesc 
îndelung pentru fiecare ord. 
Apoi, știi, istoria nu-i o materie 
oarecare, e un obiect al inimii, 
al sufletului ; ne intilnim după 
amiezele, le povestesc, le citesc 
legende despre trecutul nostru, 
despre luptele ________
aici. Și. pentru ci a venit vor
ba de lupte — pe un deal 
aici s-a localizat o luptă a lui 
Ștefan cel Mare — copiii au fost 
cu învățătoarea Areta Pintilie fi 
au dezgropat arme, monede, fn 
alt loc s-au găsit vase din cul
tura Cucuteni. așa că acum tis*, 
foarte bucuroasă ci voi putea 
si lucrez efectiv ca arheolog, o 
si reconstituim vase, o si facem 
un muzeu. Sintem așteptați și la 
căminul cultural — echipa mici
lor fluierași care continui tra
diția celor băîrini. medahați in 
concursuri și echipa de dansuri 
fs-au găsit îndrumători inimoși 
printre învățători. Dar elevii 
mai vor și altceva: o brigadă 
o piesă de teatru. Viața comu
nei u solicită pe tinerii thtelec- 
tuah stabiliți aici, la fiecare pas 
— ei supraveghează microfer- 
ma. îndrumă activitățile pionie
rești fi U.TXI.. Iparticipd la toa
te acțiunile, de la munca la 
cimp fi înfrumusețarea comu
nei, pină la cele culturale. Plic
tiseală ? Nici gind I De greu — 
sigur ei e greu ! Dar adevărata 
greutate nu stă in condițiile de 
trai, nici in noroaie. Adevărata 
greutate, pe care tinerii intelec
tuali de aici o echivalează cu 
frumusețea profesiei lor. constă 
in munca pe care o au de des
fășurat. In aducerea elevilor la 
un nivel corespunzător;

Nu v-ar fi fost ușor. V-am 
prezentai nivelul elevilor care 
vă așteptau, dar satisfacția, 
cred, o-ar fi fost cu atît mai 
mare. Poate aveți propriile 
dumneavoastră probleme, tova
rășă Rodica Ciocan, dar gindi- 
ți-vă, pnn neprezentarea la 
post, acesta va râmine „ocupat" 
încă trei ani de suplinitor. Alți 
trei ani, copiii thn Vinători. vor 
fi lipsiți de profesori de fran
cezi. asa cum au fost lipsiți de 
profesori de matematici, de fi
zică, de română, vor intra fn 
competiția vieții handicapați de 
alții care nu au calități supe
rioare. ci do a- trăiesc in locuri 
mai asfaltau, n* teatre și ecran 
panoramic.

Seara, încerc si citesc cartea 
eu care am venit, dar gindui 
îmi zboară la cuvintele învăță
toarei Areta Pintilie. venită 
peste 
ani aici, 
copiii.

— Eu, 
am avut __ ___ 
nion, am crescut copiii bine, 
timp de 4 ani, in școala primară, 
le-am dat învățătură și pe 
urmă au dat tot de suplinitori 
care n-au știut cum să-î îndru
me mai departe. De cițiva ani. 
lucrurile merg mai bine și sper 
să ies la pensie împăcată, să 
știu că n-am muncit degeaba și 
că aici se vor așeza oameni 
care să le dea copiilor toată în
vățătura pe care o merită.

care s-au dat

nunți ea si rămină 30 
să crească generații

de

de 
de 
de

tovarășă profesoară, 
la viața mea mare ghi- 

crescut

MONICA ZVIRJINSCHI

Cei mat silitori școlari din clasa a U-a a Școlii generale nr. 3 din
Piatra Neamț au primit zilele trecute cravata roșie cu tricolor. Ei 

sin: pnmii pionieri din promoția „Independența" 
Fotografia : VASILE RANGA

Cînd e vorba de a pune umărul 
la înflorirea propriei localități

DE CE MAJORITATEA
$11 ABSOLUT TOTI?

Cei peste 1 300 de uteciști din 
comuna Săcueni, județul Bihor, 
comună, care in acest cincinal 
va deveni oraș, au realizat pină 
la această oră acțiuni de muncă 
patriotică in silvicultură și agri
cultură, la lucrări edilitar-gospo- 
dârești țM.m.d.. notabile prin 
volum și eficiență, prin valoarea 
lor formativ-educativă.

Nu ne-am propus să repro
ducem lista completă a tuturor 
acțiunilor inițiate, dar activități
le deja enumerate sint de natu
ră să ateste participarea largă a 
tinerilor, preocuparea comitetu
lui comunal U.T.C. la antrena
rea acestora in executarea unor 
lucrări utile. In acest context, 
este de remarcat participarea la 
acțiunile de muncă patriotică a 
tinerilor de toate categoriile : e- 
levi ca Roman Vasile, Cseh 
Francisc, Pirtea loan ; muncitori 
ca Deak Ferentz, Roitik Viorica. 
Szabo Sandor, Miclăuș Ioan ; 
profesori ca Maria Predescu ; 
cooperatori — Melinteanu Elena 
etc. Sint numai cîteva nume, ale 
celor mai activi și harnici par
ticipant la acțiunile de muncă 
patriotici. In fruntea tinerilor, 
cei care mobilizează întreaga 
masă a uteciștilor oferindu-le 
argumentul convingător al 
exemplului personal, sint mem
brii comitetului comunal al 
U.T.C. : secretarul. Gheorghe 
Paluska ; casiera. Elena Mari- 
netescu. contabilă la C.A.P. : res
ponsabilul cu activitățile cultura
le. Szabo Sandor, muncitor la 
Industria locală ; Lengyel Vasile. 
muncitor la Cooperația de con
sum si Olah Ehsabeta. munci
toare la cooperativa meșteșugă
rească „Arta Crișanei". ambii 
secretari ai organizațiilor U.T.C. 
in care lucrează. Pină aici totul 
pare a fi tn regulă. Volumul lu
crărilor efectuate este superior 
celui asumat prin angajamentul 
anual, uteciștii și activul comi
tetului comunal participă la ac
țiunile inițiate.

Și totuși, dacă Pe ansamblu 
lucrurile stau așa cum le-am 
prezentat, dacă în întrecerea 
utecistă tinerii din Săcueni se 
pot mindri cu volumul și va
rietatea acțiunilor de muncă 
patriotică realizate, nu este mai

_ - - j

puțin adevărat că nu toți
1 310 uteciști și-au pus semnătu
ra de onoare pe aceste fapte de 
muncă. Sint unii tineri, ca de 
pildă Szamas Pal, merceolog, 
Farago Ladislau, planificator și 
Ulici loan, economist — toți înca
drați ai cooperației de consum 
— care, pină la această dată, nu 
au efectuat nici măcar o oră de 
muncă patriotică. Și lista ar pu
tea fi încă continuată pentru că, 
îndeosebi, funcționarii diverselor 
instituții din comună se lasă 
greu convinși să participe la ac
țiunile de muncă patriotică. La 
această stare de lucruri 
respunzătoare contribuie, 
opinia noastră, in primul 
atitudinea unor membri ai 
tetului comunal U.T.C., a 
lipsă de participare la acțiunile 
de muncă patriotică nu face de- 
cit să încurajeze lenea, să .ofere 
o motivație, evident în sens ne
gativ, acelor tineri care nu vor 
să-și uneasci^efortul în acțiunea 
conjugată pentru realizarea in
dicatorilor economici, pentru 
dezvoltarea și înfrumusețarea lo
calității. Este vorba, ca să spu
nem, așa cum e bine, lucrurilor 
pe față, de locțiitorul secretaru
lui comitetului comunal U.T.C., 
Marina Petre, de Szoderai Pi- 
roska, secretara organizației 
U.T.C. de la C.A.P. Olosig, de 
profesoara Nagy Barna etc. A- 
șcdar, la Săcueni, in județul Bi
hor. răspunzir.d cu entuziasm 
chemării tinerilor din Dragalina 
organizația U.T.C.. și-a înscris 
un frumos succes in bilanțul ac
țiunilor de munci patriotică. 
Majoritatea tinerilor, a activu
lui U.T.C., participă activ și en
tuziast la înfăptuirea programu
lui propus, a angajamentelor a- 
sumate. Dar atunci cînd e vorba 
de a pune umărul la înflorirea 
propriei localități, „majoritatea" 
nu mai constituie unitatea de mă
sură la care trebuie să ne rapor
tăm. Aici, in aceste acțiuni tre
buie să participe toată suflarea 
satului și cu atît mai mult toți 
tinerii. Oricît de izolate, absen
țele din acest front al spiritului 
gospodăresc trebuie să ne pre
ocupe serios.

Cil

neco- 
după 
rind, 

corni- 
căror

AL. DOBRE

CUM POT CONTRIBUI UTECIȘTII
LA RECUPERAREA RESTANȚELOR Șl

9

ÎNDEPLINIREA
Două importante unități ale 

industriei ușoare — Fabrica de 
confecții „Bega“ din Timișoara 
și Fabrica de tricotaje „Miori
ța* din Oradea — au intrat în 
ultimul trimestru al anului cu 
un bilanț nesatisfăcător. Expli
cațiile sînt în general aceleași : 
în lunile ianuarie și februarie 
s-a lucrat cu capacități reduse 
din lipsă de materie primă, pe 
care centralele industriale nu 
s-au străduit să o asigure in 
cantități suficiente și la timp. 
De la început, așadar, s-a creat 
un decalaj între plan și reali
zări. Eforturile s-au intensifi
cat în lunile următoare, dar nu 
la proporțiile care să determine 
recuperarea integrală a restan
țelor pînă la 30 septembrie. 
Slaba organizare a producției în 
unele compartimente, utilizarea 
nerațională a unor mașini din 
dotare, indisciplina la locul de 
muncă au întreținut în conti
nuare ambianța unor ritmuri 
mult prea lente pe liniile de 
fabricație. Cu toate acestea, atît 
la întreprinderea „Bega“, cît și la 
„Miorița" ni se dau toate asigu
rările că în acest trimestru de
cisiv planul va fi adus „la zi", 
cu toate prevederile sale. Con
diții există, într-adevăr.

Să vedem însă cum s-au gîn- 
dit organizațiile U.T.C. din cele 
două unități să acționeze pen
tru antrenarea în mai mare 
măsură a tinerilor la recupera
rea restanțelor, ce și-au propus 
să întreprindă în această peri
oadă, dealtfel destul de scurtă, 
pentru sporirea contribuției fie
cărui tînăr — ei reprezentînd 
majoritatea în colectivele lor — 
la creșterea productivității, la 
dinamizarea ritmului de muncă, 
la îmbunătățirea folosirii capa
cității și timpului de lucru. Ar 
fi fost firesc ca toate aceste 
măsuri pe care ne așteptam să 
le fi preconizat organizațiile 
U.T.C. să se afle de acum defi
nitivate în planurile lor de ac
tivitate pe acest trimestru, în 
așa fel ca fiecare organizație de 
secție sau atelier, fiecare tînăr 
chiar- să știe exact ce are de 
făcut, cu ce trebuie să se în
scrie în efortul unanim pentru 
îndeplinirea planului anual și a 
angajamentelor în întrecerea 
socialistă. Dar, ca un făcut, nici 
comitetul U.T.C. de la ..Bega-, 
nici cel de la ..Miorița" nu aveau 
încă un plan pe această lună, pe 
acest trimestru, deși trecuse o 
decadă din luna octombrie, iar a- 
ceste planuri ar fi trebuit dez
bătute încă în adunările gene
rale, în ședințele de comitet din 
luna septembrie. Scuzele și ex
plicațiile cu care nici tovarășa 
Maizik Margareta, secretara 
comitetului U.T.C. de la „Bega-, 
nici tovarășa Gal Cornelia, se
cretara comitetului U.T.C. de la 
întreprindere^ orădeană, nu sînt

INTEGRALA A PLANULUI
deloc zgîrcite, nu pot suplini 
faptele concrete care se impu
neau, care se impun în această 
perioadă.

Sîntem la „Miorița". E ora 12, 
oră de vîrf, cînd fiecare mașină, 
fiecare om trebuie să lucreze 
din plin. Dar curtea fabricii 
mișună de plimbăreți. Poate și 
pentru că în momentul acela 
nimeni din conducere nu se 
află în întreprindere. Nici di
rectorul, nici directorul adjunct, 
nici inginerul șef. Firește, erau 
plecați cu treburi, dar se pare 
că lipsa lor se resimte imediat.

în afara plimbăreților, colec
tivul de la „Miorița" se mai con
fruntă, de asemenea, cu multe 
absențe nemotivate : 3 896 ore- 
om. întreruperile și stagnările 
însumează în primele nouă luni 
peste 108 000 ore-om. In ele se 
regăsesc, de fapt, minusurile 
din planul de producție. Mai 
mult de jumătate din efectivul 
tinerilor nu își realizează nor
mele zilnice. Tovarășa Farkaș 
Irina, secretara comitetului de 
partid, ne spune că rămînerea 
sub normă este cauzată de in
disciplină și slaba calificare. Au 
fost încadrați în acest an peste 
400 de tineri, din care 230 neca
lificați. O bună parte dintre ei 
au trecut prin cursurile de 
scurtă durata, dar cel puțin 150 
de tineri n-au urmat încă a- 
ceste cursuri, lucrînd cu o pro
ductivitate scăzută.

La întreprinderea „Bega" sta
ționează, de asemenea, multe 
mașini. Tovarășul inginer Cor
nel Sandor, noul director, ne 
informează că lucrează și acum 
cu un efectiv sub cel planificat, 
cu 120 de muncitori. Au încer
cat să încadreze tineri pentru 
a-i califica la locul de muncă, 
dar n-au găsit. Fluctuația e 
mare, deoarece întreprinderea 
nu are nici un cămin pentru 
nefamiliști și nu poate asigura 
cazarea fetelor din alte locali
tăți. Noua conducere a hotărît 
să construiască un cămin, au 

documentație, teren, 
n-au găsit constructori

care să-1 construiască. Ministe
rul și Centrala n-au ajutat nici 
în această privință în suficientă 
măsură întreprinderea ..Bega". 
în Timișoara mai sînt locuri libe
re în căminele altor întreprinderi 
și dacă organizația U.T.C. ar fi 
intervenit mai insistent, la co
mitetul municipal, ar fi obținut 
și ar obține și acum cîteva 
locuri de cazare pînă la ridi
carea căminului lor.

Fără îndoială, nu se poate 
spune că nu s-au luat măsuri, 
că nu se acționează energic pen
tru îmbunătățirea activității 
productive, a organizării produc
ției, pentru recuperarea restan
țelor. La „Miorița" s-a introdus 
acordul global la secțiile de

confecții, s-a întărit asistența 
tehnică în schimburile de noap
te, s-au deschis trei cursuri de 
calificare și un curs de ajutori 
de maiștri cu durata de un an, 
s-a îmbunătățit aprovizionarea 
cu materie primă și materiale. 
La „Bega", toate cadrele tehnice 
au fost trecute în formații de 
lucru, s-a făcut o programare a 
producției pe 25 de zile înainte, 
16 tehnicieni de la tehnic se o- 
cupă de instruirea tinerilor 
proaspăt încadrați.

Au mai rămas însă multe de 
făcut și pentru organizațiile 
U.T.C. din cele două întreprin
deri. Din chiar neajunsurile 
constatate decurg obiectivele lor 
din acest trimestru, obiective 
care trebuiau și trebuie să se 
regăsească în planurile lor de 
activitate. Primele acțiuni tre
buie să vizeze întărirea ordinii 
și disciplinei tinerilor la locul 
de muncă, folosirea integrală a 
celor 480 de minute și exploa
tarea rațională-a mașinilor pen
tru ca nici un tînăr să nu. mai 
rămînă cu norma personală ne
îndeplinită. în acest scop, tre
buie reactivate gazetele „Tine
retul în producție" și „Vitrinele 
calității" insuficient folosite pî
nă acum în munca de propa
gandă și educație a tinerilor. 
Un control mai riguros în 
schimburile doi și trei din par
tea membrilor comitetelor 
U.T.C., o îndrumare mai siste
matică, un ajutor mai apropiat 
tinerilor nou încadrați, stimula
rea în mai mare măsură a crea
ției tehnico-științifice sînt atri- 
buțiuni cărora organizațiile 
U.T.C. trebuie să le confere un 
caracter de permanență în ac
tivitatea lor. Organizarea ime
diată a unor cursuri de califi
care gradul întîi, pentru cei ne- 
calificati. și cursuri de gradul 
doi, pentru cei cu o calificare 
neaprofundată, unilaterală, care 
cunosc prea puține operații, ini
țierea unor concursuri _1.‘ 
lative, dezbateri, schimburi 
experiență.
tice, avînd ca subiect calitatea 
produselor, găsirea unor moda
lități de a-i sprijini pe tinerii 
care rămîn sub normă în însu
șirea deprinderilor profesionale, 
în dobîndirea rapidității în exe
cuția lucrărilor la mașină și ri
dicarea lor la nivelul muncito
rilor de bază, iată o parte din 
obiectivele care ar fi trebuit să 
se regăsească în planurile de 
activități ale comitetelor U.T.C. 
de la fabricile „Bega" și „Mio
rița, și care, indiscutabil, ar 
contribui hotărîtor la recupera
rea restanțelor, la îndeplinirea 
sarcinilor economice și a anga
jamentelor pe anul acesta.

stimu- 
de 

demonstrații prac-
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PE CÎMP FĂRĂ RĂGAZ!
prezenți în eîmp pe toată du
rata zilei, răspunzînd astfel che
mării Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. de a pune 
la acTăpost fără pierderi, eît mai 
grabnic, rodul toamnei, de a e- 
fectua celelalte lucrări de sezon 
la un înalt nivel calitativ. O pri
vire de ansamblu asupra situa
ției operative „la zi“ evidențiază 
însă necesitatea ca și în perioa
da care urmează, densă și hotă- 
rîtoare pentru succesul campa
niei de toamnă, ritmul muncii 
pe ogoare să se desfășoare cu 
o intensitate și mai sporită. De 
aceea, exigențele muncii în cîmp 
reclamă acum, mai mult ca ori
cînd, o permanență activă a în
tregului sat, a tuturor tinerilor 
— în spiritul legii privind orga
nizarea producției agricole — 
pentru ca recoltarea să se exe
cute în ritm alert, pentru ca la 
bazele de recepție să se trans
porte, în cel mai scurt timp, 
cantitățile prevăzute. Organiza
țiile U.T.C.. tinerii, au dato
ria de înaltă răspundere patrio
tică de a iniția ample și eficiente 
acțiuni pentru folosirea din plin 
a fiecărei zi de muncă, de a-și 
depăși graficele stabilite, de a 
sprijini campania acolo unde 
sînt solicitați. Iată, așadar, cî- 
teva puncte de acțiune pentru 
perioada următoare.

Soare și fructe 
cii unui an întreg umple su
fletele tuturor. Oamenii sînt 
în efortul lor zilnic de a 
munci mai mult și mai bine 
parcă mai înalți și mai drepți. 
Hambarele, cramele, cămări
le sînt mai pline decît in toți 
ceilalți ani. Nicicînd nu au 
fost mere mai multe și mai 
grele pe ram în livezile ce 
se oglindesc mîndru în ape
le Oltului. Mierea e parcă 
mai dulce și le-a adus vîl- 
cenilor încă o medalie de 
aur.

La Vîlcea, toamna vine din 
podgorii. Coboară cu turme
le, doinind din fluier, din
spre Arnota și Loviște peste 
viile, livezile și prisăcile de 
pe dealurile ce mărginesc de 
o parte și de alta Oltul.

La Vîlcea, toamna sărută, 
în aceste zile de brumar, cu

SEMĂNATUL GRIULUI
Cu toate că în mai multe ju

dețe ale țării această lucrare s-a 
încheiat, acum, cînd ne aflăm la 
sfîrșitul perioadei optime, au 
mai rămas de realizat impor
tante suprafețe în județele Ba
cău, Neamț, Suceava, Brașov, 
Vaslui, Sibiu, Timiș, Iași. Pen
tru că nici o întîrziere nu poate 
fi justificată, în condițiile con
crete ale acestei toamne două 
măsuri sînt de mare actualitate 
pentru impulsionarea ritmului. 
Este vorba. în primul rînd, de o 
corelare perfectă a lucrărilor de 
eliberare a terenurilor, aratul și 
pregătirea patului germinativ 
pentru a se crea front de lucru 
la semănat. Spunem aceasta de
oarece majoritatea suprafețelor 
rămase pentru însămînțat ur
mează după culturi de toamnă 
—- în special porumb — unde 
recoltarea se desfășoară sub 
semnul unor rețineri neînteme
iate. Organizarea lucrărilor „în 
flux continuu" poate căpăta un 
spor de vitalitate și prin con
centrarea masivă a utilajelor pe 
aceeași tarla, concomitent^ cu 
extinderea acțiunilor de întra- 
iutorare între ferme și unități. 
In acest scop, la nivelul tuturor 
unităților de mecanizare trebuie 
luate măsuri hotărîte de organi
zare a parcului de mașini, în 

gură de fructe mîinile aspre, 
frunțile înalte, senine, ale 
oamenilor ce au îngrijit pă
rintește fiecare butuc și pom 
din livezi.

Sub apăsarea rodului greu, 
crengile, aplecate parcă în 
semn de adîncă mulțumire, 
sărută pămîntul darnic cu 
buze de foc și de aur ro
tund.

Lumina și mierea curg deo
potrivă de dulci din prisăci. 
Zorii, ca și amurgul, încep și 
se sfîrșesc zdrobiți de 
teascurile grele din care, riu 
galben, curge vinul.

Oltul iși mină apele prin
tre malurile pe care se lea
gănă lanuri bogate de po
rumb cu demnitate de flu
viu, iar codrii bătrîni duc 
pînă departe mirosul de fin 
cosit și poame coapte. 

baza unor grafice riguroase de 
acțiune, pentru ocuparea aces
tora pe întreaga durată a zilei, 
la productivitatea maximă. în 
aceeași ordine de idei se im
pune ca pretutindeni să nu se 
admită nici un rabat de la cali
tatea lucrărilor, pentru a com
pensa astfel depășirea perioadei 
optime de însămînțări. Iată un 
exemplu concret. în județul Ba
cău mai sînt de însămînțat a- 
proape 60 mii hectare cu grîu, 
din care 37 de mii sînt gata pre
gătite. Deci, front de lucru pen
tru semănători există. Cu toate 
acestea, nu mai departe alaltă
ieri, pe o vreme excelentă de 
lucru, în secțiile de mecanizare 
Urechești. Căiuț, Orbeni. Răcă- 
ciun tractoarele erau frumos a- 
liniate încă de la orele 16.30. Și 
parcă în compensație pentru o- 
rele pierdute pe timp frumos, 
ieri în județul Bacău, ploaia a 
împiedicat cu adevărat semăna
tul griului.

RECOLTATUL PORUMBULUI

Deși în această toamnă vege
tația întîrziată a determinat de
clanșarea recoltărilor cu întîr- 
ziere, totuși. într-o serie de ju
dețe ca Buzău, Dolj, Teleorman. 
Ialomița, Mehedinți, și Botoșani, 
ca urmare a mobilizării ample 
a forțelor de la sate, a folosirii 
din plin a mijloacelor mecanice, 
s-au obținut rezultate bune. Așa 
cum consemnam și în numerele 
trecute ale ziarului nostru, aici 
au fost luate o serie de mă
suri gospodărești (tăiatul coce
nilor la vîrf și depănușarea par
țială) care au grăbit coacerea 
știuleților, compensînd astfel în- 
tîrzierea în vegetație și fără a 
avea urmări asupra producției. 
Cu toate acestea, experiența po
zitivă nu a fost, se pare, recep
ționată așa cum se cuvine. Fără 
justificări se prezintă însă rit
mul lent la recoltat într-o serie 
de județe ca Tulcea, Brăila, Il
fov, Constanța, unde porumbul 
a ajuns la maturitate. De ce ? 
Principala explicație se găsește 
în modul deficitar al organiză
rii muncii, al folosirii capacității 
forțelor umane de care dispune 
satul. Faptul că există utilaje 
mecanice de înaltă productivi
tate nu scutește pe nimeni de 
a participa la recoltatul manual* 

care mai ales în condiții nefa
vorabile — oricînd posibile de 
apărut toamna — se dovedește 
eficient și spornic.

TINERII,
O PREZENȚA ACTIVA, 

PE FRONTUL OGOARELOR

Mai mult ca oricînd, în această 
toamnă, tinerii au fost angajați 
cu forțe sporite în campania de 
recoltări. Veștile sosite la re
dacție zilnic ne confirmă noi și 
bogate realizări în muncă. • 
Peste 3 500 de tineri din Cluj- 
Napoca au fost prezenți în gră
dinile de legume și livezi, în la
nurile de porumb. Efortul lor 
s-a concretizat în recoltarea a 
peste 450 tone și însilozarea a 
680 tone din cele mai diverse 
culturi. • 235 ha sfeclă de zahăr, 
141 ha floarea-soarelui,- 75 ha 
cartofi, 53 ha porumb, 189 tone 
fructe și 185 tone legume au re
coltat în ultima perioadă cei 
peste 12 000 tineri care lucrează 
cu hărnicie si entuziasm pe o- 
goarele județului Botoșani. • In 
județul Vaslui, 16 000 tineri, or
ganizați în detașamente și bri
găzi de muncă, și-au realizat și 
depășit graficele stabilite, recol- 
tînd 350 ha. ceea ce reprezintă 
2 800 tone de legume, fructe, 
struguri, porumb. • Liceul real- 
umanist din Crasna, organizațiile 
U.T.C. comunale Someș-Odorhei, 
Buciumi, Sîg și Horvatul Cras- 
nei sînt cîteva dintre cele mai 
active detașamente de muncă 
distinse în campanie pe ogoa
rele județului Sălaj, contribuind 
în bună măsură la realizarea a 
peste 320 tone fructe. 380 tone 
cartofi, 258 tone sfeclă, trans
portul și însilozarea a 500 tone 
furaje. • Din Dragalina. viitoare 
așezare urbană în ■ Bărăganul 
ialomițean, sintem informați că 
peste 300 de tineri au recoltat 
în această campanie 140 tone to
mate. 40 tone fasole, 70 tone 
ceapă și au depănușat mai multe 
tone de porumb. Acum se acțio
nează la recoltat pe cele 10 ha 
cu porumb, preluate in acord 
global de organizația U.T.C. co
munală. încă de la semănat și 
unde s-au aplicat pe timpul ve
rii toate lucrările de îngrijire 
de către tineri. • Galați : 50 de 
elevi de la Liceul mecanic nr. 2 
au semănat peste 30 ha cu grîu 
la I.A.S. Frumușița : 5 500 tone 
struguri au recoltat și transpor
tat la bazele de colectare tinerii 
din Cuca, Tulcești, Șendreni, 
Smîrdan, Ivești, Tg. Bujor, Pe- 
chea și Tudor Vladimirescu ; la 
C.A.P.
rii au 
nii de 
raje.

Vînători și Vultur, tine- 
tăiat și transportat coce- 
porumb, au însilozat fu-

Pregătirea practică a elevilor
Graficele-cadru prevăd o 

eșalonare a activității practice 
în funcție de profilul liceelor. 
Astfel, se stabilește desfășura
rea practicii productive în pe
rioade comasate, compacte pen
tru liceele cu profil mecanic, 
electrotehnic, metalurgic, pre
lucrarea lemnului, industrii 
alimentare, textile — confecții, 
poligrafie.

Perioadele compacte de prac
tică vor fi plasate în modul ur
mător : trei săptămîni de pregă
tire teoretică și o săptămînă de 
instruire practică pentru prima 
treaptă de liceu: două săpțănfînl 
de pregătire teoretică și o 'săptă
mînă de activitate practică în 
trimestrele I și II. iar în trimes
trul al III-lea o săptămînă de 
pregătire teoretică și o săptămî
nă de instruire practică, pentru 
treapta a doua de liceu.

La liceele sanitare pregătirea 
practică alternează în cadrul a- 
celeiași zile cu pregătirea teore
tică de specialitate și se reali
zează în laboratoare, spitale și 
policlinici. La sfîrșitul anului de 
studii se prevede și o practică 
compactă și continuă de 4 săp
tămîni.

Comasarea practicii produc
tive pentru liceele cu profil 
agro-industrial și liceele indus
triale cu profil de construcții 
are în vedere specificul dome
niului de activitate, perioada de 
practică prevăzută, de 2—6 săp
tămîni fiind plasată în etapele 
de vîrf ale muncii din sectoa
rele respective. Pentru elevii 
care urmează profilul mecanic 
al liceelor agro-industriale, in
struirea practică comasată are 
următoarele perioade compacte : 
trei săptămîni de pregătire teo
retică și o săptămînă de in
struire practică, iar elevii trep
tei a doua vor face două săp
tămîni pregătire teoretică și o 
săptămînă instruire practică. 
Pentru liceele economice, grafi
cul pregătirii prevede 3 săptă- 
mini de pregătire teoretică și o 
săptămînă de instruire practică. 
Ținîndu-se seama de specificul 
liceelor pedagogice, aici eșalo
narea pregătirii teoretice și a 
instruirii practice se realizează 
prin : trei săptămîni de pregă
tire teoretică și o săptămînă de 
practică, în prima treaptă, pen
tru ca in treapta a doua, pe 
lîngă perioadele de practică 
productivă, să se desfășoare și 
practica pedagogică — 4 ore pe 
săptămînă în anii III iar în anii 

IV și V 5 ore săptămînal. Elevii 
anilor III și IV efectuează, de 
asemenea, o practică comasată, 
de patru săptămîni, în grădinițe, 
case de copii preșcolari, case 
de pionieri, tabere, colonii, iar 
cei din anul V — cinci săptă
mîni comasate. Pentru liceele 
real-umanist, practica este gîn- 
dită în vederea pregătirii elevi
lor în meserii specifice econo
miei locale astfel îneît, la absol
vire, cei care nu vor urma învă- 
țămîntul superior, să se poată 
încadra rapid în producție. Și 
aici practica se comasează ast
fel : 3 săptămîni de pregătire 
teoretică și o săptămînă de ac
tivitate practică. Pentru a le 
permite elevilor din ultimul an 
de studiu să elaboreze și să 
execute lucrări practice valo
roase pentru examenul de baca
laureat, la unele licee industriale 
se prevede o practică compactă 
de 2—5 săptămîni. Potrivit nece
sităților locale, elevii tuturor 
anilor de studii vor participa 
timp de două săptămîni la lu
crări agricole sau în construcții.

Pențru școlile de specializare 
postliceală se prevede un grafic 
cadru incluzînd perioade com
pacte de două săptămîni pregă
tire teoretică și o săptămînă 
instruire practică ; acestea sînt 
completate printr-o altă perioadă 
compactă de 5 săptămîni con
sacrată pregătirii practice, pro
gramată la sfîrșitul anului șco
lar ; în anul II se alternează o 
săptămînă pregătire teoretică și 
o săptămînă instruire practică.

Avîndu-se în vedere intrarea 
în școala profesională a absol
venților 
toriu de 
gătirii 
este de 
orelor 
învățămînt. ________ r______
se desfășoară 5 zile pe săptă
mînă, în schimburi de șase ore 
pe zi, iar o zi pe săptămînă va 
fi consacrată pregătirii teoreti
ce de specialitate, la care se 
adaugă, în anul I, la sfîrșitul 
anului de învățămînt, o perioa
dă de instruire practică com
pactă de 4 săptămîni.

Este bine ca toate aceste lu
cruri, care se referă la mai buna 
corelare a pregătirii teoretice 
cu instruirea practică să fie 
bine cunoscute de elevi, pentru 
ca aceștia ,să se încadreze cu 
seriozitate în noua disciplină de 
muncă și învățătură.

învățămîntului obliga- 
zece ani, ponderea pre- 
practice în aceste școli 
82 la sută din totalul 
prevăzute în planul de 

Instruirea practică

(Urmare din pag. I)

După opinia mea, juriile 
er trebui să reprezinte exi
gența cea mai înaltă și mai 
dreaptă a publicului. Ele nu 
ar trebui să dea false iluzii 
tinerilor ce vor să se afirme 
intr-un domeniu sau altul, 
nu ar trebui să-i învețe pe 
amatorii, sosiți de curind in 
rîndurile luptei pentru afir
mare, cu succese obținute 
ușor și pe nemerit. Se dez
voltă in acest chip o curioa
să faună de infatuați, de ve
leitari agresivi, care nu mai 
vor să știe ce e munca, pen
tru că au văzut cit de ușor 
se poate obține nota maximă, 
adică — in fond — consacra
rea cea mai înaltă. Pentru 
un membru al juriului ges
tul fizic de a ridica tăblița 
cu nota 10 e ușor, e aproape 
mecanic, dar consecințele a- 
celui 10 nemeritat sint dezas
truoase. La primul 8 pe care 
i-l dă viața, omul care a pri
mit 10 pe nemerit se va con
sidera un neînțeles, un ne
dreptățit, va deveni un ve
leitar acru și va acționa prin 
orice mijloace pentru a ob
ține neapărat un 10, cum a 
obținut el, cindva, la „Steaua 
fără nume". Opinia mea e că 
redacțiile de specialitate ale 
Radioteleviziunii (care au 
merite mari in multe pri
vințe și mai ales în aceea a 
aducerii ritmice și a unor va
lori reale în scena multor 
domenii ale artei și culturii) 
trebuie să-și înțeleagă mai 
profund rolul social deosebit 
de important, ce decurge din 
forța de penetrație a acestui 
mijloc de informare și edu
care a publicului care e Ra- 
dioteleviziunea. Se înțelege, 
acest rol ar fi normal să se 
concretizeze intr-o mai bună 
selecționare a juriilor care, 
în treacăt fie spus, seamănă 
prea mult cu alte jurii, de la 
alte concursuri, dînd impre
sia că un număr limitat de 
oameni reprezintă fondul' o- 
bligatoriu din care se recru
tează membrii juriilor. Un 
exemplu este compararea 
juriului Festivalului de mu
zică ușoară de la Mamaia cu 
juriul Festivalului cîntecului 
ostășesc și cu recentul juriu 
al „Stelei fără nume". Puține 
schimbări. Cine n-a fost în 
juriu la Mamaia, a luat pre
miu la Mamaia. Cine n-a 
luat premiu la Mamaia, a 
luat la alte concursuri și pre
miul i-a fost oferit de foștii 
beneficiari ai altor festiva
luri ajunși membri ai jurii

lor. De multă vreme se a- 
trage atenția asupra acestei 
situații inacceptabile, apoi se 
exprimă autocritici, dar mă
suri nu se iau. Dar, revenind 
la problema juriilor de tele
viziune, se mai ridică și altă 
problemă : 3 concurente pri
mesc din partea membrilor 
juriului numai note de 10. 
Cele trei concurente rămîn 
foarte îndatorate membrilor 
juriului. Un membru al ju
riului dă nota 6 primelor 
două concurente și nota 7 
celei de-a treia concurente. 
Bineînțeles că toate trei se 
supără pe acel membru al 
juriului, .în ciuda faptului că 
a treia, chiar dacă a primit 
7, cîștigă concursul cu acel 
punct de diferențiere, nu cu 
notă de 10 dată și ei și ce
lorlalte. Și cele trei concu
rente nu observă că primind 
toate trei 10 e ca și cind ar 
fi primit toate trei nota 1.

Vremea noastră cere exi
gență, pentru că vremea 
noastră are nevoie de valori. 
Dar nu de valori pasive, ci 
de valori active, create în 
muncă, într-o muncă aspră 
și grea, singura, dealtfel, 
producătoare și de mari, du
rabile satisfacții. Obiceiul 
notelor mari de complezen
ță este un obicei păcătos și 
mic-burghez. El nu are ni
mic câmun cu spiritul revo
luționar, de exigență, ce se 
cyvine să guverneze toate 
conștiințele și cu atît mai 
mult conștiințele care, ieșind 
în public și exprimindu-se 
in public, capătă și valoare 
exponențială. Obiceiul note
lor mari compromite notele 
mari. Întreb cu justificare : 
cum vom răsplăti excepțiile 
de cea mai înaltă valoare, 
dacă dăm numai note mari 
valorilor medii sau obișnui
te ? Întreb : se cunoaște fap
tul că nota 10 exprima nota 
cea mai de sus, nota-extre- 
mă, adică \traducerea în ci
fre a perfecțiunii ?

Cred că o grabnică analiză 
— soldată și cu măsuri con
crete — ar putea pune pu
blicul în fața unor emisiuni- 
concurs desfășurate sub sem
nul unei vii și chiar inco
mode exigențe — care să 
noteze valoarea după crite
riul valorii — pentru că și 
acest mod de a nota este, 1 
în acele emisiuni, instru- ( 
ment al criticii de artă, par
te a responsabilității și con
științei artistice, manifestare I 
a spiritului revoluționar.



Sălaj, județul celor mai spectaculoase prefaceri economice înregistrote 
în ultimii ani ca urmare a politicii partidului și statului nostru de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor țării, străbate astăzi drumul înnoitor al uria
șelor transformări ce schimbă radical înfățișarea locurilor, profilul și preocu
pările oamenilor de pe aceste seculare meleaguri. Construirea unor impor
tante obiective industriale — de la numai 7 întreprinderi în anul 1965 — in 
prezent numărul lor se ridică la 16 - a determinat, în paralel cu creșterea 
potențialului economic al județului, profunde mutații socio-profesionale în 
structura populației și în soeciai a tineretului. S-a format astfel un puternic 
detașament muncitoresc aflat intr-o continuă creștere. Alături de cadrele pre
gătite in școlile și liceele Zalăului sau specializate in țară oentru necesitățile 
noilor obiective economice tot mai numeroși sint specialiștii, muncitorii cu 
experiență, oameni ai locului reintorși aici pentru a pune temelii trainice noii 
industrii. Pe drept cuvint, se poate spune că Sălajul zilelor noastre se afirmă 
tot mai pregnant ca un județ ce își descoperă și își amplifică de la un an 
la aitul vocația industrială.Pe fondul acestui dinamic proces, și ca urmare 
firească a sa, se cuvine înțeles obiectivul major care mobilizează în prezent 
întreaga capacitate de efort și dăruire a tuturor locuitorilor de aici, români 
și maghiari, și anume, realizarea pină la sfîrșitul anului 1980 a unei producții 
industriale de peste 10 miliarde lei. Sălajul aspiră și se pregătește încă de pe 
acum să se înscrie în rîndul județelor puternic dezvoltate, cu un aport hotărîtor 
la progresul economic și social al întregii țări. Pentru aceasta, alături de 
ceilalți locuitori, cei peste 20 000 tineri, cuprinși in intrecerea utecistă - 
constructori nemijlociți ai tuturor realizărilor prezente - sint hotărîți să de
monstreze și sa se afirme, prin faptele lor de muncă, prin neobositul efort de 
ridicare continuă a nivelului de oreaâti re profesională, ca un factor tot mai 
activ in viața economică, socială și culturala a județului.

Citeva repere elocvente pentru munca și viata tinerilor sâlâjeni, acum 
cînd ne mai despart puține luni pină la încheierea primului an al cincinalulu: 
revoluției tehnico-științîfice, redau dimensiunea exacta a răspunderii cu care 
organele si organizațiile U.T.C. acționează pentru a se situa la înălțimea 
acestor exigențe : • Cele 318 școli generale și licee, 3 școli profesionale și 
9 licee de specialitate sint angajate in nobila misiune a pregătirii viitoarelor 
cadre necesare noilor obiective ce vor îmbogăți harta economică a județului. 
• La integrarea cit mai rapidă în producție a tineretului, o contribuție de 
seamă și-o aduc cursurile de ridicare a calificării, de perfecționare profe
sională organizate practic, in toate unitățile economice, activitatea de propa
gandă științifică, concursurile profesionale și olimpiadele pe meserii la care 
pină în prezent au participat peste 12 000 tineri. • Ca urmare a acțiunilor 
desfășurate pentru stabilizarea tinerilor la sate, in prezent 247 tineri lucrează 
in zootehnie, 326 in pomicultură și 164 in legumicultura. • Au fost, de aseme
nea, calificați 76 tineri în meseria de mecanizatori, iar 37 ca dulgheri, tim- 
plari și zidari.

Pe coordonatele acestui amplu proces de ridicare economică, Sălajul se 
afirmă tot mai pregnant și ca un centru cultural aflat in plină devenire. O 
puternică bază materială — 4 case de cultură municipale și orășenești, 248 
cămine culturale, 54 biblioteci culturale și 91 biblioteci publice cu peste 60 000
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Permanență
In preocupările 

organizației U.T.C

ÎNALTA RĂSPUNDERE MUNCITOREASCA^

CALIFICAREA
La Zalău. ..Armătura** și 

..Emailați?4 sînt nume tot mai 
des pronunțate. Ele denumesc 
cele două mari in-treprinderi 
ale orașului, pilonii de bază 
ai uneia dintre cele mai ti
nere platforme industriale ale 
țării. Intrată de numai cițiva 
ani în funcțiune, producția a- 
cestora a înregistrat o evi
dentă creștere în complexi
tate, o continuă înnoire și 
modernizare. Oamenii, mun
citorii au rămas însă, în ma
rea lor majoritate, aceiași. A- 
dică tinerii al căror stagiu în 
producție nu depășește 3—4 
ani. Nevoia de asimilare, din 
mers, a noilor tehnologii de 
fabricație, s-a impus astfel ; 
ca o condiție esențială a bu
nei desfășurări a proceselor 
de producție, a capacității de 
a răspunde prompt noilor și 
complexelor cerințe ale ac
tualului cincinal. Ce își pro
pun, cum acționează în a- 
ceastă privință orgnizațiile 
U.T.C. ?

La cei 29 de 
ani pe care ni-i 
mărturisește cu 
fafa 
de un 
fugar, 
centin, 
Mureșan se con
sideră un om o- 
bișnuit, cu o 
biografie comu
nă. Viața și-o 
rememorează la
conic, intretăind 
frazele, «' 
conștiința 
a celui ce 
stăpin pe 

potrivit la

iluminată 
zimbet 

adoles- 
Viorel

dar cu 
clară

■ se știe 
rostu- 

locul 
cum se zice îndeobște. Și to- 

lacâtuș de intre-

rile sale. E un om 
potrivit, 
tuși, biografia acestui ---- r __ . .. .
ținere de la întreprinderea de armă
turi industriale din fontă și oțel din Zalău 
ascunde în obișnuitul ei un sens exemplar. 
Viorel Mureșan face parte din detașamen
tul muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor 
care, aflați pină in urmă cu cițiva ani in 
alte orașe, formați In austerele școli ale 
muncii de la Hunedoara, Reșița, Turda, 
Brașov, s-au întors pe locurile natale, a- 
tunci cind Sălajul și-a descoperit vocația 
industrială.

Cind s-a intors, în octombrie 1973. avea 
8 ani de experiență dobindită cu eforturi, 
cu rivnă. L-am ascultat reconstituindu-i 
etapele. Deși a absolvit în 1965 Școala pro-

fesională de lăcătușerie mecanică din Za
lău, de atunci și pină azi s-a considerat un 
perpetuu elev. ..Lăcătușeria este o meserie 
ca o școală continuă. Niciodată nu poți 
spune că o știi de la un capăt la altul, 
în dotare intră mașini mereu mai comple
xe, trebuie să te acomodezi mereu cu uti
lajul nou, să-l studiezi, să-l faci să func-

„Am venit aici,
la Zalău,

ca să rămîn
pentru totdeauna"

ționeze întotdeauna in bune condiții. Nu 
obosesc făcînd aceasta niciodată. Știu că 
mă cheamă in fiecare dimineață mașinile 
de sablat, cuptoarele de tratare, polizoarele 
pentru ^curățare. Vin la muncă cu plăcere. 
Vin pentru a-mi învăța mai bine mese
ria. Asta am făcut întotdeauna : și la Tur
da, unde am lucrăt pină in 1967 la Fabrica

de ciment, și la Hunedoara, unde am fost 
lăcătuș la laminorul de 1 300, atunci dat in 
exploatare. Mai ales la Hunedoara. Poate 
și fiindcă acolo am întilnit oameni cu ex
periență precum Gheorghe Luțai, primul 
meu șef de echipă, și Gheorghe Manafu, 
care mirau arătat cu răbdare multe din tai
nele lăcătușeriei. Acolo am urmat liceul se
ral. Acolo am devenit in 1970 membru de 
partid. însă in 1973 m-am întors la " 
Știam că e nevoie si de mine“.

Intr-adevăr, Zalăul avea nevoie de 
comunistul Viorel Mureșan a căutat 
la înălțime. Este, desigur, fruntaș in mun
că. De învățat învață în continuare. Acum 
urmează cursurile școlii de maiștri. După 
cum, ca șef de echipă, ii învață, la rin- 
du-i, pe tinerii ce-i sint încredințați, taine
le meseriei. îi trece, cum spune cu o for
mulă ce a revenit des printre vorbele sale, 
prin „filiera meseriei", ca să-i facă oameni 
adevărați. „Așa cum Gheorghe Luțai a avut 
răbdare cu mine, și eu mă gindesc la cei 
care peste ani vor fi în situația mea. Vă 
spuneam doar, meseria mea e o școală con
tinuă11.

La plecare, cu același zimbet fugar, ado
lescentin, mi-a destăinuit dorința sa cea 
mai mare : „Aș vrea să văd construit 
obiectivul proiectat, să fie aici. Nu mai sînt 
decit 2—3 ani pină atunci. Nu e prea mult, 
fiindcă m-*am întors la Zalău ca să rămin 
pentru totdeauna". (I. A.).

Zalău.

el. Iar
să fie

La Fabrica de mate
riale izolatoare 
Șimleu-Silvaniei 
pregătea o nouă „șar
jă" de vată minerală. 
Cînd am ajuns în sec
ție. cele două cubilouri 
fuseseră deja încărca
te, iar focurile ardeau 
din plin. In acele cli
pe, singura grijă a to
pitorilor era ca apa, 
fără de care viața a- 
cestor coloși ce trans
formă azbestul și calca
rul în material izolant 
ar fi în pericol, să aibă 
debitul necesar. Totul 
părea să decurgă nor
mal. Totuși...

Cineva mă prezentase 
lui Mihal Sălăjan, se
cretarul organizației 
U.T.C., din schimbul 
respectiv, și tocmai în
cercam să-l explic mo
tivul prezenței mele în 
acel loc. N-am mai a- 
pucat. Un strigăt a a- 
coperit zgomotul focurilor.

— S-a oprit apa de la 
pompe !

Au sărit toți, ca un 
singur om, și în cîte
va zeci de secunde cu- 
bilourile erau racordate 
la rețeaua de apă a 
orașului. Nici cea mai 
mică ezitare, nici un 
gest care să trădeze de
rută. Fețele lor expri
mau numai încordarea 
momentului și doar su
doarea care le inunda
se frunțile putea să te 
facă să înțelegi că în
cercarea prin care tre
cuseră nu fusese deloc 
ușoară. Au urmat apoi 
minute întregi de veri
ficări ale instalației, 
s-a consolidat noul ra
cord. Lucrurile rein-

Cînd, dintr-oda-
trâseră 
firesc. ___,___ ___
tă, se auzi un nou stri
găt. Pompele, care fu
seseră puse în funcțiu
ne la o presiune mult 
mai mare decît cea o- 
bișnuită, au smuls, pur 
și simplu, furtunurile 
de alimentare din lăca
șurile lor și apa a în
ceput să țișnească prin

O echipă

— Ce putea să __ _
tîmple ?, l-am întrebat 
pe Mihal Sălăjan, cînd 
totul se terminase cu 
bine.

— în lipsa apel, se ri
dică mult temperatura 
în cubilou. Se formea
ză gaze care nu 
unde să lasă și 
explozia nu mai 
fi evitată...

se In- 149,2 la sută, aceiași
care, din luna aprilie,
n-au mai cedat locul I
în întrecerea dintre

9

de tineri

au pe 
atunci 
poate

tntr-o situație de excepție

cu secundele
zeci de orificii cu o pu- ' 
tere extraordinară.

Era aproape imposi
bil să te apropii ’ 
binețe pentru a 
șuvoiul. Apa îi 
îi împingea 
N-au dezarmat, 
repezit din nou, - au 
reușit să închidă robi
netele, au refăcut ra
cordurile. Toți ca unul. 
Uzi din cap pînă în 
picioare, extenuați de 
efort, au lucrat mai 
departe cu o dăruire 
exemplară, pînă cînd 
nimic nd mai amenin
ța buna funcționare a 
cubiloului.

încet-încet, încorda
rea de pe fețele lor a 
făcut loc zimbetului.

Comuna Hida, județul Sălaj. 
O localitate cu peste 6 200 de 
locuitori, in care puterea 
nomică este conexată in 
două cooperative agricole 
producție, în stațiunea de 
canizare a agriculturii și în ___ 
ma I.A.S. Zalău. Alături de cei 
peste două mii de locuitori cîți 
lucrează în unitățile 
numeroși alți tineri 
în meseriile de zidar, timplar,

eco- 
cele 

de 
me- 
fer-

amintite, 
calificați

de ro- 
stăvili 
orbea, 

înapoi. 
S-au

Explozia nu s-a pro
dus. Și aceasta, în pri
mul rînd, datorită cu
rajului acestor oameni, 
spiritului de echipă, 
dîrzeniei cu care s-au 
..bătut" cu secundele. 
Pentru că, într-adevăr, 
fiecare 
ziere

secundă, întîr- 
ar fi putut să 

producă inevitabilul.
Transcriu numele c 

roilor din dimineața zi
lei de 9 octombrie : 
Mihai Sălăjan, Alexan
dru Naghi, Toth Laszlo, 
Alexandru Szomer, 
sile Geyger, Iuliu 
tal, Csoka Istvan, 
aceiași care, luna 
cută, și-au îndeplinit 
planul în proporție de

e-

Va- 
An- 
Sint 
tre-

schimburi.
— La început 

mai greu, mi-a . 
risit Mihal Sălăjan. Se lipsea mult, nu reali
zam planul. Ce mai... 
aveam probleme. Oa
menii — cei mai mulți 
abia ieșiți de pe băn
cile școlii profesionale 
— nu erau obișnuiți cu 
dificultățile muncii de 
la „cubilouri". Am în
ceput atunci o altfel de 
muncă — ne-am apro
piat, de fapt, de sufle
tul lor, le-am cunoscut 
preocupările, greutățile 
pe care le invocau.

— Și rezultatul ?
— Dincolo de reali

zările din ultimele 
luni, am reușit să în
temeiem un colectiv 
unit, ale cărui fapte de 
muncă ne fac cinste. 
Se adaugă lor — asta 
v-o spun nu fără min- 
drie — tot ce-am 
făptuit în orele 
după ora trei", 
activitățile de 
patriotică, cele 
le, sportive...

...Rememorez 
tele dramatice de la so
sirea mea în secția 
„vată minerală". îmi 
„amintesc" încordarea 
de pe fețele acestor oa
meni, felul în care s-au 
bătut pentru ca 
cubiloului să nu 
fie în primejdie.

A fost, de fapt, 
lia cu ei înșiși, o 
a maturității, a spiritu
lui de echipă care-i ca
racterizează. (L. O.).

a fost 
mărtu-

în-
„de 

adică 
muncă 

cultura-

minu-

viața 
mai

bătă- 
Iuptă

cizmar, croitor, mecanic etc., 
asigură buna desfășurare a ac
tivităților industriale de pe raza 
comunei. Au fost satisfăcute 
astfel nu numai nevoile oame
nilor comunei, care trebuiau să 
apeleze la meseriașii din alte 
localități, dar în același timp sau 
creat condiții ca fiecare tînăr 
să fie încadrat în una din unir 
tățile existente pe acest teri
toriu. Importanță deosebită

loan Teglaș, secretarul co
mitetului U.T.C. de la între
prinderea de conductori elec
trici emailați : „Chiar în a- 
ceste zile la noi în unitate 
se desfășoară testările teore
tic^ și practice ale tuturor 
tinerilor muncitori. Ele pre
ced He fapt cursurile de per
fecționare desfășurate timp 
de 3 luni la nivelul fiecărui 
Ioc de muncă, sub directa în
drumare a tinerilor maiștri, 
ingineri și tehnicieni, cursuri 
în care au fost cuprinși toți 
cei peste 800 de tineri cîți 
numără colectivul întreprin
derii noastre. Primele rezul
tate, fapt confirmat de comi
siile de examinare, atestă e- 
ficienfa deosebită a unei ase
menea forme de pregătire 
profesională. La C.T.C. și la 
atelierul de electricieni, toți 
tinerii au trecut probele teo
retice și practice cu califi
cativul bine și foarte bine“.

Industria se afirmă ÎN ACTIVITATEA DE RĂSPÎNDIRE

în fiecare zi, dar
în atelierele școlare

predomină încă menajul!

A CUNOȘTINȚELOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

Virgil Trif, secretarul co
mitetului U.T.C. de Ia între
prinderea de armături indus
triale din fontă și oțel : „In
tr-un fel, aș putea spune că 
la noi instrucțiunile privind 
reciclarea oamenilor au fost... 
„încălcate". Nu am așteptat, 
nu puteam aștepta, trecerea 
a trei ani de la absolvirea u- 
nei școli profesionale pentru 
a declanșa aceasță acțiune. 
Producția, complexitatea ei 
aflată într-o continuă creș
tere, ne-a determinat să tre
cem imediat la organizarea 
reciclării cu absolut toți ti
nerii, pe categorii și specific 
al locului de muncă. Alți 
peste 400 de tineri muncitori 
— strungari, frezori, turnă- 
tori-formatori, lăcătuși,' ur
mează cursurile de ridicare a 
calificării. Profesorii lor — 
cei 181 de tineri ingineri și 
tehnicieni cîți numără între
prinderea". (D. C.).

Alături de eleganta clădire a 
Liceului industrial de construc
ții, șantierul sălii de sport a- 
trage atenția prin animație. Toa
tă lumea muncește : băieții fac 
săpăturile necesare racordului 
termic, fetele prepară cimentul, 
alte echipe lucrează la tencuieli, 
se montează o macara pentru 
construcția grinzilor de susține
re, au început operațiile necesa
re. finisajelor exterioare.

Printre salopetele albastre 
prezența maiștrilor îndrumători 
se simte arareori. Tinerii își cu
nosc deja meseria, deși vor ab
solvi școala peste un an. doi sau 
trei. „Toate lucrările, in afara 
cofrajelor, sînt executate de noi, 
ne spune șeful de șantier, elevul 
loan Blaga din anul V. Iar pen
tru a cunoaște aprofundat toate 
meseriile din bogatul univers al 
construcțiilor lucrăm prin rota
ție la diverse locuri de muncă".

Printre cei remarcați pentru 
calitatea lucrărilor executate se 
numără Viorel Gaidoș, Marfa 
-* ' * - Dorcl

indus- 
Zalău
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Opriș. Amalia Cosma. 
Chendea. Elevii Liceului 
trial de construcții din 
nu-și dezmint tradiția bunelor 
rezultate înregistrate în fiecare 
etapă a construcției. Aici au lu
crat permanent și în timpul ve
rii, cînd organizația U.T.C. a 
raportat o depășire a indicilor 
de plan echivalentă valoric cu 
40 000 lei. Atelierele-școală unde 
alte grupe de elevi muncesc 
pentru realizarea unor contracte 
cu diferite școli din județ sau 
pentru autodotare au fost înăl
țate tot prin munca uteciștilor.

La Liceul industrial nr. 2 o

primă impresie ce o produc ate
lierele școală este aceea a unei 
optime dotări.

In prezent, printre cei mai 
harnici se dovedesc a fi strun- 
gărițele din anul II. Viorica Pop, 
Eiisabeta Savu. Jozefa Szeredoi 
își depășesc zilnic planuL Aten
te. cele trei colege nu cunosc 
rebutul. Și aceasta este o garan
ție a faptului că la absolvire, in 
unitatea in care vor munci cele 
trei uteciste. nu vor mai avea 
nevoie de timp pentru acomo
dare. de timp pentru integrarea 
in producție.

Dar dacă in cele două școli, 
prin profilul atelierelor se asi
gură o pregătire practică bine 
corelată cu nevoile de cadre ale 
județului, pe ansamblu, surprin
de încă ponderea mare a atelie
relor cu profil textil, menaj-gos- 
podăresc și croitorie (24 la sută), 
în timp ce un domeniu de virf, 
cum este electrotehnica, nu are 
decit o pondere de 4 la sută.

Printre soluțiile care, concre
tizate incă in acest an școlar, 
ar putea elimina această situa
ție se numără : reprofilarea pe 
același spațiu a unor ateliere, 
dotarea prin ministerele econo
mice și M.E.I. cu utilaje și ma
șini corespunzătoare profesiilor 
solicitate in economia județeană, 
extinderea atelierelor de meca
nică agricolă, asigurarea pregă
tirii forței de muncă din con
strucții și în alte școli, nu nu
mai prin liceul de specialitate. 
Prin asemenea măsuri s-ar pu
tea asigura o modalitate optimă 
de pregătire incă din școală a 
viitoarelor cadre ale județului. 
(C. S.).

Un exemplu pe deplin edificator asupra posibilităților de răs- 
pindire eficientă a cunoștințelor științifice și tehnice în rîndul 
tinerilor sâlăjeni îl oferă brigăzile științifice din licee — o ini

țiativă valoroasă ce a apărut in urmă cu doi ani și care acum 
tinde să fie generalizată in intreg județul. Faptul că poți auzi 
despre ea stind de vorbă cu elevi și cadre didactice din Zalău, 
Șimleu Silvaniei și chiar din micile orașe Cehu Silvaniei și 
Jibou, cu activiști U.T.C. ca și cu instructori ai comitetului de 
cultură și educație socialistă (de la nivelul județului și al orașe
lor) demonstrează clar că inițiativa s-a impus și, mai mult decit 
atit, că ea este sprijinită și 
încurajată. Pentru a vedea des
pre ce este vorba ne-am depla
sat la Liceul agricol din Șimleu 
Silvaniei unde activează cu bune 
rezultate o asemenea brigadă. 
Aici i-am avut ca interlocutori pe 
cițiva dintre beneficiarii aces
tei forme de educație științifică. 
„Această brigadă — imi spune 
Florica Dudaș, anul III Horti
cultura — vine fie in fața unei 
clase de elevi, fie în fața unui 
an de studiu pentru a ne da 
răspunsuri și pentru a dezbate 
unele probleme pe care fiecare 
dintre noi le poate comunica, atit prin intermediul secretarului 
U.T.C. pe clasă, cit și folosind o „cutie poștală" introdusă spe
cial in acest scop. Aflăm astfel multe lucruri noi legate de spe
cialitate sau de diversele implicații ale revoluției tehnico-știin- 
țifice". ’ „Cei care fac parte din această brigadă sînt tot elevi, 
adaugă Gheorghe Ardelean, din același an. Ei sint aleși dintre 
cei mai buni elevi din anul IV. Unul este „specialist" in științe 
exacte, altul in biologic și medicină, altul in istorie și geografie, 
un al patrulea este bine pregătit sâ dea răspunsuri în probleme 
politico-ideologice și un al cincilea in probleme de legislație. 
Faptul că membrii brigăzii sint colegi de-ai noștri înlătură posi
bilele rețineri dintre cei ce intreabă și cei ce răspund și totodată 
ne stimulează pe noi, cei mai mici, la o pregătire care să ne 
justifice aspirația la un loc in această brigadă". Aflu de la îndru- 
mătoarea U.T.C. pe școală, prof. Ioana Furdui, că fiecare dintre 
cei 5 membri ai brigăzii arc un „consultant" profesor sau spe
cialist din afara școlii care il ajută să se pregătească in mod 
deosebit. De aceea, această formulă de „educație științifică pen
tru elevi, prin elevi" s-a bucurat anii trecuți dc un binemeritat 
sucqps (nu numai în liceul amintit, ci și in multe altele din 
județ, unde își desfășoară activitatea intr-o manieră similară). 
Chiar cu puțin timp in urmă, in fiecare oraș a avut Ioc instrui
rea membrilor brigăzilor din acest an școlar, acțiune care s-a 
desfășurat bine cu excepția orașului Zalău, unde au fost pre- 
zenți doar membrii brigăzii Liceului pedagogic. Fapt ce ridică

Demaraj bun și cîteva
„scăderi de ritm“ pe parcurs

un semn dc întrebare asupra seriozității cu care a fost privită 
această acțiune — și, desigur, urmările ei, de către organizațiile 
U.T.C. din licee și activiștii Comitetului orășenesc U.T.C. Pro
blema care se ridică acum, după ce această formulă și-a dove
dit eficiența în interiorul liceelor, este, după părerea mea, aceea 
dc a se ieși din acest cadru. Căci, fără îndoială, în județul Sălaj 
profesorii și cei mai buni elevi din licee reprezintă, mai mult 
decit in alte județe, o forță intelectuală cu pondere însemnată, 
a cărei prezență trebuie să se manifeste mai puternic în rîndul 
tinerilor de la sate, în rîndul tineretului muncitoresc în formare.

Pe bună dreptate mi-am pus întrebarea — și am pus-o și 
unor activiști cu munci de răspundere de la nivelul Comitetului 
județean U.T.C. și al comitetelor orășenești U.T.C. din Zalău și 
Șimleu Silvaniei : „Ce fac organizațiile U.T.C. pentru educația 
științifică a tinerilor din întreprinderi, a celor din mediul rural ?“ 
Din păcate, răspunsurile care să ateste o preocupare amplă și 
consecventă nu au fost prea numeroase. Două expoziții de carte 

tehnico-științifică organizate in 
acest an la Clubul tineretului din 
Zalău au relevat că preocuparea 
pentru orientarea tinerilor in 
literatura de acest profil repre
zintă o necesitate căreia trebuie 
să i se acorde o atenție perma
nentă. Deocamdată, însă, amena
jarea unui „colț tehnico-științi- 
fic" (cum l-au denumit interlo
cutorii) în cadrul „Punctului de 
documentare" din Clubul tine
retului reprezintă doar o inten
ție, iar la nivelul întreprinderilor 
se face mult prea puțin în aceas
tă direcție prin intermediul pro- 
forme. Nu mai puțin adevăratpagandei vizuale sau al altor _ .

este faptul că la Zalău cărțile și revistele ajung ceva mai greu. 
In programul aceluiași club abordarea unor teme de educație ști
ințifică este cu totul sporadică, nefiind inclusă nici măcar o 
acțiune cu caracter periodic. Dacă in orașul Șimleu Silvaniei, 
cursurile Universității populare se organizează direct în uni
tățile economice și de învățămîni, iar organizațiile U.T.C. sînt 
implicate incepind cu propunerea tematicilor acestora, pe baza 
cunoașterii cerințelor tinerilor, și sfîrșind cu asigurarea tuturor 
condițiilor necesare bunei lor desfășurări, în orașul Zalău orga
nizația U.T.C. lasă totul pe seama Casei de cultură a sindica
telor și Casei orășenești de cultură. Nici lectoratele pe probleme 
de propagandă științifică organizate în întreprinderi de Comisia 
de propagandă a Comitetului .județean U.T.C. nu merg prea 
bine de vreme ce la nivelul întregului județ se dispune doar 
de trei lectori, iar ultima acțiune de acest fel, în orașul Zalău, 
a avut loc în luna iunie. Și nu mai puțin adevărat este faptul 
că Comisia de creație tebnico-științifică n-a reușit nici pină 
acum să găsească forme concrete pentru a sprijini activitatea 
de educație științifică a tineretului. De aceea, cu toate că bri
găzile științifice din licee reprezintă o inițiativă cu totul inedită, 
conceperea și desfășurarea in ansamblu a activității nu a dus, 
deocamdată, la rezultatele dorite (V.S.)

CRONICĂ DE ÎNTRECERE
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prezintă și faptul că majorita
tea tinerilor au învățat mese
riile pe care acum le practică 
aici in atelierele liceului din lo
calitate și în cele de croitorie, 
cizmărie, tîmplărie. între aceș
tia amintim pe Ilie Suciu, Va- 
sile Porumb, Augustin Ceac, 
Ioan Pavel, Iulian Pop. loan 
Pe'truș, Dorin Covaci, Dumitru 
Avram. Numai în luna trecută 
tinerii de la secția croitorie, în 
frunte cu Simion Ciuca, Mircea 
Copaciu, Eiisabeta Kassay, San
da Păcurar, Aurelia Pop au 
reușit să realizeze confecții 
peste plan, în valoare de 94 152 
lei. Șeful de schimb, utopistul 
Ioan Pop, ne arăta că pentru 
anul viitor sînt deja asigurate 
contractele cu beneficiarii 
țară. Aceasta demonstrează 
litatea lucrărilor executate 
tinerii din Hida, prestigiul 
care se bucură aceștia nu numai 
în comună ci și în afara ei.

„De la un an la altul — ne 
spunea primarul comunei, Ro
mulus Păcurar — tot mai mulți 
tineri învață una din meseriile 
care se practică în comuna 
noastră. Incepind cu anul șco
lar în curs, liceul din localitate 
are secții de agronomie, meca
nică și croitorie. In felul acesta 
la terminarea studiilor, absol
venții pot practica una din me
seriile alese. Alți tineri sint în 
curs de calificare în meseriile 
de electromecanici, reparații 
mașini casnice, mecanici și in
stalatori. Cei calificați pină in 
prezent și-au cîștigat in scurt 
timp o încredere bine merita
tă prin calitatea lucrărilor exe
cutate. Datorită acestui 
lor le-a fost încredințată 
struirea căminelor culturale din 
satele Sînpetru Almașului și 
Trestia, localul școlii din satul . 
Baica, hala de croitorie, pre- ' 
cum și noua casă de cultură din 
Hida.

Sînt cîteva fapte care țin de 
buna gospodărire a celui pus in 
fruntea obștii, dar și ele ambiția 
celor care au învățat în scurt 
timp aceste meserii. Secretarul 
comitetului comunal U.T.C., A- 
lexandru Cîmpeanu, ține să pre
cizeze că cei peste 200 de me
seriași ai comunei sînt nu nu
mai buni lucrători ci și har
nici gospodari. Fiecare partici
pă la diferite lucrări în agri
cultură cit și la cele edilitar- 
gospodărești. Numai în anul a- 
cesta ei au confecționat peste 
150 000 de bucăți de cărămidă 
pentru noua casă de cultură, au 
efectuat sute de ore de muncă 
patriotică la înălțarea băii co
munale, au executat lucrări de 
îmbunătățiri funciare pe 14 hec
tare. (O.M.).

din 
ca
de 
de

fapt, 
con-

Inițiativele uteciștilor de la „Z3 August'6
La întreprinderea „23 Au

gust", una dintre cele mai im
portante unități industriale ale 
Capitalei, tinerii, alături de cei
lalți oameni ai muncii, au con
tribuit in ultima perioadă la 
obținerea unor prestigioase re
zultate, superioare angajamen
telor asumate in marea între
cere. în cronica faptelor au fost 
consemnate citeva succese care 
ilustrează, o dată in plus, forța

de manifestare a entuziasmului 
și hărniciei de care dau dovadă 
toți tinerii întreprinderii. în 
secția locomotive construcții su
date cei peste 250 de tineri, din
tre care amintim pe Gelu Găiță, 
Popa Nicu, Gheorghe Postola- 
che și Ion Mihăiță, au contri
buit la economisirea de energie 
electrică și gaze in valoare de 
10 000 lei. Un rezultat la fel de 
semnificativ au raportat la ni
velul aceleiași secții uteciștii

care au realizat prin ore de 
muncă patriotică subansamblele 
necesare pentru 2 locomotive, 
în agenda succeselor au semnat 
și tinerii din secția utilaj teh
nologic care au efectuat la 
„Conveieral tineretului" 500 ore 
de muncă patriotică în sprijinul 
producției. în cadrul inițiativei 
„Ștafeta muncii" lansată de co
mitetul U.T.C. pe întreprindere 
tinerii din cadrul serviciului 
proiectare-cercetare de la Insti
tutul de cercetări „Faur" și cei 
din secția utilaj tehnologic au 
preluat și realizat in cele mai 
bune condiții o gamă importan

tă de utilaje de mare comple
xitate a căror valoare se ridică 
la 100 000 lei. O inițiativă care 
sperăm să aibă un rezultat tot 
atit de bun este aceea a tineri
lor din secția turnătorie oțel, in 
număr de circa 80, conduși de 
utecistul Ion Ivănuș. care s-au 
angajat să realizeze la Cuptorul 
tineretului, in cinstea sărbătoririi 
Centenarului Independenței de 
stat a României două șarje de 
oțel aliat peste sarcinile de pro
ducție. Un angajament tineresc 
ce va fi onorat cu cinste și dă
ruire profesională.

ILEANA PODOLEANU

Corespondenții transmit
O PREZENȚI ÎN PRIME

LE RÎNDURI pentru înde
plinirea angajamentelor e- 
conomice asumate in marea 
întrecere utecistă „Tineretul 
— factor activ în realizarea 
cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice" cei peste 
17 000 de tineri din cele 22 
de unități sibiene au contri
buit numai in decursul unei 
decade record, la realizarea

unui spor de producție în 
valoare de 13 milioane lei. 
(L. 'Vrabete).

• TINERII DIN ORGANI
ZAȚIA U.T.C. ELECTROLI
ZA 3 din cadrul C.I.P.A. 
Rimnicu Vilcea au terminat 
cu 5 zile mai devreme lucră
rile de reparații capitale ale 
instalațiilor din dotare. Este 
vorba de instalațiile de clor 
lichid, de acid clorhidric, de

cristalizat sare și sala de e- 
lectroliză. Acest lucru a fost 
posibil prin organizarea efi
cientă a muncii celor 289 de 
uteciști și prin folosirea la 
întreaga capacitate a tuturor 
mașinilor și utilajelor. Sub
liniem faptul că prin termi
narea lucrărilor de reparații 
înainte de termenul stabilit 
colectivul secției va realiza o 
producție suplimentară în 
valoare de peste 370 000 lei. 
Tineri ca Gheorghe Lisaru, 
Ilie Diaeonu. Ilie Negriță și 
Emilian Mustățea s-au situat 
pe locuri fruntașe în această 
acțiune; Un succes deosebit

au obținut și tinerii secției 
H.C.H. Rindan care au ra
portat o producție suplimen
tară în valoare de peste 
198 000 lei. (R. Constantin).

• CIMENTIȘTII DE LA 
C.L.A. ALEȘD, județul Bi
hor, între care și cei apro
ximativ 1 000 de tineri care 
lucrează aici, au consemnat 
in cronica intreeerii noi rea
lizări de prestigiu. Pe pri
mele 9 luni ale anului au 
fost date peste sarcinile de 
plan 20 600 tone de ciment. 
(Sabin Ganea).
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în prim-planul activității politico-ideologice și cultural-educative

a organizațiilor revoluționare de tineret:

o amplă manifestare a forței creatoare a poporului nostru
NICOLAE CEAUȘESCU : „Va trebui să acționăm in așa fel încît acest festival 

care are loc în anul cînd se împlinesc 100 de ani de la proclamarea Independenței 
țării — să reprezinte un moment important, să marcheze realizarea unei cotituri în acti
vitatea culturală, politică și educativă de masă... Nu trebuie să existe comună, școală, 
instituție, întreprindere fără formațiuni artistice-cuiturale, fără cercuri de creație in dife
rite domenii de activitate".

UN ÎNVĂȚĂTOR Șl LECȚIILE SALE DE CITIRE DIN MUZEUL SĂTESC

P reocuparea fundamentală a organizoției U.T.C. în dome
niul educării revoluționare a tineretului, a formării sale 
multilaterale ca și a întregii noastre mișcări culturale 
constă, acum, în pregătirea primului Festival al educației 

șl culturii socialiste, „Cîntare României". Ziarul își propune să 
semnaleze, consecvent, inițiativele valoroase, să stimuleze acțiu
nea de creare a unor noi formații artistice la sate, în orașe, în 
întreprinderi, pe șantiere, să promoveze repertoriile de certă ca
litate artistică și cu un bogat conținut de idei capabile să con
tribuie, din plin, la amplul proces de educare a tineretului în 

CULTURA Șl ARTA —

spiritul idealurilor societății noastre. Ne propunem, în conse
cință, să relatăm, să comentăm si să analizăm calitatea și ținuta 
a numeroase manifestări artistice, a unor concursuri desfășurate 
în fazele prelimincre, de masă ale festivalului, tocmai în vede
rea depistării talentelor autentice și a realizărilor de prestigiu, 
a asigurării unui înalt nivel ideologic, educativ și artistic tuturor 
acestor faze. începem această acțiune publicistică, consemnind 
citeva date despre pregătirile organizației U.T.C. din județul 
Argeș, precum și despre preocupările în aceeași direcție a tine
rilor din comuna Livada, județul Satu Mare.

De ce-aș explica unor copii de țărani cum se purtau strămoșii
lor, după planșe tipărite la București, și nu după comorile

pe care le găsesc in scrinul părinților?!

un loc important în educația 
patriotică a tineretului

Dialog cu CONSTANTIN POPESCU,
prim-secretar al Comitetului județean Argeș al U.T.C.

— Directivele celui de al 
XI-lea Congres al partidului, 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste acordă o im
portanță deosebită participării 
tinerilor la actul de cultură ca 
mijloc de perfecționare a pro
priei lor personalități. Este sub
liniat, totodată, rolul impor
tant pe care tinerii trebuie să-1 
aibă în activitatea culturală ce 
se desfășoară în prezent atît la 
orașe, cît și la sate pentru for
marea conștiinței omului nou 
făuritor al societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Așadar, o primă întrebare: 
In ce măsură tinerii județului 
Argeș participă la dinamizarea 
vieții cultural-artistice în ra
port cu exigențele formulate de 
Congresul culturii și al educa
ției socialiste, de recentul pro
gram de măsuri?

— Prezența tineretului arge- 
șan la actul de cultură este 
similară — am putea spune — 
marii ponderi pe care acesta o 
are în aproape toate domeniile/ 
de activitate industrial-econo- 
mică a județului. Cum nu am 
putea concepe conftrucția auto
turismelor „Dacia" sau a celor 
de teren ARO, de exemplu, 
fără contribuția tinerilor, tot așa 
nu am putea concepe nici vreo 
manifestare cultural-artistică de 
orice gen fără aportul lor. Do
meniul cultural este, dealtfel, 
în atenția deosebită, a comite
tului județean U.T.C., a orga
nelor și organizațiilor U.T.C., în 
scopul antrenării unui număr 
cît mai mare de tineri Ia actul 
cultural-artistic. O dovadă în 
acest sens este faptul că nu
mai de la Începutul acestui an
— perioadă în care au fost or
ganizate și desfășurate impor
tante acțiuni și manifestări cul
turale — au fost antrenați în 
acest scop peste 20 000 de tineri 
elevi, muncitori și studenți. Sub
liniez, de asemenea, faptul că 
în ultimul timp, în spiritul sar
cinilor stabilite la Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste, organizația noastră 
județeană și-a sporit colabora
rea cu ceilalți factori educațio
nali, organizînd cu succes cîte- 
va manifestări culturale de 
mare popularitate. Este vorba 
de concursul interjudețean de 
muzică populară „Floare de 
stîncă44, dialogul cultural-ar
tistic al elevilor, concursul 
„Drum de glorii44, organizat 
în municipiul Pitești și la 
Curtea de Argeș, precum și 
cîteva concursuri pe consilii in- 
tercooperatiste în mediul rural
— Izvoru, Domnești, Leordeni 
Toate acestea reprezintă o ex
periență prețioasă pe care tre
buie s-o fructificăm și s-o dez-

.voltăm acum cînd ne pregătim 
pentru participarea la primul 
Festival național „Cîntare 
României socialiste44.

— Care sînt manifestările 
cultural-artistice pe care le con
siderați reprezentative pentru 
tinerii argeșeni ?

— Consider că poezia patrio
tică, asociată cu muzica valo
roasă tinde să ocupe un spațiu 
tot mai întins în conținutul 
spectacolelor organizate de ti
neri și pentru tineri în județul 
Argeș. ȘL aceasta ar fi o ca
racteristică de ansamblu a ge-

nurilor de spectacole abordate 
de tineri, în sensul sporirii in
teresului lor pentru spectacolul 
artistic angajat, bogat în conți
nut patriotic și cu profunde re
zonanțe populare.

— In ideea „tinerii realizatori 
și beneficiari ai spectacolului 
cultural-artistic44, cît credeți că 
s-a realizat și în ce domeniu, 
mai ales ?

— Deși nu putem spune că 
s-a făcut totul în acest dome
niu, deoarece în unele mari în
treprinderi, unde există chiar 
formații artistice proprii, nu s-a 
realizat acest deziderat, totuși 
putem afirma că în rîndul ti
neretului studios al județului 
nostru această cerință a fost 
oarecum satisfăcută. Astfel. în 
domeniul spectacolelor de club, 
la Casa de cultură a elevilor 
din Pitești, la Tehnic-club și 
Student-club, un mare număr 
de tineri sînt angrenați direct 
în însăși realizarea și reușita 
spectacolelor ce se organizează 
pentru ei. Se impune, așadar, o 
extindere, pe viitor, a acestor 
modalități de abordare a actului 
cultura] și în rindul tineretului 
muncitoresc și. bineînțeles, al 
celui din multe comune și sate 
ale județului, cu atît mai mult 
cu cît cluburile de întreprin
dere. casele de cultură ale sin
dicatelor, sau oricare alte lă- 
cașe de cultură le stau oricînd 
la dispoziție.

— Care sînt preocupările ime
diate ale organizațiilor U.T.C. in 
vederea îmbunătățirii activității 
cultural-artistice in rindul tine
rilor ?

— In scopul perfecționării 
nivelului politico-ideologic al 
tinerilor, dezvoltării sentimen
tului patriotic și stimulării gus
tului pentru frumos al acestora. 
Comitetul județean U.T.C., a 
luat unele măsuri concrete în 
vedferea traducerii în viața a 
Programului de măsuri pentru 
aplicarea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. și al 
Congresului educației politice și 
al culturii socialiste în domeniul 
muncii ideologice, politice și 
cultural-educative. Astfel în 
frecare organizație U.T.C. se in
tensifică eforturile în descope
rirea unor tineri cu efective po
sibilități artistice, în funcție de 
specificul locului de muncă al 
tinerilor și, în special, de con
stituirea unor formații de tea
tru ale tinerilor, de brigăzi ar
tistice, de cercuri. Menționez în 
acest context și faptul că încer
carea noastră, a Comitetului 
județean U.T.C., de a realiza un 
ansamblu artistic al tinerilor 
din Pitești în cadrul Tehnic» 
clubului, pînă la 1 ianuarie 
1977, își profilează încă de pe 
acum dimensiunile scontate.

Cît privește acea trăsătură pe 
care o consideram caracteristică 
pentru ansamblul orientărilor 
cultural-artistice ale tinerilor 
argeșeni — abordarea spectaco
lului artistic angajat — trebuie 
să precizez, în final, faptul că 
ne mobilizăm în prezent să rea
lizăm o trecere în revistă a for
melor de activitate menite să 
stimuleze promovarea poeziei 
patriotice și a cîntecului revo
luționar.

Interviu realizat de 
VASILE MĂRUȚĂ

La Livada, în județul Satu Mare, 
un deziderat care devine realitate

Fiecare tinăr, fiecare locuitor casa 
în-

al satului un artist amator
O privire, oricît de 

asupra activităților 
educative și cultural 
din comuna Livada. 
Satu Mare, comună care în acest 
cincinal va deveni oraș, îți re
levă varietatea manifestărilor, 
bogăția lor de conținut, numă
rul mare al celor ce participă 
în mod nemijlocit la realizarea 
acestor programe. „Dispunem, 
îmi spunea tovarășul Vasile 
Oiegaș, secretar al comitetului 
de partid și primar al comunei, 
de un potențial uman deosebit 
de puternic și o dotare mate
rială corespunzătoare, 
de aici, în spiritul 
Congresului educației 
al culturii socialiste, 
cațiilor tovarășului 
Ceaușescu, stimulați < 
rea privind organizarea 
lului național „Cîntare 
niei", am trecut la întocmirea 
unui program de măsuri pe 
care, după cum vă puteți con
vinge. am și început să-1 tra
ducem integral în practică". 
Intr-adevăr, vorbind despre po
tențialul uman trebuie să amin
tim că in Livada învață circa 
1900 de elevi, că numărul ca
drelor didactice este de 110, al 
absolvenților unor institute de 
învățămint superior care lucrea
ză în întreprinderile și unită
țile economice, sanitare etc. — 
de peste 120 ș.a.m.d. Adăugind 
la cei de mai sus personalul 
mediu și pe tinerii muncitori și 
cooperatori, constatăm că la 
Livada există suficiente forțe 
— și numericește, și din punc
tul de vedere al pregătirii — 
care să desfășoare pe multiple 
planuri o activitate politico- 
educativă și cultural-artistică 
bogată, de ținută. Despre felul 
cum sînt folosite aceste forțe, 
cum este organizată activitatea 
cultural-educativă în comună 
din perspectiva viitorului festi
val ne-a vorbit și tovarășul An
drei Deak, locțiitor al secretaru
lui comitetului comunal de 
partid și director al căminului 
cultural : „Am pornit, în pri
mul rind, de la premisa de a 
satisface toate cerințele, de a 
organiza activități în forme cît 
mai variate, atractive, intere
sante, care să corespundă pre
ocupărilor și necesităților poli
tico-educative. La ora actuală 
în comuna noastră funcționează 
o brigadă științifică, formații 
cultural-artistice — de teatru, 
jocuri populare, recitatori, bri
gadă artistică. Avem un cerc de 
pictură, un grup de lectori care 
realizează informările politice, 
expuneri, simpozioane, mese ro
tunde ș.a.m.d. Aș vrea să men
ționez că, de regulă, ne pre
ocupă ca fiecare cadru, fiecare 
specialist să fie integrat ’ 
colectiv, 
măcar la 
tivități44. Iată deci cum se ma
terializează aici, la Livada, pre
ocuparea pentru intensificarea 
activității pplitico-educative și 
culturale pentru antrenarea în 
această activitate a tuturor for
țelor satului. Din brigada știin
țifică, al cărei program reține 
atenție prin actualitatea, diver
sitatea și bogăția problemelor 
abordate de fiecare dată, fac 
parte profesori, medici, ingineri 
agronomi. medici veterinari, 
cercetători de la Stațiunea ex-

sumară 
politico- 
artistice 
județul

Pornind 
hotărîrilor 
politice și 
al
de

indica- 
Niâolae 
hotărî- 

festiva- 
Româ-

' 'L ’ ‘ -“-t unui 
să participe efectiv 
una dintre aceste ac-

LUCRĂRI INSPIRATE DIN EPOPEEA INDEPENDENȚEI

Nu mă pricep să vorbesc 
despre propriile-mi lucrări. 
In ce privește „Reduta și 
șoarecii" — se pare (afirmă 
Secretarii literari) cea mai 
bună piesă a subsemnatului 
— pot cel mult să înfățișez 
citeva din reperele drumului 
care m-a condus către un 
text inspirat din epopeea lui 
1877. Vreme de aproape doi 
ani am răscolit arhive, co
lecții și biblioteci, căutînd o 
„poveste" capabilă să sem
nifice mai mult decît o re
constituire întemeiată pe 
șarje la baionetă (imposibil 
de adus pe scenă), defilări, 
discursuri și fanfare. Din 
marea masă a materialului 
eterogen, redactat in cel mai 
sec limbaj de cancelarie, au 
început să „țișnească" perso
naje, să se impună psihologii, 
să se contureze situații de 
excepție, purtătoare de vir
tuți dramatice „în sine". $i 
aproape fiecare eveniment, 
mare sau mărunt, de la asal
tul redutei la expedierea 
unei scrisori acasă, poate 
depune mărturie despre dir- 
zenie, eroism, dăruire și, vor-

bind intr-un plan superior, 
despre continuitate, unitate 
națională și destin românesc. 
Oamenii aceia au înotat în 
noroaie pină la genunchi, au 
purtat un război incălțați in 
opinci, au simțit răsuflarea 
ciumei însoțind vuietul șrap-

„REDUTA"
de Mircea Radu 

lacoban

nelelor, s-au hrănit, de mul
te ori, la trei zile o dată, os
tașii aceia s-au luptat și au 
murit cu dirză hotărîre, fe- 
rindu-se să răsucească pe o 
parte și pe alta vorbe mari ; 
simplu, își știau dreptatea de 
partea lor și frazele sforăi
toare ar fi însemnat lovituri 
de berbece într-o ușă larg 
deschisă. Cit despre situațiile 
încărcate de dramatism, ce

poate fi mai 
mai cumplit 
decit soarta 
crezindu-se 
fortificațiilor 
constatat că 
cetare ignoraseră 
unui clin de vale, _____
după muchia orizontului. în- 
tăritura „fugea" ca o fata 
morgana, pe un alt arc de 
cerc, ostașii români coborau 
panta către moarte, era prea 
tirziu, nu se mai putea face 
nimic, biruitorii de o clipă 
s-au trezit intr-un iad de 
foc, fortăreața hohotea din 
toate gurile de tun... și am 
aflat un destin ciudat (Can- 
diano Popescu) în jurul că
ruia se rotește întreg corte
giul de evenimente, ince- 
pind cu asaltul Griviței și 
terminînd departe, in zorii 
veacului XX, cînd parti
dele „istorice" transforma
seră Plevna intr-un soi de 
șperaclu pentru sufletele ale
gătorilor. Aștept cu îndreptă
țită emoție premiera ieșeană 
și băcăuană a acestei piese 
nutrită din marea lecție de 
patriotism care a fost 1877.

impresionant și 
și mai grăitor 
ostașilor care, 
ajunși în fața 

inamice, au 
trupele de cer- 

existența 
imediat

perimentală, secretarul consiliu
lui popular ș.a.m.d. Colectivul 
gazetei satirice „Ghimpele44, 
abordînd direct și fără menaja
mente aspecte negative din viața 
comunei, • și-a cîștigat un bun 
renume printre locuitori. Cercul 
de pictură, în cadrul căruia 
profesorii de desen Kalman 
Fodor și Adalbert Szilagy sînt 
nu numai îndrumători neobosiți 
și competenți, dar și creatori 
apreciați. organizează periodic 
expoziții la căminul cultural, 
încă un amănunt relevant : for
mația de teatru și-a propus să 
realizeze o stagiune permanentă, 
avînd, deja în repertoriu două 
piese, cărora li se vor adăuga și 
altele, inspirate din realitățile 
satului de azi.

întreagă această gamă de ma
nifestări se adresează îndeosebi 
tinerilor : elevi, funcționari, 
muncitori și cooperatori. Cum 
se implică organizația U.T.C. in 
această activitate ? „Unul din
tre obiectivele noastre legate de 
pregătirile pentru marea trecere 
în revistă a tuturor forțelor crea
toare ale națiunii care va fi fes
tivalul „Cîntare României", îmi 
mărturisea secretarul organiza
ției U.T.C., loan Sebeși. este și 
acela al constituirii unor for
mații artistice proprii, al des
fășurării unei intense activități 
politice, culturale și sportive. 
Avem, în prezent, un ansamblu 
artistic, de 70 de persoane. Ac
tivitățile la clubul tineretului, 
ca și serile cultural-distractive 
ce se desfășoară cu regularitate, 
își vor diversifica programul, 
asigurîndu-se o mai largă cu
prindere a tinerilor, o sporită 
forță educativă44.

Realizatori ai activităților or
ganizate, beneficiari ai acestor 
bogate manifestări, tinerii din 
comuna Livada sînt implicați 
direct și efectiv la înfăptuirea 
programului de măsuri privind 
îmbunătățirea muncii politico- 
ideologice și cultural-educative, 
așa cum a hotărît Congresul e- 
ducației politice și al culturii so
cialiste, așa cum ne-o cere 
partidul.

Deschid o poartă pitică, din 
catifea roasă, care a fost cînd
va lemn. Poteca îngustă, pe 
care piciorul n-o simte și ure
chea n-o sesizează — căci lu
mina zilei de octombrie pare să 
fi așternut pîslă sub tălpi ♦— 
străbate fără ocol o ogradă ma
re, desfășurindu-se spre 
modestă din fața noastră,
gropată sub pruni și corcoduși. 
De strașină, la intrare, stă ani
nată o firmă : „Muzeul sătesc 
Stejaru". Adică, muzeul comu
nei Stejarul din județul Teleor
man. De istorie, de numismati
că. de etnografie și artă popu
lară, arheologie și de moravuri, 
de instrumente muzicale și me
dalii. înăuntru, vreo duzină de 
plete și codițe, și o altă duzină 
de capete tunse „zero", cam de 
o săptămînă, cu o mașină 
che, sint la lecția de citire, 
vățătorul Stancu Manea, 
subțiratec, cu ochi spălăciți 
vorbirea repezită, „director" 
creator al muzeului, ___
Miini mici, pătate de cerneală 
cintăresc grav, cu un aer con
centrat, bătrinește, o parte din 
piesele expuse. Au voie, sub 
privirile învățătorului, iar din 
sfiala atingerilor ajungi să crezi 
că așa ar trebui să se desfășoa
re prima lecție a respectului 
față de lume și față ăe oamenii 
închiși în lucruri. Clipa în care 
naturala și senina curiozitate 
destrv.ctivă a copilului este in- 
frintă, spre a fi transformată, 
înălțată la un alt prag al cu
noașterii, mi se pare mai impor
tantă decit multe dintre mo
mentele imprimării datelor. în 
cea mai fidelă memorie, atent 
sortate după criteriul anilor de 
viață.

Am vizitat, mai exact spus, 
m-am răsucit prin muzeu (com
pus din prispă, sală, două odăi, 
tindă sau „foc"). In sală, vechi 
documente (originale și repro
duceri) sint așternute ca un ta
pet pină la tavan. Le parcurg 
cu privirea : copia unui act de 
la Matei Basarab (depus astăzi 
la Arhivele Statului), prin care 
se întărea „moșia" oamenilor li
beri așezați pe vatra comunei 
de astăzi, vechi hărți boierești 
în care teritoriul acesteia își 
schimba mereu și radical înfă
țișarea (linii și pătrățele vorbind 
în limbaj abstract despre pasi
uni și drame naive sau irațio
nale pentru omul zilelor noas
tre), certificate de împroprie
tărire, catagrafii din secolul tre
cut, liste cu participanta la răs
coalele din 1907, întocmite cu 
scrisul încă neformat al elevu
lui, șovăielnic și perpetuu altul, 
încît numele înșirate îmi păr, 
surprinzător, semnături... într-o 
odaie, nu mai mare de „trei me-

tri pe trei", războaie de țesut, 
virtelnițe,mese, lăzi de zestre și 
circa 25 de „guguloaie" (pinză 
umplută cu vată), avînd di
mensiunea aproximativ a unui 
cap omenesc, atimate aproape 
de tavan, în josul cărora șe 
„scurg" maiestuos vechi și 
splendide costume populare, 
bărbătești și femeiești, de bă- 
trini și de tineri, de sărbătoare 
și de muncă. înghesuiala, înțe
penirea pe verticală dă între
gului „montaj" aerul unul „sfat", 
al unui „sobor". în tindă și în

ve- 
în- 
om 

și 
Și 

explică.

Printre exponatele muzeului să
tesc, o medalie obținută de către 

un localnic în războiul de 
Independență

AL. DOBRE

Sporlrea diversității formelor de activitate artistică la care asis
tăm necontenit impune și o atenție sporită asupra conținutului fie
căruia în parte. Tot mai des utilizăm, pe bună dreptate, denumirea 
de spectacol popular. Dar ce este spectacolul popular ?

TI denumim așa pentru că el exprimă, firește, o realitate vie, pen
tru că aparținînd poporului, creat de acesta, el este accesibil tutu
ror, iubit și cunoscut de toți. In plus, el jalonează traiectoria unei 
vechi și îndelungate tradiții culturale. Pentru că spectacolul popu
lar s-a manifestat prin elementele sale care-1 caracterizează încă 
înainte de apariția fenomenului teatral în Europa, șl anume încă din 
îndelungata perioadă de migrație a cultului zeului Dionysos din 
Tracia și Asia Mică spre lumea cetății elene. Se distinge tocmai prin 
marea sa răspîndire în rîndul maselor, printr-o largă participare 
a acestora dar și prin continua evoluție a semnificațiilor.

Tînărul teatru românesc, încă de 
la începuturile sale se va ma
nifesta ca un teatru popular, căci 
el se bucură de o mare adeziune 
a publicului, se manifestă ca o a- 
devărată tribună socială și politică, 
a celor mai înaintate aspirații ale 
spiritului românesc, și este un tea
tru național, modern, făurit de un 
Conachi, Alecsandri. Millo și cei
lalți pe care-i numim primii noștri dramaturgi.

In viitoarea efervescenței spirituale care ne dăruia o dramaturgie 
originală, apar și piesele lui Millo, printre care și „Jianul — căpi
tan de haiduci ', pe care o va juca străbâtînd întreg teritoriul româ
nesc. Prin tematica sa piesa a stîrnit un viu interes atît în mediul 
urban, cît și în cel rural. Astfel, între anii 1870—1880, apar în Moldova 
formații sătești care după modelul piesei lui Millo, își compun pie
se proprii, în care eroul principal este Jianu sau un alt haiduc local 
de mare renume (Bujor, Codreanu, Groza). Ei le joacă în colindele 
de Anul Nou, dînd adevărate spectacole și în alte localități4, uneori 
ajungînd pînă peste munți în Ardeal. Manifestările populare de acest 
fel, remarca Tudor Vianu privitor la procesul de folclorizare al ope
rei culte, „ating- (...) ființa colectivă a neamului, comunicînd cu 
ceea ce reprezintă ea ca absolut în timp și spațiu".

Azi, spectacolul popular este unitar în diversitatea manifestărilor 
sale, întrunind la un loc cele trei elemente specifice. El antrenează 
un mare număr de spectatori, poartă către aceștia idei și sentimente 
umaniste și reflectă idealurile societății noastre.

Acest specific generează vigoarea spectacolelor mai sus amintite.

cealaltă odaie: linguroaie, pu- 
tinee, găleți, șei de lemn, cobze 
fără corzi, mașini vechi de căl
cat, călimări de bronz, vase de 
porțelan ușor cigbite, pipe de 
lut, bucăți de silex și ciocane 
preistorice, monezi, de la draa- 
me grecești de prin anul 225 e.n. 
și bănuți ai tuturor neamurilor, 
pină la hîrtia, făcută movilă, a 
bancnotelor de dinaintea ulti
mei stabilizări, medalii din 1877 
și 1918, purtate pe piepții su
manelor, brevetele lor, împă
turite cîndva simetric, cu miga
la „deștelor" crestate și bătă
torite de muncă...

Omul acesta, mă gîndesc la 
Stancu Manea, ar vrea să com
prime viața mai multor secole 
pe un spațiu incredibil de re- 
strins, așa cum numai într-o 
carte este cu putință (și poate 
nici în ea !). Muzeul mi se pare, 
deocamdată, mai mult depozitul 
unuia viitor. Criteriile științifi
ce de expunere vor veni cu si
guranță după > aceea. Astăzi, 
încă mai identifică vechimea 
unei piese după consultările cu 
specialiști grăbiți dar binevoi
tori. Rezultatul ? O hîrtie „de 
aritmetică" pe care o peniță 
stîngace dă „verdictul" : proba
bil secolul al XVIII-lea. Ciudat,

tot acest bric-a-brac n-a ieșit 
încă definitiv din viața care l-a 
creat. Obiectele n-au căpătat 
jncă solemnitatea pieselor de 
muzeu. Le contemplăm ca pe 
propriile noastre obiecte, căzute 
în reveria și odihna visului din
tre două întrebuințări. Avem 
sentimentul că ne aparțin ire
vocabil, cum aparține podul cu 
amintiri al bunicilor, nepoților. 
Pretenția cuiva asupra lor ni 
s-ar părea de-a dreptul stranie 
și jignitoare.

De ce face Stancu Manea toa
te acestea 2 Transcriem explica
ția sa. „Ce sîntem noi, comuna 2 
O palmă de loc, risipită pe „mo
șia" pămîntului mare, un bumb 
pe harta țării, ridicată la scara 
maximă. Aceasta nu înseamnă 
că ne-am aflat pe un mic și ui
tat teren viran. Vreau să arăt 
sătenilor și copiilor cit a costat 
traiul pe aceste locuri, cum is
toria lor s-a făcut odată cu is
toria mare a țării. Am dat jert
fe înainte de 1877 dar și după, 
am țesut frumos înainte și după, 
ne-am făcut uneltele singuri 
înainte și după. Lecția de isto
rie națională sau de citire, rup
tă de locul unde o faci, mi se 
pare la fel de îndepărtată și 
abstractă ca o lecție a istoriei 
universale, a Franței sau a An
gliei, de exemplu. Un boier pri
pășit mai de mult prin partea 
locului, justifica totul, cu pro
poziția ! „Sîntem vechi, domni
lor !" Ogrăzile, podurile caselor, 
arhivele primăriei ar fi arătat 
că oamenii de aici sint cu mult 
mai vâchi, mai vechi decit cei 
pe care istoria i-a scos la su
prafață și i-a cufundat destul 
de repede în uitarea de unde 
au ieșit. Observasem că obiceiu
rile se pierd. Că pentru mulți 
istoria locului nu trece dincolo 
de cercul familiei. Cum era să 
explic unor copii de țărani, după 
planșe tipărite la București, 
cum arăta portul popular în 
zona noastră, cu ce lucrau pă- 
mintul moșii noștri, cum viețu- 
iau ei ? Muzeul este, acum, 
mindria noastră. Certificatul 
nostru de naștere pe care îl 
uitasem și îl credeam pierdut. v 
Fiindcă, una este să fi trăit aici, 
nu se știe cum și cind, pentru 
o bucată de pîine, și alta, să 
știi că un Basarab Vodă recu
noștea vatra satului și pămân
turile oamenilor liberi de aici. 
Oameni „căpoși" și aspri care 
s-au judecat, apărîndu-și drep
turile moștenite, cu diferiți bo
ieri ori cu Schitul Didești, din 
apropiere, încă vreun secol și 
ceva".

Muzeul are, ne putem da ușor 
seama, un preț pentru oamenii 
satului, pentru copiii car? de
prind aici alfabetul și lecția vie-

TEXTE Șl PRETEXTE

Este de la sine înțeles însă că diversitatea de genuri șl forme, sti
luri șl maniere ale creației în arta spectacolului nu trebuie confun
dată cu „generalul" și „anonimatul" care își fac loc în unele specta
cole și duc la schematism. De exemplu, vizionînd unele spectacole 
de brigadă artistică sau de poezie, ne-a fost atrasă atenția de carac
terul de „culegere" pe care îl au textele respective. Frînturi de ver
suri ale unui autor sînt ccmbinate cu ale altui autor, aduse din 
condei pe ici pe colo „ca să se potrivească". Se mutilează astfel 
voit ceea ce a vrut să spună un poet, exprimînd ceea ce nu inten
ționase alt poet, tar „culegerea" enunță obscur ceea ce a vrut să 
spună scenaristul. Aceasta, chipurile, în numele caracterului popu
lar al spectacolului.

Aceleași procedee le mal putem Intîlnl și în unele spectacole 
literar-muzical-coregrafice în săli sau în aer liber, la care uneori 
în compoziția spectacolului stau la bază criterii de întocmire cel 
puțin sărace, cum ar fi acela: „după text, merge muzică", sau 
„după un cîntec lent, neapărat un dans repede", și „spectacolul 
trebuie să înceapă zvîcnit" și „să se tefmine sus" (!?), pierzîndu-se 
din vedere tocmai ceea ce trebuie să exprime acel spectacol. în 
orice caz, astfel de criterii de alcătuire și de regie nu pot sta la 

baza unui spectacol pe care să-1 
denumim popular...
Nu este în intenția noastră să pu

nem semnul identității între tea
trul popular, despre care scriam 
în rîndurile anterioare, și teatrul 
popular folcloric. Dimpotrivă, în
țelegem o delimitare strictă a sen
surilor. Teatrul popular folcloric 
are o structură care trebuie ferită de alterări, dar despre păstrarea autenticului teatrului popular 

folcloric nu s-a vorbit, din păcate, așa cum o binevenită cam
panie de păstrare a autenticității dansului și cîntecului popular s-a 
impus la vremea respectivă.

Adeseori se poate asista la cazuri de „anonimat" In unele spec
tacole de așa zis teatru popular haiducesc, nunți românești din... 
(zona respectivă), concert-spectacol de folclor, spectacol de datini 
și obiceiuri etc„ în care se înșlruiesc după criterii sărace tot soiul 
de culegeri îndoielnice, intr-un amalgam de operetă, pantomimă, va
rietăți și circ executate de interpreți îmbrăcați în costume națio
nale (despre costume nu mai adăugăm nimic).

După un concert-spectacol folcloric, în care dansatorii, fără să 
„altereze" pașii jocului respectiv, erau purtați în fuga mare prin 
scenă ca să se plaseze pe linii și coloane (laturi de pătrat, romb 
și cercuri) realizatorul a declarat că dansatorii se mișcau pe linia 
unor desene nevăzute dar luate din motivele țesăturilor popularei 
Desigur că nu în acest mod vom da spectacolelor noastre caracte
rul cu adevărat popular pe care se cuvine să-1 aibă.

G. TEAȘCA

Ca în orice roman în prăpastie. Regulile
— scrise și nescrise !
— ale genului cer în
să ca urmărind mo- 
bilurile unei crime să 
dai de ale alteia. Dis
cipol zelos al maeș
trilor, Viorel Caco- 
veanu nu ezită să se 
conformeze clișeului, 
în continuare asistăm 
la o sarabandă a șa
bloanelor. Clișee sînt 
binefăcătoarele inter
venții ale martorilor, 
tot de clișeu ține și 
împotrivirea unui co
leg de-al lui Ardelea- 
nu (anchetatorul), e- 
goist, rău, gelos pe succesele infailibilului 
Poirot român. Clișeul 
triumfă pe toată li
nia ! Tot combinîn- 
du-le, autorul reali
zează trista perfor
manță de a scrie un 
hibrid pluricefal, mix
tură de fraze lirico- 
ide, „eseistice" și vul
gare. Foarte multe nu

polițist, și acțiunea 
cărții lui Viorel Caco- 
veanu Morții nu mint 
niciodată (Ed. Dacia) 
pornește de la o cri
mă. Aceasta declan
șează, bineînțeles, o 
anchetă de proporții, 
în conformitate cu ri
gorile genului sînt „fi
late", triate, fișate a- 
tent persoanele sus
pecte, se fac (errare 
humanum est !) și de
ducții greșite, și totuși 
adevărul, cum preci
zează într-o frază 
stîngace autorul, re
fuză să iasă la ivea
lă. De ce ? Fiindcă în 
asemenea cărți el are 
obiceiul de a nu sări 
în ochi. Supozițiile 
anchetatorului din ro
man 
tă 
că ______
Stanciu a fost 
întîi lovit de o ma
șină și apoi aruncat

lipsesc și cu toate a- 
cestea romanul suferă 
de elementarism. Lu
cru pe care l-a simțit 
probabil și Viorel Ca- 
coveanu. Iar pentru 
„echilibru" a recurs

soarei Mărioara Nap, 
uită de rostul lui, fu
rat fiind de un pei
saj neașteptat : „Ofi
țerul observă sinii fe
meii prin deschizătu
ra capotului. O trans-

TRIUMFUL
CLIȘEULUI

încep oda- 
cu constatarea 
minerul Gavril 

mai

la ingrediente. Expli
cații inutile, digresiu
ni, trivialități sînt pre
sărate cu generozi
tate de-a lungul mul
tor pagini. Un fals 
inspector ce se intro
duce în casa profe-

pirație rece îi umezi 
fruntea. Ironică, per
versă, femeia întrea
bă : — Vă e rău ? 1

Clișeele genului sînt 
prezente cam în toa
te investigațiile an
chetatorului. Interoga-

toriile lui sînt ă la 
Marius Chlcoș Rosto- 
gan, dovedesc multă 
stîngăcie și naivitate, 
nefiresc și lipsă de in
tuiție psihologică. Un 
gust pentru filosofia 
goală produce stri
dențe, ca în această 
secvență în care e 
prezent și autopsierul 
Moja. care s-ar vrea 
un fel de gropar 
shakespearian, ținînd 
în mîini un imaginar 
craniu al lui Yorrick: 
„Cum poți dormi aici? 
se miră Vasile (...) —■ 
Bine să trăiți, 
procuror. Eu 
mai mult cu __
între ei mai mult de
cît între cei vii. —
Te împaci cu ei ? în
trebă căpitanul. — Is 
cuminți, nu spun pros
tii, nu mint, nu fac 
nici un rău ; nu te 
enervează". Și, peste 
trei pagini, confesiu
nea lui Moja conți-

dom’ 
trăiesc 
morții,

nuă • „Vedeți, d’aia 
zic eu că-i bine aici 
între morți, zise Moja. 
Nu avem divergențe, 
nu se supără nimeni, 
nu ne credem unii mai 
deștepți decît alții. E 
egalitate perfectă, rise 
Moja". Cartea abun
dă în formulări im
proprii, prolixități 
dezarmante. Cele cî- 
teva pagini bune nu 
servesc cu nimic in
triga polițistă. La sfîr- 
șitul lecturii îți vin 
în memorie cuvintele 
pe care, într-o clipă 
de relaxare, le ros
tește protagonistul : 
„Autorii ăștia de ro
mane polițiste știu și 
ei ceva. Au intuiție, 
rafinament, fantezie..." 
Exact ceea ce-i lip
sește lui Viorel Caco- 
veanu.

MARIUS 
CREȚEANU

ții. Muzeul are însă și un alt 
preț. Cercetat, ar umple cu 
sens, calificativele „dăruire" fi 
„pasiune", așezate, în spiritul 
adevărului, lingă numele aces
tui inimos învățător și anima
tor cultural. A mai apărut un 
muzeu sătesc cu trei ani in ur
mă, vom spune, unul intre ati- 
tea altele. Ușor de zis. Alcătui
rea sa vine încă o dată să ne 
întărească convingerea că un 
lucru sau un om prețuiesc atît 
cit prețuiește istoria lor.

„Colaboratorii" lui Stancu Ma
nea sînt copiii și bătrinii. Cu car 
piii este mai simplu. înțeleg re
pede și fac lucrurile cu tragere 
de inimă. Bătrinii sint, uneori, 
mai dificili. Cedează obiectele 
muzeului, după ce ai vreme să 
depeni amintiri comune ori, să 
invoci legături de familie. Cînd 
se răzgindesc, după vreo săptă- 
mină, trebuie să ai din nou vre
me a lua totul de la capăt. Pen
tru un linguroi vechi și crăpat 
Stancu Manea este în stare să 
toarcă, să taie lemne ori să care 
porumb cu spinarea pentru pro- 

' prietarul lui. N-are posibilități 
să facă săpături arheologice. 
Pentru aceasta lucrează la „gos
podărie", în „acord global" ca 
orice țăran. A cerut insă un loc, 
„la Comoara", cum îi zic săte
nii, unde a fost o veche așeza
re romană. După ce tractorul ii 
ară lotul, in timp ce alții insâ- 
mințează, el culege cioburi de 
ceramică străveche. „Cind n-ai 
alte posibilități faci și arheolo
gie mecanică" — zice el. Are 
griji. Mi s-a părut a fi conti
nuu intr-o stare febrilă. Deși se 
cenzurează atent. Localul mu
zeului este numai „împrumutat" 
pe cițiva ani. Un prezumtiv 
proprietar il somează continuu 
să-și ridice de acolo „boarfele". 
In ziua vizitei noastre, acesta ii 
strecurase sub ușă un bilet, adi
că un fel de somație („Vă rog 
să liberat casa că viu eu 
acasă pînă la data de 15 
octombre, Gheorghe Gheor
ghe, Xârâ nu InUrzieri**). Un
de să ducă „boarfele 2". Si 
așa, pentru că stringe conti
nuu, a fost silit să disperseze o 
parte din piese prin șoproanele 
unor binevoitori, pe care le in
spectează periodic. Acestea sint 
numai greutăți „de perspecti
vă". Are și greutăți „prioritare" 
insă. Prima : să aducă lumină 
de la stradă in muzeu, pe o dis
tanță de circa 20 de metri („cos
tă numai 800 de lei", argumen
tează el in dreapta și in stin
gă). Pentru că, normal, este 
timpul să treacă și lampa cu 
gaz in rindul exponatelor 1 A 
doua : să iasă din „ilegalitate". 
Muzeul e recunoscut ca tătare 
numai „pe plan comunal", cu 
alte cuvinte este certificat de 
comunitate, care a luat legal cu
noștință de ceea ce vede. „Pe 
plan județean" el încă nu exis
tă, și de aici decurg, cum ne-am 
dat seama, o serie de încurcă
turi, in arcanele cărora nu ne 
propunem a intra, acum.

Stancu Manea face drumuri 
regulat la București. La Arhi
vele Statului. De acolo extrage 
date istorice privitoare la co
mună și aduce fotocopii. „Răs- 
colitul" istoriei ii cere, își poa
te imagina oricine, răbdare, 
timp și chiar bani. Tot in dru
murile sale pe la București a 
bătut pe la ușa redacțiilor unor 
ziare și reviste cu singurul său 
articol (intitulat „Muzeul sătesc 
— laborator școlar"), unde a- 
mintea, in premieră, descoperi
rea documentului de la Matei 
Basarab, caligrafiat pe piele de 
căprioară. I s-a propus a redu
ce articolul la dimensiunile unei 
știri, pentru un fel de rubrică 
de curiozități. La o revistă șco
lară, unde a discutat îndelung 
cu portarul și cu un redactor 
grăbit, i s-a promis publicarea 
articolului (cu stringeri de mi
nă). „N-a fost publicat. Nici as
tăzi, spune el calm. Or fi avînd 
lucruri mai importante de ofe
rit cititorilor, nu zic nu. în de
finitiv, este de la sine înțeles, 
ca o comună să-și organizeze 
muzeu, ba chiar să descopere 
vechi documente. Nu i-or fi mi
rat prea tare toate acestea. Noi 
ne mirăm, continuu, de ele. Să 
fim iertați. înainte de a trăi in 
lumea mare, trăim în satul nos
tru". Stancu Manea, dacă tot 
vorbim de scris, a terminat □ 
carte : Monografia comunei. 
Deocamdată, e înaintată spre a- 
probare și verificare unui tova
răș de la Alexandria. Speră că 
va obține un aviz favorabil. ,.De 
ce să nu fie bună 2 Am oferit 
date cuprinse în ea, din dome
nii variate, istorie, etnografie, 
geologie etc., ori de cite ori am 
fost solicitat pe plan județean 
in vederea întocmirii unor sin
teze".

învățătorul nostru doarme, 
nici o îndoială, ca toți oamenii. 
Cu toate acestea, mă întreb ab
surd, cind. Învățătorul nostru 
ar avea motive să fie uneori po
somorit (nu spun acrit).somorit (nu spun acrit). Nu 
este. învățătorul nostru ar mai 
putea obosi, așa cum ni se mai 
întimplă, din cînd în cind, tu
turor. Este plin de energie, fu
rat mereu de proiecte mari. 
Răspunsul e simplu (o, lucrurile 
acestea simple ca Oul lui Co- 
lumb !): își iubește locul natal, 
oamenii, meseria.

C. R. CONSTANTINESCU



TELEGRAMĂ
Maiestatea Sa BAUDOUIN, regele belgienilor, a trimis președin

telui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, ur
mătoarea telegramă :

Părăsind România, doresc să vă adresez, în numele reginei și al 
meu, mulțumiri călduroase pentru atenția cu care am fost în
conjurați.

Gratitudinea noastră se îndreaptă și către notabilitățile pe care 
le-am întîlnit cu prilejul vizitelor pe care le-am făcut la vestigiile 
marelui trecut al țării dumneavoastră și la noile realizări — ga
ranții ale viitorului, precum și către poporul României, care și-a 
manifestat peste tot ospitalitatea sa tradițională.

Grație invitației dumneavoastră, regina și cu mine am învățat 
să cunoaștem mai bine minunata dumneavoastră țară și mai ales 
curajul și eforturile poporului dumneavoastră pentru asigurarea 
Înfloririi țării cu păstrarea specificului propriu.

Adresînd cele mai bune urări de prosperitate pentru România, 
exprim convingerea că această vizită va întări legăturile de prie
tenie deja vechi dintre țările noastre, printr-o înțelegere reciprocă 
sporită și o diversificare a domeniilor cooperării noastre.

Vizita primului ministru 
al Guvernului Republicii Democratice

Sao Tome
Vineri dimineața, la Palatul 

din Piața Victoriei s-au desfășu
rat convorbirile oficiale dintre 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu. și 
primul ministru al Guvernului7 
Republicii Democratice Sao 
Tomâ și Principe, tovarășul Mi
guel Anjos Trovoada.

In cursul convorbirilor, care au 
avut loc într-o atmosferă de cor
dialitate, au fost evidențiate bu
nele relații dintre România și 
Republica Democratică Sao Tomă 
și Principe, relevîndu-se impor
tanța deosebțtă a întîlnirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Manuel Pinto da Costa pen- 

. țru strîngerea legăturilor de 
^prietenie și colaborare dintre 
• cele dquâ țări. Au fost subliniate 
posibilitățile existente pentru 
promovarea unei conlucrări 
fructuoase, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și des
tinderii internaționale. în acest 
context au fost examinate ac
țiunile ce vor fi întreprinse de 
ambele părți pentru dezvoltarea 
colaborării economice, tehnice și 
culturale. Au fost abordate, tot
odată, unele probleme ale vieții 
internaționale.

și Principe
La convorbiri au participat 

Nicolae Ionescu. ministru secre
tar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. loan Jinga. 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

Au luat parte Aida Graca do 
Espirito Santo, ministrul infor
mațiilor, Teutonio de Alva Ter- 
res, directorul planificării și al 
dezvoltării.

★

•Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu. a o- 
ferit, vineri, un dineu In onoa
rea primului ministru al Gu
vernului Republicii Democratice 
Sao Tomă și Principe, tovarășul 
Miguel Anjos Trovoada.

Au participat Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru. minis
trul agriculturii și industriei ali
mentare. Suzana Gâdea și Ni
colae Nicolaescu. miniștrii, alte 
persoane oficiale române și sao- 
tomeze.

în timpul dineului, cei doi 
prim-miniștri au rostit toasturi.

Vineri, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a 
oferit un dejun în onoarea vice- 
prim-ministrului pghtru afaceri
le externe al guvernului Kam- 
puchiei Democrate, Ieng Sary.

In timpul dejunului, George 
Macovescu și Ieng Sary au 
toastat în sănătatea președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Prezidiului 
de Sfat al Kampuchiei Democra
te, Khieu Samphan, pentru dez

voltarea relațiilor de prieteni# 
și colaborare dintre România și 
Kampuchia pe multiple planuri, 
în folosul ambelor țâri și po
poare, al cauzei păcii și progre
sului în lume.

★

în cursul dimineții Ieng Sary, 
viceprim-ministru pentru aface
rile externe al guvernului 
Kampuchiei Democrate, a vizitat 
întreprinderi industriale, insti
tuții de cultură și cartiere de lo
cuințe din Capitală.

Paul S., Constanța : „Cu 
doi ani in urmă am cu
noscut o fată pe nume 
Stela T, tot din județul 
Tulcea. In această perioa
da de doi ani am reușit 
sa stabilim intre noi niște 
relații de prietenie foar
te bune pot spune. Ea 
este tot elevă, acum in 
ultimul an la o anume 
școală. Deși ne intiir.eam 
foarte rar (doar in vacan
țe) ne împăcăm foarte 
bine. Ajunsesem să discu
tăm probleme majore des
pre căsătorie, deja ne 
preocupa problema unde 
vom locui după absolvi
rea școlii, cind ne vom 
căsători etc. Așteptam și 
unul și altul venirea va
canței de vară 1976 să pu
tem discuta mai pe larg. 
Pentru că vacanțele noas
tre nu coincid perfect, ea 
luind vacanță mai devre
me. a venit la sora ei in 
Constanta, oraș unde-mi 
fac școala. In prima în
voire m-am dus unde n4 
aștepta. îwtihurea wocs- 
:ră a fost pană de emoții 
ri sentimente, aveam 
foarte multe de dsscutaz. 
Stela e~a foarte buex- 
roasă că mă revede. Cele 
șapte ore de învoire pe 
care le-am avut au trecut 
pe nesimțite, am plecat 
foarte fericit la școală. La 
dorința comună de a ne 
mai intilni s-a alăturat o 
lltâ învoire Ia scurt tz~:p 
îi astfel m-am dus din 
nou la sora ei. După ce 
am stat ia masă intr-o 
atmosferă plăcută ne-em 
retras in sufrcgeme si 
urmărim o emisiune umo
ristică la televizor. După 
ce s-a terminat emisiu
nea, prrvtnd-o. rm obser
vat ceva neobiznsit: pă
rea supărată. E-cm foar
te surpmns. deoarece emi- 
sitinea pe care o vizio
nasem a fost scumă n 
foarte hazlie. Intrebiad-o 
ce s-a întimplc:. in loc de 
răspuns și-a acopevt fcțu 
eu miimle și nu a eeos

nici un cuvint la toate 
rugămințile mele de a mi 
se destăinui. Am rugat-o 
in fel și chip să-mi spună 
ce i s-c intimplat, insă 
mai mult decit. replica 
'„lasă-mă In pace" nu-mi 
răspunde! nimic. Începu
sem să șovăi, nu știam ce 
să fac. in ultimă instan
ță m-am hotărit să o las 
liniștită puțin, tnchipuin- 
du-mi că este vorba de 
vreo tulburare nervoasă 
asa din senin. Cu toate 
că la televizor se trans
mitea un meci de fotbal 
și oarecum sint ..micro
bist- nu mă mai impre- 
s:?nau nici măcar golu
rile.

In sfirșit. am ieșit afa
ră. insă cit pe-aici si mă 
apuce cmețeziz vâzind-o 
pe scările din fața casei. 
Singură. M-am apropiat 
de ea ri am întrebat-o 
ce face; m:-a răspuns 
foarte calm ci stă. Păstra 
acel ges; de respingere, de 
„lasi-mă m pace*. Nu 
mai ștzam ce este de făcut. 
In cele din urmi i-am 
spus eâ rre?L.:e si plec, a 
da: mina cu mine, m-a 
condus pini fa* stradă, 
după care s-a F a
ocupat vechea poziție. Am 
plecat ia școali distrus 
ccmolez nz-etește. Nici 
«x jricn re si cred, asa 
cum na ștm va acum. De 
atunci nu m-am met fca- 
flZsft Mtte cu cu. sxi im 
i-em ’-.x; sens vnit Am 
cerni: părerea un-r- colegi 
pcves^ndu-Ie sstnatic (de- 
supu- colegi cu exre i~w 
pe-n:t anumite intsmitâși) 
F fiecare mz-a snge^st 
circ o soUtxe. ivri eu cm 
rim&s Ic fel de rin t. cn 
toate ci de ztum «x 
trerut maz bine de d-oui 
hr*x. în încheiere v-aș 
md pune o ixtrebare: 
e-edetz ci vor. nz: msi 
•s :xbecc o altă fstă ezit 
de mxh, maz pet acorda 
aitez fete inc^vde-et pe 
ee-e i~cm acordat-o aces- 
tezz ?*

rul unul de altul ne 
scriam des, cind am avut 
ocazia să merg acasă cel 
mai mult timp mi l-am 
petrecut împreună cu ea, 
ea mereu mi-a promis că 
mă iubește.

Aici mă gindeam mereu 
la ea. îmi făceam planuri 
de viitor, fiecare succes 
pe cate îl obțineam ii 
închinam ei și așteptam 
cu nerăbdare să ne in- 
tilnim din nou. Totul o 
fost frumos pină acum ci- 
teva zile, cind am primit 
o scrisoare de acasă care 
mă anunță că logodnica 
mea se căsătorește. Aceas
tă veste a venit ca o lo
vitură de trăsnet asupra 
mea, pricinuindu-mi o

viața ? Peste citva timp 
am să merg și eu in con
cediu și nu știu cind mă 
voi intilni cu prieteni și 
cunoscuți cum or să mă 
privească aceștia, știind 
că m-a părăsit fata pe 
care o iubeam. O să fie 
cam greu pentru mine 
să-mi umplu golul din 
inimă, cu toate că fete 
sint destule, eu nu văd 
nici una ca ea. Dar nu 
face nimic. Dacă ea nu 
s-a gindit la mine cind a 
făcut pasul ăsta, eu nu 
pot s-o opresc, n-am nici 
un drept să-i destram fe
ricirea care poate a găsi
t-o la băiatul pe care l-a 
ales, eu rămin numai vu 
părerea de rău și cu visul

de Ion Băieșu

Ifa-flOd trece nici us tscczv prin srrme î- '.ețânrră 
eu supărarea afit de mTernperpvâ a prietene; 
tale- Să-x fi acut acea «n:* ..-* usMcrstrră o impre
sie aîii de cezas^uo&să ? E pcsxîrl dar eu tnrejeg de 
ce și-a vărsa: F-părzrea pe d'-Trresta £ ac pe re
dacta de emisiur.: drsrrarrrve a televix-xri. Or-r^m. 
părerea mea e eâ nici atrodirea durm’ale su se ex
plică. De ce ai tatraropt orice dept acea !»-
Hmplaro ? De ce m i-«i oerio. de ce e-ai mad vtri- 
tat-o ? Poate că lucrur.le se ^mpezeau. Z)«ri vei rma 
sâ mal iubești o altă fată ? BmeteteJea Dar poete 
reușești sâ refaci această prură iubire. îoeearcî

mare durere in suflet. La 
asta nu mă așteptam niă- 

o credeam feti se- 
nocsd, care nu se schim
bi ușa dintr-o dată, ca 
vremea. Văd ci m-cm în
șelat in privința ei. pcate 
(și c-cd că e sigur) că a 
fost influențată de zir.eva 
ca sâ mă părăsească. To- 
•Mi nu-mi rine sâ e-ed 
eâ fata pe cere o caaoș- 
tea-zz poate să-mi fază 
mie ne ca osia firâ c« 
wire- mă nawte. -VI 
f«r?eb oare ce a deze^mt- 
seat-a să faci acest pas 
mase care este câsdtona, 
m se giadeșze ci lasă tu 
arma ei o inimă Huli 
adrze. îs prieten cere a 
șvrsz sâ o iubească scaii

neîmplinit. îi urez mult 
succes in mâță, iar de la 
ea cm si rămin doar cu 
smiruri. Nu o condamn 
pen:ru ceea ce mi-a fă
cut, dar cred că era znci 
cinstit să-mi fi spus din 
timp ce are de gind. Am 
sd-mi caic pe inimă și am 
să incerc s-o uit cu toate 
că mt-e usre greu, mă gin- 
desc ci mei tîrziu tot in 
sat la ei voi merge in 
serviciu și o voi vedea 
des. dar toate sint trecă
toare. Vreau sd pun cazul 
meu bi fața cititoarelor 
pe care le-aș ruga să nu 
p-ocedeze la fel pentru că 
nu vreau ca |i alții să 
pățească Ia fel ca mine".

Gh. M. : SI-.: miiâ-
tar in te-men. Înainte 
cu dteva luni de a veni 
<fin r-metd, sm cunoscut 
o fetd dintr-^n sat ia 
ra^e cream serviciul, o 
fată care mi-a plăcu: din 
prima clipi și mă gtn- 
deam ci poate asta tr *j 
fata povr.vtti pentru 
mine. Ne tntilneam din ce 
in ce mai des atit fn ist 
cît și in orașul in care lu
cra ea, ne înțelegeam de 
minune, iar pină la urmă

i-rm dzrv-i'.u-t «fcmțoreea 
mea pentru ea. ia tare ea 
mi-a rispnns Ia fel. Arise 
tzmp ctt e-rsa f—.p-nxd 
e-5-a focme fer-.njx, •<♦ 
ciad fereteic ai ne des- 
pirțim. așteptam n ne- 
ribdorg si re refutD-.zm 
dm nou. Dtr eu z r»er-ir 
sâ p.ec ha slujba patriei 
să-mi fae datorie- Ne-zm 
despărțit ea doi logodnies 
adevă’oți pentru vn timp, 
jurindu-ne dragoste veș
nici. Ca să ne treacă dd-

place cahrul și resemnarea cu care judecați în- 
tfrtplarea. S-a tatimplat. s-a Intimplat, nu mai e ni- 
m_r de făcut. Poate eă scrisoarea va servi ca avertis
ment f irvităr^râ de mmte pentru acele fete care nu 
F-- si respecte s: j* prețtnască dragostea și prietenia 
urm băiat plecat in armată.

X: %-â temeri de inttlmrea eu prietenii din sat. Sper 
C2 sâ =ioâ 3 ti ta tam incit sâ nu vă reînvie durerea: 
trăită. Succes !

Xthai C. Constantin. 
Ptama Neamț : elev
H IV la Liceul . Cs- 
hrtret HogaȘ* dia Piatra 
Nesmp Reluarea curieru- 
ia: De la om la om* m-a 
bucurat foarte mulz. Aș 
dârz es ta această pri-nd 
semsca^v a mea adresată 
euvimltd si discut des
pre prietenie. In ccest 
sens, dacă im: permiteți, 
ci dom si tr.ițiez fntr-un

dialog despre prietenie 
pe toți tinerii care cunosc 
acest sentiment îi care ii 
dau anumite sensuri. 
Dupi părerea mea, priete
nia este un sentiment a- 
fectiv indispensabil omu
lui. Nu există om care sa 
nu aibă legată o priete
nie, fie ea dintre un ti- 
năr și o tinără. care de 
multe ori devin parte
neri de viață, fie dintre

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT SPORT DE MASĂ

Conștiință și autorăspundere
Noutatea de moment a sezo

nului fotbalistic o constituie 
apariția, din păcate, a unei 
căderi fizice, în ultimele 15— 
20 minute de joc. Proveni
ența ei poate fi, desigur, 
ușor explicată, invocind din nou 
lipsa unor antrenamente speci
fice in acest sens, dar se pare că 
problema va căpăta remediul ne- 
c£s>r, federația de specialitate 
trasind și aici sarcini precise. Si 
sperăm... Acum cîțiva ani, amin
team că majoritatea specialiști
lor s-au pus de acord in aceas
tă problemă simplă, totuși, afir- 
mind că pregătirea fizică nu 
mai poate constitui o problemă, 
deoarece mijloacele de realizare 
a ei sint extrem de diverse și 
de accesibile, iar in ultima in
stanță aceasta este o obligație 
a jucătorilor. Astfel, putem afir
ma că in acele locuri conștiința 
șt autorăspunderea oamenilor din 
fotbal au făcut progrese însem
nate.

Aș vrea, totuși, să leg acest 
aspect de conținutul tactic al 
jocurilor și de mijloacele tehni
ce folosite de jucătorii noștri. 
Sigur că și aici, instruirea, deci 
procesul de antrenament este 
deficitar. Avem la ora actuală 
puțini jucători capabili să poată 
evolua pe două-trei posturi, deci 
să îndeplinească in joc sarcini 
duble sau, acum, țriple, în ca
drul unei așezări tactice stabile, 
modificată numai atunci cind 
imperativele jocului o cer. Mai 
mult decit atit, am auzit mulți 
jucători tineri, talentați dealt
fel, declarind că nu pot evolua 
decit pe un oarecare post. Nu 
sint ei de vină... Mijloacele teh
nice folosite sint și ele mult prea 
diverse, apelîndu-se la driblin

guri și conduceri prelungite sau 
la combinații prin pase cu prei 
puțin conținut tactic. Eficienta 
acestor mijloace rămine scăzută 
deoarece, in acest sens, o uni
formizare este neapărat necesa
ră. Marile echipe ale timpului 
au lăsat întotdeauna impresia că 
jucătorii care le compun folo
sesc execuții asemănătoare, ri- 
dicind astfel prin < <idări indivi
duale forța colectivului. Rare-

Etapa văzută 
de Cornel Dinu

ori s-au observat la ele „căderi 
fizice". Satisfacția reușitei unor 
procedee de ansamblu la care 
contribuie majoritatea jucători
lor anulează pe undeva obosea
la alergării. Se poate spune că 
mulțumirea apărută și trăită 
astfel in joc mîngiie solicitările 
sistemului locomotor, odihnind 
și scoarța cerebrală care ii di
rijează.

In etapa a IX-a, astăzi, o in- 
tilnire mult așteptată intre Spor
tul studențesc și Dinamo, con
siderate ca cele mai in formă 
echipe și de mult timp neînvinse 
în campionatul intern. Se pare că 
studenților le va lipsi argumen
tul „premiantul Răducanu". Cu 
Rică in teren, putem conta ne 
zîmbete. Fără el — imi pare rau 
— Sportul studențesc va fi han
dicapat și cred că de data a- 
ceasta spectacolul dorit de pu
blic va avea loc in lipsa „măștii 
cu ris și plinset" numărul unu.

Miine un cuplaj inspirat, pe 
același stadion, „23 August"

Progresul — U-T-A. îi Rapid — 
Steaua. Progresul are ci
mare zfttiâtor rn fosru'. condu- 
câtor al F.RJF. fi cî SteleL Gac4 
Popescu ți schimbâ^i^ se rdâ. 
Normai, trebuie sâ confirme 
victoria de ia Petroșani. Szeaus 
a cam „intrat in nori- cupi otite 
soare, iar o victorie h> ftto Ra
pidului va confirma câ noeptee 
polară nu-i chiar atit de
La Reșița, un joc pLn de ambi
țiile distanței de numai 100 km 
dintre cele două (rațe, utor a- 
tac abile pentru simpatizantă, lui 
„Poli**. Un joc egal va antene 
oare liniștea peste harnica vale 
a Domanului 2 Politehnica Iași 
poate lua de la Galați puncte 
nesperate după două jocuri H 
deplasare, liniștitoare pentru 
mult discutatul Ilie Oani, altfel 
un tehnician de excepție. Se 
spune ci la Craiova, Teațti 
muncește ca un martir. Marea 
enigmă rămine la el ecoul ora
șelor prin care a trecut îi ale 
căror stadioane te spune ci vor
besc noaptea : A trecut Sirif 1 
La Constanța, pot apa^e primii 
lauri ai acestei frunți încercate, 
dar mai trebuie destui pentru 
o cunună. Corvînul Hunedoara 
joacă ordonat in deplasare la 
fel ca și S.C. Bacău și s-ar 
putea să încurce planurile bi- 
horenilor si argeșenilor. Rein
trarea lui Dobrin înseamnă mult 
în Trivale, mult mai mult decit 
solo-urile izolate ale lui Kun la 
Oradea. La Petroșani, marea 
dragoste pentru fotbal a mineri
lor este prost înțeleasă. Au in 
A.S.A. Tg. Mureș, un oponent 
dificil, iar in proprii jucători in
vestiții nesigure. Il știam pe Du- 
mitrache un om de suflet. $tiu 
că nu m-am înșelat, dar...

0 reușită: „CUPA FEMINA"
s-a Ia Ia*: a sas?a a ..C-jpei Fesr.ina*.

crxrs.aport-ri de — ssâ oe»a.-daaiâ de Coa:w*ul județaaa 
las al U.TjC. C-TXTA s coaslr^I ;uAe:*ar. al amdJcatelor. La 
finale, găisfixise de Stadionul tîaeretuhă. au partiripat citeva 
site de Caere ±a mărie ociilfi economice ale județului, cisu- 
gi:aare ale fazelor ar.ter.3ere. întrecerile au lost mult gustata 

■ de public Ia toate cele S probe, datomti epectaculoeitățu fi 
ardoare: cu care sportivele fi-au tfispstat țansele. Semnificări, 
este fi faptul eâ etapele pe secții, ateliere si inmepriaderi au 
reunit un mare numâr de fete, dornice sâ practice sperru! în
drăgit. De aceea. Învingătoarele au trebuit sâ dovedească cali
tăți sportive deosebite In lupta pentru primul lor. La atletism, 
pe treapta cea mal Înaltă a podiumului su urcat : Doina Con- 
drea (Țesătura) — 800 m : Li 11 Antonacbe CLT.P. Pașcani) — 
1 MO m ; lungime : Florentina Astefănoaie (Terom) : greutate ! 
Doina Mârândescu (Țesătura}. Cu o formație mal omogenă, 
echipa de la Tehnoton a dgtigat fiafeta apllca'tivâ. iar cea de 
Ia întreprinderea de tricotaje ..Moldova", competiția de volei. 
Celelalte trei probe — orientare, handbal fi popice — au revenit 
sportivelor de Ia Țesătura, care s-au dovedit bune cunoscătoare 
ale acestor sporturi. In urma rezultatelor obținute, fetele de la 
Țesătura au cist-.gat -Cupa Femina". clasindu-se pe locul I In 
Ierarhia finală. Ele au fost urmate de LT.P. Pașcani si Tehnoton. 
Primele clasate au primit din partea organizatorilor premii fi 
diplome.

VASILE ARHIKE

Competiția studenților
Sîmbătă, 16 octom

brie (intre orele 9,00 
—15,00) și duminică, 
17 octombrie 1976, 
începînd cu ora 9.00, 
vor avea loc între
ceri de handbal 
(băieți), baschet
(fete), șah (băieți și 
fete), și tenis de 
masă (băieți) în ca
drul Cupei „Dr. Iuliu

Hațieganu**, compe
tiție de masă orga
nizată de Institutul 
de medicină și far
macie din București, 
la care vor participa 
studenți din toate in
stitutele de medicină 
și farmacie din țară. 
Iată și locul de des
fășurare a întreceri
lor : Stadionul tine-

mediciniști
retului — pentru 
handbal și baschet ; 
Căminul nr. 1 al In
stitutului de con
strucții (Str. Matei 
Basarab nr. 5—7) — 
pentru șah ; terenul 
Școlii sportive nr. 1 
din Calea Victoriei
nr. 216 — pentru
tenis de masă. (I.D.)

Astăzi, în cadrul etapei a 9-a a campionatului diviziei A la fotbal, 
se va disputa pe stadionul „23 August» din Capitală, meciul dintre 
echipele bucureștene Dinamo și Sportul Studențesc. Partida va în
cepe la ora 17 și va fi transmisă în direct la televiziune.

Celelalte opt jocuri ale etapei se vor desfășura duminică, după ur
mătorul program: Progresul București—U.T. Arad și Steaua—Rapid (în 
cuplaj pe stadionul „23 August*, cu începere de la ora 15); F.C. Con
stanța—Universitatea Craiova; F.C. Argeș Pitești—S.C. Bacău: Jiul Pe
troșani—A.S.A. Tg. Mureș; F.C.M. Galați—Politehnica Iași; F.C. Bihor— 
F.C. Corvînul Hunedoara; F.C.M. Reșița—Politehnica Timișoara.

Odilină, cură balneară și excursii

BALCANIADA DE SAH:
Sportivii români lideri ai clasamentelor

Cu o rundă înainte 
de terminarea bal
caniadei de șah de la 
Atena, în clasamen
tul echipelor de se
niori conduce forma
ția României cu .12,5 
puncte, urmată de 
Bulgaria 12 puncte, 
Iugoslavia 11,5 punc
te și o partidă între
ruptă, Turcia 6 punc
te (1), Grecia 5,5 
puncte. Deși a pier
dut in fața echipei 
României. selecțio
nata Iugoslaviei are 
șanse ceva mai bune 
de a se situa in fi
nal pe primul loc, a- 
ceasta datorită fap
tului că în ultimul 
tur intilnește forma

ția Greciei, in timp 
ce echipa României 
va juca in compania 
puternicei selecțio
nate a Bulgariei, a- 
preciază comentato
rul agenției Ta- 
niug. In turul pa
tru, echipa română 
a învins cu 4,5—1,5 
puncte echipa Gre- 
‘ciei, iar Iugoslavia 
conduce cu 5—0 (1) 
în meciul cu Turcia.

La juniori, echipa 
României, care a in- 
trecut-o cu 3—0 pe 
cea a Greciei, se 
află, de asemenea, 
pe primul loc cu 6.5 
puncte, urmată de 
Iugoslavia 5,5 punc
te, Bulgaria 5 puncte,

Grecia și Turcia cu 
cit? 3,5 puncte.

La feminin, titlul 
de campioană balca
nică în urma dispu
tării turneului indi
vidual a fost cucerit 
la egalitate de Elisa- 
beta Polihroniade 
(România), Lemaciko 
(Bulearia) și Marco- 
vici (Iugoslavia) cu 
cțte 2 puncte fiecare. 
In ultima rundă, Po
lihroniade a învins-o 
pe Marcovici. La ju
nioare, pe primul loc 
s-a clasat Goceva 
(Bulgaria), urmată 
de Cejici (Iugosla
via) și Viorica Ilie 
(România).

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și ÎNTREPRINDEREA DE TURISM 
HOTELURI Șl RESTAURANTE - BUCUREȘTI vă oferă locuri in lunile 
octombrie și noiembrie la următoarele stațiuni balneo-climaterice:

— PENTRU ODIHNA 1 
Balvanyos, Borșa, Bușteni, 
Izvoarele, Lacu Roșu, Pălti
niș, Poiana Brașov, Predeal, 
Sinaia, Stîna de Vale, 
Tușnad.

— PENTRU CURA BAL
NEARĂ : Borsec, Căciulata, 
Gioagiu, Homorod, Malnaș, 
Rotbav, Săcelu, Slănic Pra
hova, Slănic Moldova, Sîn- 
giorz, Vîlcele, Tușnad, pre
cum și la Eforie Nord.

Posesorii biletelor benefi
ciază de tarife reduse la 
cazare, masă și transport pe 
C.F.R. și I.T.A.

In aceste stațiuni, precum 
și în alte localități sau zone 
pitorești din țară Oficiile 
Județene de Turism și 
I.T.H.R. București organizea
ză excursii pe diferite pe
rioade.

PUBLITURISM

doi tineri care se cunosc 
mult. Există alteori prie
tenii care se sfirșesc re
pede și nu de multe ori 
trist. Care este cauza ? 
Ar fi un răspuns acela 
cind tinerele leagă priete
nii cu unii așa ziși „prie
teni1* pe care in fond nici 
nu-i cunosc, atit sub as
pect morali cit $i su
fletesc. Pentru ca dialo
gul despre prietenie să 
devină mai interesant voi 
adresa tinerilor și tine

relor de virsta mea citeva 
întrebări privind sensul 
adevărat, logic, al priete
niei :

1. Ce înțelegeți prin 
prietenie ?

2. Care este sensul 
prieteniei ? De ce avem 
nevoie de prieteni și care 
ne sint prietenii ?

3. Cum credeți că arată 
o prietenie ideală ?

La început întrebările 
par a fi banale, dar ele 
totuși sint strins legate 
de viața noastră".

Dacă aceste întrebări vor stîrni un dialog vom fi 
bucuroși să-1 găzduim in rubrica noastră.

Adrian S. : Sint de părere să nu cedați. Poate încer
cați și cu alte argumente.

KMîii

Șl Ml (I)
Sxderian Lenxis. Bucu

rești : ..Scriu Mihaiada. 
Alături de două volume 
de versuri albe : Mantia 
s.ngeiui și Fioarea chin
diei. învăț și limbi străine. 
Liceul l-am terminat la 
N. Bălcescu, București.

Sint oltean. Ce doresc ? 
O ființă serioasă, săracă, 
dar să fie exotic de fru
moasă. din Ardeal și cu 
ochi căprui. La regiune 
și la ochi nu prea țin 
mult, eternul uman există 
peste tot".

Deși nu obișnuim astfel de servicii, în cazul dumi- 
tale facem o concesie. Dar ne mai trebuie citeva pre
cizări : cit de serioasă să fie persoana respectivă, cît 
de săracă și ce înțelegi prin frumusețe exotică ? Și ce 
e cu cele două volume de versuri albe ? Cind le-am 
putea răsfoi și noi ?

M.D. Clucereasa, județul Argeș : Părerea mea e ea 
după terminarea armatei să vă continuați studiile.

Pungaru Anastasia, Tulcea ; Ion Petre Neaga, Dej ; 
T. Gh. L, Dăbuleni ; Iuliu Ștefan, Aiud ; Ionela Balaure, 
Nădrag : Poeziile trimise ne-au convins că sînteți pe 
un drum bun. Trimiteți și altceva.

Gore S., Rm. Sărat : 
,4>upd părerea mea, omul 
nu degeaba s-a declarat 
„regele naturii", intrucit 
el a știut să supună to
tul, inclusiv restul anima
lelor. Acestea îl recunosc 
ca fiindu-le superior și se 
pun în serviciul său. Unul 
dintre cele mai apropiate 
animale de om este dine
le. Am și eu un fiine 
care mi-e prieten. Cind 
vin de la școală el mă aș
teaptă in poartă și se 
bucuri extraordinar de

mult. Cind îmi fac lec
țiile stă culcat la picioa
rele mele. Apoi ieșim la 
joacă împreună. Unchiul 
meu mi-a făcut observa
ția că nu e bine că mă 
joc aproape tot timpul cu 
acest cline (numele lui e 
Tully), că ar fi de prefe
rat să fiu prieten cu un 
băiat. Dv. ce părere aveți? 
Credeți că un băiat ar 
putea să fie tot atit de 
sincer cu mine ca Tully ? 
Am virsta de cinsprezece 
ani".

Ciinele este un animal minunat. Am și eu unul (un 
caniche alb) care-mi dă zilnic dovezi emoționante de 
prietenie. Oricum, la cinsprezece ani, prietenia unui 
animal (oricît de nobilă) nu e suficientă. Să presupu
nem că simțiți nevoia să faceți un schimb de idei pe 
marginea unei cărți sau a unui film. Sînt convins că 
Tully n-ar face față. Concluzia : unchiul dumitale are 
dreptate.

Gh. Cercel, Constanța : 
„Sint prieten de câteva 
luni cu o fată. Prieten în 
cel mai frumos înțeles al 
cuvinfului. Ne vedem a- 
proape in fiecare zi pen
tru a ne plimba și discu
ta. Cu vreo săptămină in 
urmă mă duc la ea acasă 
pentru vizita obișnuită. 
Mama ei îmi spune că e 
la cinematograf cu o co-

Nu există un clasament

legă, să o aștept la ieșire. 
Mă duc, o aștept, dar ea 
nu a ieșit. De ce ? Pentru 
că nici nu intrase. A 
doua zi o întreb unde a 
fost. Mi-a spus că la film. 
Era clar că mințea. De 

s atunci nu-i mai vorbesc.
Considerați că există ceva 
mai urit pe lume decit 
minciuna ?"

1 celor mai urîte lucruri de
pe lume, dar e limpede că minciuna ar ocupa un loc 
fruntaș. Oricum, asta nu justifică ruperea brutală și 
definitivă a unei prietenii. Reveniți la sentimente mai 
bune și mai constructive. Dacă fata a fost, totuși, în 
cinematograf ? Verificați bine.

• ÎN CADRUL TURNEU
LUI intreprihs în Bulgaria, 
echipa masculină de baschet 
Sxeaua București a susținut 
trei intilniri amicale, cîști- 
£ nd cu scorul de 95—83 
(45—45) în fața echipei Lo
komotiv Sofia și pierzind cu 
81—101 (41—55) și, respec
tiv, 101—102 (51—58) cele
două jocuri disputate cu for
mația ȚSKA Septemvrisko 
Zname Sofia.

• IN B AZINUL CLUBU
LUI SPORTIV „OLIMPIA- 
KOS“ din Atena au început 
vineri jocurile competiției 
internaționale de polo pe apâ 
pentru „Cupa cupelor". In 
prima intilnire, echipa Dina
mo București a învins eu 
scorul de 11—3 formația ce
hoslovacă Novaky. Formația 
Primorje — Rijeka a dispui 
cu 13—5 de Oslf-Odense 
(Danemarca).
• TURNEUL DE BARAJ 

peutru calificarea a doi par
ticipant! In turneul eandida- 
ților la titlul mondial de 
jah a continuat la Varese cu 
partida dintre Lajos Por- 
tiseh și Mihail Tal. clștigată 
de marele maestru maghiar 
la mutarea a 40-a.

In clasament eontfnuă să 
conducă Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.), cu 2 puncte, ur
mat de Lajos Portisch (Un- 
raria) — 1,5 puncte (ambii

din trei partide) și Mihail 
Tal (U.R.S.S.) — 1,5 puncte 
(din patru partide).

• IN FINALA PROBEI 
DE DUBLU BARBAȚI, din 
cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Hilton 
Head, perechea Arthur Ashe 
(S.U.A.) — Rod Laver (Aus
tralia) a întrecut cu 3—6, 
6—4, 6—4 cuplul Ilie Năstase 
(România) — Bjorn Borg 
(Suedia).

• AU ÎNCEPUT ÎNTRE
CERILE unei noi ediții a 
„Cupei campionilor euro
peni" la baschet masculin. E- 
chipa Dinamo București, care 
face parte din grupa preli
minară E, a susținut primul 
meci la Bologna cu forma
ția locală Sinudyne. Baschet- 
baliștii Italieni au obținut 
victoria cu scorul de 77—68 
(51—38). In următorul meci, 
echipa Dinamo va intilni pe 
teren propriu, la 21 octom
brie, formația Maccabi Tel 
Aviv. Partida retur eu Si
nudyne Bologna se va dis
puta la 4 noiembrie la Bucu
rești. <

• DUMINICA SE VA DES
FĂȘURĂ LA PÎRÎUL RECE 
ultima etapă a campionatu
lui național de viteză in 
coastă. La întreceri vor par
ticipa cei mai buni automo- 
biliști din principalele orașe 
ale țării.

Bătrinii își numesc toate 
prejudecățile adunate de-a 
lungul anilor experiență de 
viață. Nu o dată, ei își în
chipuie că e deajuns să ai 
părul cărunt și gura știrbă 
pentru a putea vorbi de ex
periență. Totuși, numai sufle
tul tinăr are curajul (și re
sursele) de a experimenta și, 
deci, de a trece prin expe
riențe.

*
Simt citeodată nevoia de a 

fi foarte bătrin, sfrijit, aple
cat de spate, cu craniul ros 
de calviție, pentru a-i putea 
spune, fără nici o jenă, ti- 
nărului care-mi cedează locul 
in tramvai :

— Nu, dragă, stai și tu și 
te odihnește. Poate ești obo
sit de dragoste, poate n-ai 
fost prea bine înțeles cind 
ți-ai afirmat crezul, poate ai 
fost, iar, acuzat că nu ai ex
periență de viață. Mai degra
bă cred că astăzi ai muncit 
mult, iți străvăd prin obo
seala feței mindria unui fapt 
bine îndeplinit. Dar s-ar pu
tea ca tu să fii chiar mai 
bătrin decit mine... Oricum, 
eu am făcut toate cele pe 
care ți le-am pomenit și al
tele pe care le-am uitat. O- 
dihnește-te tu, ca să le mai 
poți face și miine, și poimii- 
ne, cit mai mult. In ceea ce 
mă privește, nu mai pot 
practica decit înțelepciune.

★

Să fim mai atenți și să ob
servăm că sint multe împre
jurările cind trebuie să ne 
lăsăm, noi educați de către 
copil. Sâ ne întrebăm — cu 
ipotezele sîntem atit de o- 
bișnuiți in secolul nostru — 
ce-ar fi fost de lumea in care 
trăim dacă am fi rămas cu 
rațiunea și, mai ales, afec
tivitatea, de la virsta de zece- 
cincisprezece ani ? Romeo și 
Julieta parcă n-au avut mai 
mult ?

★

Brâncuși spunea că atunci 
cind nu mai sintem copii am 
murit de mult. Arghezi fă
cea apel să nu uităm nicio
dată copilul care sălășluiește 
incă in noi,. Lui Blaga, copil, i 
se părea că cerul il urmează, 
ori încotro și-ar îndrepta pa
șii. Etc., etc. O antologie de 
ginduri despre copilărie și 
sufletul tinăr ar fi o bună 
carte de morală și înțelepciu
ne, In exclusivitate pentru cei 
maturi.

•
Oare, de la un moment dat 

încolo, să nu ne mai putem 
opune irumperilor dinlăuntru 
nostru decit cu rațiunea ?

Multe ginduri pestrițe, dacă 
nu chiar triste, ne vin și de 
acolo că ne anticipăm me
reu vîrstele, ne reprezentăm 
situațiile in care am dori să 
fim și nu știm dacă vom pu
tea fi. E mai bine să ne ve
dem, cu toată prudența și 
spontaneitatea cuvenite, de 
viața noastră cea de toate zi
lele, numai astfel vom imbă- 
trini pe nesimțite și ne vom 
păstra un suflet fraged.

★

Fără vreo știre și, aparent 
fără vreo cauză din afară, su
fletul nostru se lasă, uneori, 
învăluit de melancolie. Ci in 
clipele acelea simțim o anu
mită jenă față de noi înșine. 
Cred că acest fel de senti
ment nu-l cunosc decit cei 
maturi.

Vineri a avut loc la sediul C.N.E.F.S. o ședință a comisiei cen
trale de organizare a „Cupei Tineretului" și a Complexului poli
sportiv „Sport și Sănătate". Cu acest prilej, a fost analizata o in
formare cu privire la organizarea și desfășurarea ediției de vară 
a „Cupei Tineretului". în cadrul ședinței s-au luat noi măsuri în 
legătură cu organizarea celei de-a 4-a ediții de iarnă a „Cupei Ti
neretului", care va începe la 31 octombrie (mediul urban) și 14 no
iembrie (mediul rural). De asemenea, a fost prezentat proiectul 

I calendarului competițiilor sportive de masă pe anul viitor.

întreprinderea de transport București 
ÎNCADREAZĂ:

Din toate județele țârii bârbați și femei în virsto de 18—<5 
ani, absolvenți ai școlii generale (7-8 clase), pentru mese
ria de casier încasator, pe mijloacele de transport în comun 
I.T.B.

Se asigura masa la cantinâ și cazare in căminele de nefa- 
miliști, contra cost, iar după absolvirea cursului (18 zile) re
tribuția lunară este de 1580 lei. Lucrind in acord global se 
pot obține venituri suplimentare.

Relații și informații în vederea încadrării se primesc la tele
fon 23 88 70 sau 23 61 54 - interior 7 - Exploatarea Transport 
Autobuze, Calea Șerban Vodă 164 - 168 sector 5, București.

ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL" 
BUCUREȘTI

Str, Ostrov nr. 3, sector 5, încadrează :
• magazioneri • gestionari • strungari

• frezori Oșofer cat. C. D. • automacaragii
• forjori.

Pentru relații telefon: 239320 int 116; 
2312 32.

In liceu fiind, aveam un 
coleg, astăzi un priceput ju
rist, care era un mare me
loman. Spre surprinderea 
mea de atunci, asculta și se 
pătrundea de simfonii. In
tr-o zi l-am întrebat :

— Ce înțelegi ascultind 
simfonia aceea, spune-mi și 
mie.

— Nu fi prost, mi-a răs
puns, ce înțelegi tu cind as
culți o sirbă sau o horă, 
chiar spune ce înțelegi ?

Da, asta e cheia pentru 
multe : noi nu trebuie să în
țelegem nimic, sufletul nos
tru trebuie să priceapă ceva. 
Și atunci — devine.

Ce tineri erau pașoptiștii ! 
Majoritatea lor erau oameni' 
sub 35 de ani. în anul revo
luției, Bălcescu avea 29, iar 
Avram Iancu 24 de ani ! Ko- 
gălniceanu : 31, Alecsandri : 
27. Mureșanu : 32, C.A. Ro- 
setti': 32 etc. E o statistică 
ce ne poate da de gindit. Dar, 
oare, cind aflăm că in atitea 
și-n atitea fabrici și uzine 
virsta majorității muncitori
lor e in jur de 25 de ani nu : 
ar trebui să ne dea de gin- | 
dit și să aducem elogiul nos- I 
tru acestui tineret al zilelor 
noastre, harnic și entuziast ?

★

Valentin are 23 de ani. A 
făcut o școală profesională. 
A urmat liceul la seral. A- 
cum doi ani a dat admiterea 
și a intrat la o facultate po
litehnică. Intre timp, și-a fă
cut și stagiul militar. Nu-i 
pot imputa nimic în afară de 
faptul că vrea-i place mu
zica ușoară (asta, poate și 
pentru că mie îmi displace 
acest gen muzical). Aș mai 
avea încă o obiecție să-i fac 
asupra vocabularului pe care 
îl folosește, dar despre asta, 
mai pe larg, cu alt prilej.



Premiu UNESCO 
pentru o pionieră 

din România
□□ □□□□□ !£]□□□□□
• ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE. COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII * ȘTIRI

SCURT» PE SCURT» PE SCURT

la... 30 de luni
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Trupele siriene înaintează 
spre Beirut, Sidon și Aley
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Culturi de roții dincolo de Cercul 
polar
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