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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
• Ambasadorul R. S. Cehoslovace,

care și-a prezentat scrisorile de acreditare
cS^^Î’a 'prinS^ln Sade ,ele RePu“*'c11 S"1"11™ Romi- sorilor fi la convorbire au

SL ’’"SilKir.’JZ CcauRSOu’ întreținui. Intr-o ildențlal |l al Consiliului de
Cehoslovace In tara noailrS. atmosferă cordiali, tovârăseasc». Stat.

In cadrul solemnlUfU. a rostit cu noul ambasador al Republicii Au fost, de asemenea, de Cat» 
o alocuțiune ambasadorul Lumir Socialisto Cehoslovace. Lumir membri al Ambasadei Ccho- 
Hanak. Hanak. slovaciei la București.

LA ORDINEA ZILEI

PLANUL - EXEMPLAR ÎNDEPLINIT 
LA FIECARE PRODUS Șl SORTIMENT

„ȘOIMII 
PATRIEI"

OBIECTIVE SOCIALE 
PENTRU TINERII 

CHIMIȘTI DE AZI 
Șl DE MÎINE

Alba Iulia

Un avans de peste 
o lună de zile

Ample acțiuni
de innoire și modernizare a producției

[ÎN agricultură
Brigăzile tineretului in bătălia recoltelor

PORUMBUL
de pe ultimele suprafețe cit mai grabnic

CULES Șl DEPOZITAT
GORJ • Patruzeci unități agricole au încheiat recoltarea porumbul- • Mo
bilizare deosebită, organizare riguroasă o mundi • Concentrarea eforturilor 
la efectuarea arăturilor de toamnă • Lucrări de întreținere a plantațiilor

TÎNĂR 
ÎN TARA 
TINEREȚII

De la vîrsta cea mai frageda, 
copiii cresc în cultul iubirii 
de țară, al dragostei de muncă

VALORI AFIRMATE IN FESTIVALUL „CINTAREA ROMÂNIEI"

Un om chemat să ducă 

mai departe, să continue 
ceea ce este demn si adevărat

Poezia muncii



NOI NOI
Mihail Diacoixscu

iNVĂȚĂMiNTUL POLITICO-IDEOLOGIC U.T.C. Din cronica întrecerii uteciste

CULTURĂ
DOUĂ PREMIERE TEATRALE

...Dar pe propagandiști ZILE RECORD 
DE PRODUCȚIE Șl CALITATE

Die Fârben 
des Blutes

cine îi îndruma ?
Am in față o situație statis

tică privând organizarea invâțâ- 
mintului politico-ideologic U.T.C. 
in județul Iași. Rețin citeva ci
fre și il rog pe Dumitru Con
stantin, secretar al Conviețui 
județean al U.T.C.. să le ^ubL- 
nieze semnificațiile. Ne oprim 
mai intii asupra n umărului 
mare de tineri, adică 
care in actualul an de studiu in
tră în componenta curburilor pe 
probleme politico-ideologice.

— Desemnarea tinerilor care 
să participe la ir.vățăminiiil 
politico-ideologic U.T.C. e*te o 
problemă căreia i-am acordat o 
atenție deosebită. Organizații.e 
U.T.C. au fost îndrumate sâ-i 
atragă în activitatea acestor 
cursuri chiar și pe tinerii care 
își completează studiile in invă- 
țămintul de stat. Din unitățile 
industriale, de construcții, trans
porturi, comerț și cooperați? 
sint cuprinși in
U.T.C. toți uteciștii. precum si 
tinerii care se pregătesc sâ de
vină membri ai organizației re
voluționare de tineret. De ase
menea. la sate, in școli si facul
tăți practic nu mai există tineri 
care să nu se fi înscris intr-o 
formă de învățămint politico- 
ideologic. Noi am pornit de la 
ideea că îndatoririle care ne re
vin din Programul d° măriri 
în domeniul activității ideolo
gice, politice și cu 1:ural-edjna
tive presupun in prima*. r.nd 
participarea in masă a tinerilor 
la toate acțiunile pe care Ie or
ganizăm.

— Ce rvwu aveți e* «ca
vitatea tiaeril— ia cadrai 
cursurilor pe priWrar p—nwo 
ideologice v de<ti<eiri la ■■ 
■ivel calitativ ridicai •

Declanșarea Săpiânainii record de producție și calitate" 
a prilejuit pentru tinerii de la întreprinderea de utilaj 
chimic _Grivița Roșie" dia Capitală inițierea unor am
ple acțiuni in sprijinul producției. Bilanțul primelor zile 
este deosebit de bogat. Tinerii au realizai peste sarcinile 
de plan 11 Me de piese tarnate. au finalizat. eu 1* zile 
mai descerne tată de lei metiul pianifieat. execuția unui 
reeuperaiar de căldură si a unui vait S-au evidential 
in mod deosebit tinerii din cadru! secției 1 metalurgice, 
secției 2 mecanice și secției sculerie-aataatilare.

SAPTĂMiNA ECONOMIILOR 
DE MATERII PRIME

La întreprinderea de psanari și tablouri electric» din 
Alexandria tinerii, in namâr de peste î**- aa drelarat 
HfMl trecută „Siptămini a eeaoomiilor de materii 
prime și materiale*, reașind sa malerialiaeze această ini-
uatrs ă ia de caodaetari Hectriei — 1
Kz: bare de lacra — 242 k< si bare de aluminia — IM 
k*. la ar raită acțiune s-au es id rația orzanizaliile U.T.C. 
de la sertBle tebiriri etecarar. serie șr echipări electrice

PRODUSE REALIZATE 
PESTE SARCINILE DE PLAN

Ia trei mari wnităti ale jadtțalai Mehedinți, eforturile 
taleetirelur de tineri aa fast ata iert a r rale iatr-a sințttrâ 

dase peste sarciaHe de piaa. Eue rarba de Combinatul 
de prelaerare a lemautei din Drubeta-Turnu Severin, 
întreprinderea de iadairtillil sre a rindl h Hidrocen
trala Părțile de Fier. Au fast raportate următoarele e*a- 
tităli de produse ebtiaate peste piaa: 4M.4 arii metri 
pit rari de furnire esteciee. 2* taae de preparat .■ aia carne 
și S3* mc bușteni de rulaj.

ILEANA PODOLEANT

Risman
l îi ion Ver lag Berlin

CULORILE 

SÎNGELUI 
in limba germană

Binecunoscuta Editură Union 
dm Beritn (R.D.G.) a editat de 
curind intr-o distinsă ținută 
grafici romanul Culorile singe- 
lui de Mihail Diaconescu. Ver
siunea germană beneficiază de 
o traducere de o remarcabilă ca- 

! litate semnată de Elga Oprescu. 
i Traducătoare cu merite deosebi- 
J te in activitatea de transpunere 

in limba germană a unor opere 
reprezentative ale literaturii ro- 

. mâne. Elga Oprescu respectă cu 
I fidelitate calitățile stilistice și 

de atmosferă cu totul specifice 
■ ale romancierului român.

Presa de mare tiraj din Berlin 
intimpină cu mult interes roma- 

i nul Culorile singelui. Subliniin- 
i du-i-se calitățile de viziune, de 
' «til yi de compoziție, forța capti- 
j vantă a dezbaterilor de idei, pro- 
, za lui Mihail Diaconescu este 
I considerată drept o expresie ar- 
' tistică de o relevantă putere de 
‘ comunicare a unor momente de 

intens dramatism din istoria 
• poporului român.

„Scrisoarea pierdută44
la Teatrul de stat din Tg. Mureș

Sint texte cu care orice regi
zor este dator să se întilnească 
odată-n viață : partituri gene
roase. dar dificile, piese care 
.verifică cu adevărat vocația, ta
lentul. Una dintre ele este, fi
rește. Scrisoarea pierdută. Și e 
bine că doar in ultimele două 
stagiuni, trei tineri regizori 
Mircea Cornișteanu. Anca Ova- 
nez și Nicolae Scarlat și-au în
cercat forțele prin ea. Ultimul 
director de scenă citat a în
cercat sâ construiască, pe scena 
Teatrului de Stat din Tirgu-Mu- 
reș. un bilei in care personaje
le caragialene să se poată mișca 
'n voie, la comanda propriilor 
automatisme : gindirea le era 
vizibil redusă (la începutul spec
tacolului), sentimentele — ine
xistente, iar situațiile — înca- 
drabile între rigorile teatrului 
absurd (in care marele autor a 
fost plasat, nu o dată). Aceasta 
era ideea regizorală care se des
lușea la începutul reprezentați
ei ; din păcate, ori din fericire, 
ea clachează urgent, astfel că, 
pe la mijlocul actului doi, ac
torii uită de ceea ce făceau în 
actul intii și încep să joace în 
cheie aproape „clasică", redi- 
mensionîndu-și personajele, re- 
dindu-le temperamentul, pasiu
nile. violenta (aici realizîndu-se 
chiar o scenă excelentă, tensio

nată — ciocnirea cocoșească Ti- 
pătescu/Cațavencu). De unde re
gizorul miza, inițial, pe o re
structurare esențială a piesei, 
pină la urmă a obținut un șir 
de re-evaluări Ia nivelul per
sonajelor, Și doar din acest 
punct de vedere spectacolul în
cepe să fie interesant, cota lui 
maximă fiind atinsă în actul 
patru, odată cu apariția'lui Dan- 
danache. pehsonaj surprinzător, 
de haz enorm, în viziunea lui 
Scarlat și interpretarea extra
ordinară a actriței Livia . Doljan 
(remarcată în spectacolul lui Dan 
Micu Piticul din grădina de 
vară).

Vreau să fiu bine înțeles : nu 
ideea travestiului m-a entuzi
asmat. ci identitatea totalmen
te nouă oferită acestui binecu
noscut erou caragialean. Fiindcă, 
dacă nu mă înșel, e pentru pri
ma dată cînd Dandanache apare 
râu. meschin, isteric, vioi — în 
ciuda vîrstei, pașii lui mărunți 
și iuți purtînd nu un senil ama
bil, ci un coleric înveninat, com
plexat de statura lui mică, ori 
de așteptarea mult prea prelun
gită a actualei funcții (..familia 
mea de la patusopt, în cameră, 
si dă-i, si luptă"). Acel celebru 
„și clopoțeii" este rostit aici re
petat, spasmodic, isteric (efec
tul comic fiind formidabil), iar

scena în care Trahanache ii 
oferă alesului de la centru car
tea de vizită, pentru a se edifi
ca asupra identității și funci 
lor sale, este rezolvată in spec
tacol. iarăși, inedit. deoarece 
,,mulțumesc“-ul lui Dandanache 
este rostit scrîșnit, dușmănos, iar 
cartea de vizită ca și meritele 
personajului ei sint total igno
rate.

Dacă în ceea ce privește per
sonajul Dandanache inovația și 
realizarea sa scenică sînt maxi
me. alți eroi ai piesei benefici
ază de interpretări situate, în 
scara valorică, pe o treaptă i- 
mediat următoare ; Cornel Po
pescu (Cetățeanul turmentat — 
la fiecare nouă apariție scenică 
tot mai plin de leucoplaste și 
bandaje). Vasile Vasiliu (Brin- 
zovenescu — remarcabil prin in
ventivitatea comică), Mihai Gin- 
gulescu (Tipătescu — jucînd. în 
ultimul act. excelent scena pier
derii identității sale). Ion Fis- 
cuteanu (Pristanda — reevaluind 
comic celebra scenă a numără
torii steagurilor) și Constantin 
Doljan (cu citeva momente bune 
în Cațavencu). Din nefericire, al
te roluri — Zoe Trahanache, 
Farfuridi — nu au găsit în ac
torii Zoe Muscan, Alexandru 
Fâgărășan și Teodor Danetti (no
tabili intrepreți de dramă) re
zolvarea optimă.

„Moartea lui Vlad Țepeș^
— Desigur, este bine rt ieti 

tinerii sint cuprinși int>--< for
mă organizată de precâtire oe- 
litică. Dar cum sint ei reparii- 
zați în cadrul cursurilor si ee 
criterii stau la baza acestei re
partizări ?

— Cu prilejul instruirilor la 
care au particîDat sr : co
mitetelor U.T.C. am sâ
se renunțe la încercările ce a 
face ..din birou* ’’repartizarea 
tinprilor in cadrul burgurilor pe 
probleme
Totodată, ac*” s*:: ' comMaM 
județean al U.T.C. au desfășurat 
o muncă sustfr - -j ca »□ 
fiecare organizație sâ se treacă 
la consultam âneriJor. ak «•» 
analizeze cond::::> - - - -- -
gradul lor de pregâ’ re do. • j. 
necesitățile a pro tor dării a - : ? 
cunoștințe politico-ideMzrip» m 
raport cu preocupări> pro
fesionale. cu sercin > pe care ’? 
au de îndeplinit. E"--- s — - 
cativ faptul că aproape :»mă- 
tate dintre tinerii care lucrează 
in întreprinderi industriale, «to
că 10 885 din 23 812. au op:at 
pentru studierea politicii eco
nomice a partidului >*-
desprinde de aici u- - 
sporit pentru cunoașterea și în
țelegerea problemelor :?r-: z~- 
vesc ritmul dinamic al dezvol
tării economiei noastre natip- 
nale, intensificarea creșterii e- 
conomice. dorința tinerilor de a 
dobindi o mai mare corr.pe*---.?ă 
in rezolvarea sarcinilor proie- 
sionale. De asemenea, este ce 
remarcat creșterea preocupări. _r

de m 
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liniate in temeiul ci 
eieaxâ și să indei Unească

colectivele lor

ADRIAN VASILESCU

MANIFESTARE
CULTURAL — EDUCATIVĂ

Căminul cultural 
din comuna Sârma?, 
județul Mures, a găz
duit recent o intere
santă manifestare 
cultural - educativă. 
Ea face parte din 
suita de acțiuni ini
tiate de către utec:?- 
tii liceului din loca
litate ce se desfășoa
ră sub genericul

Jdntarea României*. 
Cenaclul elevilor de 
aici, condur de pro
fesorul AI Buazru. 
îndrumător U.TJC. 
pe scoală, a prut ca 
oaspeți membri ai

dus de profesorul 
loan Mașca și oi ce

Marias Conataariwsm și Ovzdin doritei — doi dintre deținătorii 
marelui premiu „M’.n-.te'r.mcus T97d*

la Teatrul de stat din Pitești

naclului „Apollo" al J 
tinerilor plasticieni. | 
condus de pictorul și I 
graficianul Denes I 
Molnar, in fata unui 
numeros public, ute- J 
cîftii creatori au pre-

t hoție.

MIBCEA BORDA

L’o băiețel fluieri scurt rf 
ventila:oml aflat intr-un co.’» 
ci ; un^uou fluierat ți difuzorul 
d:« colțul opus rererta o me- 
:odie... „Mina nerâzuîă* poete 
pone in funcțiune, pe rind sas 
simultan, zece aparate. Deși ne 
c'lăm intr-o lume a copilăriei 
— Casa pionierilor din Plo
iești — nu «sistăm la vrăjite 
r’eunei Samanthe : in fața noas
tră clipește liniștit și prozaic. 
d:n beculețele sale colorate, un 
programator electronic, conceput, 
proiectat și realizat de pionieri. 
Privim și alte creații afla
te in atelier. Le unește o tră
sătură comună — toate acțio
nează exact cum nu te-ai aș
tepta, pe principii mai simple 
și totodată hazlii, pe care rirst- 
nicii nu s-ar încumeta $d le a- 
bordeze ! In schimb, au nume 
tehniciste, sobre care impun : 
detector de radiații, dispozitiv» 
de protecția muncii pe bază de 
fotocelulă. agitator electromag
netic termostatat...

— Ideea de la care pornim 
întotdeauna la realizarea unui 
aparat este necesitatea sa — 
precizează profesorul îndrumă
tor al mieilor eiectroniști. Eu
gen Moraru. Am considerat că. 
odată cu primele noțiuni teh
nice, trebuie să-i deprindem și 
cu principala obligație a tehni
cianului, sau a omului de știin
ță, aceea de a-și pune rodul

In cei electro- 
clasa a 

F-a Treptele cunoașteni se 
urcă încet, nofiuni.'e se Idma- 
resc pe îndelete, iar in clasele 
a Vil-a și a VlII-a apar deo
dată creatorii. Creatorii, pu^ și 
simplu, fără ghilimele ! îm
preună cu tinârul lor profesor 
îndrumător, elevii Cristian Pa- 
raschir din clasa a VIIl-a So
rin Râdulescu. clasa a Vll-s. 
Mnrius Constantinescu. class s 
Vil-a. Ion Xăstase și Oridiu 
Ciovlică fin prezent Ia licev) «»i 
proiectat șt construit .j^.cdat**-al 
— vedeta >numarul 1 a con
cursului ..Minitehnicus* 1976. Pe 
numele său concret Aparat de 
acupunctura cu triplă funcțio
nalitate — creația elevilor 
funcționează, cu foarte bune re
zultate. intr-o policlinică d>n 
oraș. Marele premiu, cucerit in 
confruntarea republicană de ta
lente și ingeniozitate tehnica, 
rine (in urma altor 5 medalii 
de aur) să încununeze o activi
tate bogată. De curind. trei lu
crări ale copiilor au fost înre
gistrate ca invenții. Electroniș- 
tii cu cravate roșii cu tricolor 
muncesc „ca adevărații tehni
cieni și cercetători", cum le 
place să sublinieze, organizați 
într-o întreprindere, mai pre
cis „Microintreprinderea Pio
nierul", cu plan anual de pro-

dzct-.e. stabilit pe bază de co
menzi.

— Răspundem ia special ne- 
ees.zățr.o^ de material didactic 
s e scG.":.?r — i-ni spune Ori- 
dm Csor' -'d, ’-i«I dintre mzda- 
licTii ca c-r Z* concursul ,.Mi- 
»;:chn:eas“.

Așa aa fost dotate școli 
dus Pfoiețti, Mini, comu
nele Ploieșt’-ori și Streșnic. 
Activ.tazea elevilor nu se re
zumă la indep’tv-ea planului 
mzcrointreprtnderni. „Ca toți oa
menii de ștrintă*. imi spun co
piii (ce malt fia la această com
parație \ mm precis ca viitori 
oameni de știință ei desfășoa
ră o susținută ecrtrtr^e ștrtw- î 
ți f ici. Participă alături de 
utecișfi. ca comunicări. Ia se- I 
siunile științifice ale elevilor. | 
organizează brigăzi in comunele i 
județului, fac schimb de expe
riență cu_. r.udenți.

In microintreprinderea in zare I 
muncesc și pe care o conduc. I 
copiii au învățat sâ stăpinească 
unele noțiuni ale viitoarelor lor | 
meseriL Da^. mai presus de I 
atit, au învățat să-și unească ! 
mințile pentru a rezolva im- ! 
preună o problemă mai dificilă. } 
au inrdfcr «*-ș: dea mina ca 
să poată construi un aparat I 
complicat și, mai ales, au învă
țat sâ muncească in funcție de 
niște necesități. Să fie de folos 
oamenilor, societății.

MONICA ZVIRJINSCHI |

Observăm în ultimii ani. în 
cadrul amplului proces de fău
rire a Epopeii Naționale, un 
număr impresionant de abor
dări și reabordări. evaluări și 
reevaluări, mitizări și regindiri 
ale istoriei. Cred că la ora ac
tuală manualul școlar de isto
ria României ar putea fi echi
valat cu o antologie a teatru
lui istoric românesc. Altfel 
spus, ne putem mîndri azi cu o 
istorie a României dramatizată, 
un op complex, impresionant, 
emoționant, captivant ca lec
tură. Dacă ar fi să numim 
doar cele mai recente piese is
torice. am remarca — nu fără 
satisfacție — că Menumorut. 
Mircea cel Bâtrin, Basarab 
I-ul. Mihai Viteazul. Ștefan cel 
Mare. Ioan de Hunedoara. Vlad 
Tepeș. Petru Rareș, Gh. Doja, 
Horea, Cloșca și Crișan, Tudor 
Vladimirescu, Alexandru loan 
Cuza ș.a. au căpătat dimen
siuni nebănuite, devenind — 
prin talentul scriitorilor actuali

— din, strămoșii noștri, Con
temporanii noștri.

Această introducere a avut 
drept scop situarea noii piese 
a lui Dan Tărchilâ. Moartea lui 
Vlad Țepeș, intr-un context 
precis și, totodată, reamintirea 
unor amănunte. Mai întii. tre
buie să notăm că Vlad Tepeș a 
mai apărut ca erou, în ultimii 
ani. în piesele Țepeș Vodă de 
Mircea Lerian. Cronica lui 
Laonic de Paul Cornel Chitic. 
Vlad Țepeș în ianuarie a lui 
Mircea Bradu și Se-adună vre
murile de Mihai Vasiliu și Re
mus Nastu. Remarcăm apoi că 
Dan Tărchilă nu se află la pri
mul său contact dramaturgie cu 
istoria. Io, Mircea Voievod, 
fiind, la ora actuală, una din
tre piesele care au cunoscut 
cele mai multe reprezentații în 
țară (ciudat, neinclusă în nici 
un repertoriu bucureștean !), 
iar Marele soldat (text mai re
cent. dedicat aniversării inde
pendenței României) avînd 
toate șansele să ajungă.

IPOiZIlÂ MUNCDO
(Urmare din pag. I) 

elevi, muncitori, funcționari, 
tehnicieni, ingineri, adică
oameni ai muncii, tineri
pentru care lucrul cel mai 
de preț e munca de toate 
zilele. In fața poemelor lor, 
cunoscătorul de poezie tre
buie să lase la o parte exi
gențele estetice, instrumen
tele critice și să se apropie 
mai mult cu inima, cu sim
țirea. Pentru că ceea ce con
tează pină la urmă este 
constatarea îmbucurătoare că 
poezia e citită, înțeleasă și 
iubită de multă, foarte mul
tă lume.

Nu puține din aceste po
eme, fac dovada unor talen
te puternice, mai mult bă
nuite decit exprimate. Intil- 
nești în ele imagini vii, me
tafore surprinzătoare, vitali

tate și prospețime. Senza
țiile comunicate sînt dense, 
aproape materiale, poeziile 
au gust, miros, culoare și 
viață. De aici poemele aces
tor modești creatori incep să 
devină poezie adevărată. Lu
crul cel mai îmbucurător este 
acela că laudele altora nu-i 
schimbă pe acești poeți tă
cuți și modești, nu-i înfumu
rează și nu le stirnesc cine 
știe ce ambiții ascunse. Poe
zia rămjne una din posibili
tățile lor de comunicare cu 
viața, una din expresiile po
sibile ale sensibilității lor. 
Idee care mi se pare vala
bilă și pentru acest festival 
al cărui concurs de poezie 
nu și-a propus să consacre 
poeți și vocații, ci să contu
reze imaginea semnificativă 
a unui fond extraordinar de 
omenie și sensibilitate.

Brodată pe canavaua docu
mentară cunoscută, dar apelind 
totodată la acte și epistole mai 
puțin cercetate. Moartea lui 
Vlad Țepeș îmbină cele două 
aspecte (ficțiunea și documen
tul) într-un tot organic, perso
nal. Mai reușite ni s-au părut 
secvențele moderne ale piesei, 
metaforele și situațiile care de
pășeau cadrul strict istoric (vi
sul lui Țepeș. dialogul cu Baba, 
aparițiile Voicăi), acestea avînd 
atu-ul ineditului. Totodată, 
importantă este viziunea scrii
torului asupra asprimii prover
biale manifestate de domnitor, 
justificată în piesă prin con
textul social, politic : căci dra- 
conismul lui Țepeș este un 
efect și nu o cauză, fiind im
pus eroului de către realitatea 
epocii sale. Reproșul pe care-1 
aduc autorului vizează intro
ducerea în piesă a lui Ștefan 
cel Mare, care aici rămîne o 
siluetă fugară și palidă, near
gumentată literar pe măsura 
importanței istorice a persona
jului.

Spectacolul piteștean, realizat 
de Mihai Radoslovescu, în sce
nografia lui Vittorio Holtier și 
a Georgetei Clara, lasă. în ge
neral. o impresie agreabilă. 
Scenele sînt dinamice, persona
jul titular apare conturat re
marcabil de către talentatul 
actor Ion Roxin (secvența visu
lui este realizată cu măiestrie), 
decorul mobil, impunător, cre- 
înd atmosfera necesară. Voica 
(interpretată de Carmen Roxin) 
și Drusa (semănind cu Ofelia, 
în interpretarea Angeleî Ra
doslovescu) nu apar ca victime 
ale ..romanțiozității biografiei" 
lui Țepeș. ci ca piloni credi
bili ai intrigii. Siluete convin
gătoare mai oferă eroilor și 
actorii Adrian Vișan, Florin 
Pretorian, Ileana Focșa, Eugen 
Ungureanu, Juliet a Szonyi și 
Dem. Niculescu.

Supărătoare de-a dreptul sînt 
însă ilustrația muzicală a lui 
Livio Bellegante (în dezacord 
cu intenția de modernizare a 
regizorului) și soluția agățării 
unei păpuși (inabil executată) 
de o țeapă.

BOGDAN ULMU
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11. 0 listă de concurs 
completată prin aplauze

Ch zr in 'i-^pul desfășurării „mondialelor* de la Varna — mai 
exact, cu diuâ zile înaintea închiderii acestei competiții — pro- 
fetoru! Bela Karoly a fost informat că Federația română de 
z ’-.nzit'.câ hotirtse să trimită la Paris pe Nadia Comâneci și 
Teodora Ungureanu, ca răspuns la invitația federației franceze 
de specialitate adresată „primelor două gimnaste românce". Fe
tele umnau să participe la o mare demonstrație, in fastuoasa 
said .Jle des Vents".

Sa-: dăm cuvintul lui Bela Karoly :
.„Am ajuns pe aeroportul „Le Bourget", ne-am învirtit mult 

t.mp încolo fi încoace, ne-am uitat in toate părțile... Nu ne 
aștepta nimeni ! Le-am spus fetelor „Hai să mergem, ne-om 
descurca noi și fără ghid, trebuie să cunoască cineva sala asta". 
Din spate s-a apropiat de noi un omuleț intre două virste și 
ne-a întrebat pe românește dacă facem parte din delegația ro
mână. Am răspuns afirmativ. ..Dar gimnastele unde sint ?" — 
a întrebat, surprins (abia dacă-și trecuse privirea peste crește
tele celor două școlărițe). „Iată-le !“ — am răspuns, impingin- 
du-le mai in față pe Nadia și. pe Teodora. E greu să descrii ui
mirea ce-i stăpinea acum întreaga față ! A ridicat ușor din umeri 
și ne-a condus la mașină. Am mers o oră, poate mai mult. Am 
coborit. ne-a condus intr-o sală nu prea impunătoare, încadrată de 
clădiri vechi. „Nu poate fi aceasta „lie des Vents" ! — am strigat, 
apucindu-l de mină pe ghid. Probabil că am strins prea tare, 
l-am auzit gemind. „Faceți aici o mică demonstrație, pe urmă 
mergem și acolo". Era sala unui colegiu. Am privit ceasul : a- 
proape patru ore pină la începerea marii demonstrații din „Ile 
des Vents". Fetele și-au luat rolul in serios. Le sfătuisem însă 
să nu riște, să elimine elementele mai dificile. Totuși, cuceriți, 
cei 60 de spectatori au aplaudat frenetic, in picioare. Mă uitam 
la ceas : rămăseseră doar două ore și jumătate. L-am abordat 
din nou pe ghid : „Repede un taxi !" Le-am spus fetelor să 
rămină echipate de concurs (și cit de bine ne-a prins pe urmă 
acest sfat). Șoferul a gonit nebunește prin Parisul stăpinit de 
fluviul luminos al reclamelor. Sala „lie des Vents". Vrem să 
intrăm, arătăm, invitația. Oamenii de ordine refuză, ne infor
mează că româncele nu sint înscrise pe foile de concurs: Iau 
o. hotărîre disperată. Mă rețrag un pas. string fetele lingă mine 
și mă catapultez irezistibil înainte. Cînd și-au revenit oamenii 
de ordine, noi eram in sală ! O sală arhiplină. Pentru a obține 
un bilet, parizienii se călcaseră in picioare. Și aveau și de ce : 
la demonstrație participau toate stelele gimnasticii mondiale, in 
frunte cu Turișceva, Korbut. Zinke, Schmeisser...
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Corcurșul începuse cu proba de sărituri. Oficialii nu voiau 
încă sâ ne primească in concurs. Sosiserăm prea tirziu, mo
tivau ei.

Trebuia sâ întreprind ceva, nu voiam să scap acest concurs. 
Am chemat fetele lingă mine și aparent cu ochii la concurs, 
am pus la cale impreunâ planul de bătaie.

Săriturile se apropiau de sfirșit. O clipă de liniște, doar una. 
Apoi, in sală, a răsunat vocea crainicului : „Sare Turișceva !" 
Întreaga sală a irumpt in aplauze. Alergare rapidă, bătaie pu
ternică. săritură înaltă, aterizare precisă. Făcuse doar o sări
tură întinsă, un „hțcht" cu întoarcere de o sută optzeci de 
grade, dar execuția avusese eleganță, iar precizia aterizării a 
declanșat din nou aplauzele. Campioana mondiali s-a îndreptat 
spre banca unde iși lăsase echipamentul. Am simțit că acum 
este clipa. Ușor, ca la o incălzire a umărului, am înălțat brațul 
drept, conform „parolei" stabilite intre noi. Nadia a pornit 
glonț, intr-o tăcere mormintalâ. Cred că a reușit cea mai fru
moasă săritură „Tsukahara" din toate cite făcuse pini atunci. 
O săritură desăvirșită, fără nici un cusur. Aplauzele au fost, 
pur și simplu, asurzitoare. Zeci de ziariști s-au năpustit spre 
masa centrală a juriului, pentru a culege informații despre 
„micuța gimnastă necunoscută, care i-a uluit pe spectatorii pa
rizieni" (cum avea să scrie a doua zi „L'Equipe"). Cei din ju
riu nu știau nimic. Sala continua să aclame. Fotoreporterii s-au 
repezit spre locul unde stătea Nadia, parcă speriată de izbuc
nirea sălii. Zeci de blitz-uri. Nadia și-a acoperit ochii cu mina. 
Cițiva organizatori au venit la mine, incercind să mă ducă pe 
sus in tribune. Era un lucru prea greu pentru ei. M-am supus, 
totuși, luind-o cu mine și pe Teodora. In primul rind de bănci 
m-am oprit. M-am așezat, Nadia se făcuse pierdută vizavi, 
pe o bancă, in apropierea paralelelor.

Intr-un tirziu, concursul a fost reluat. Una. două, trei, patru, 
cinci concurente... Număram foarte atent cu un ochi la paralele 
și cu celălalt la uriașa tabelă electronică pe care apăreau nu
mele concurentelor. După ce s-a terminat ultimul exercițiu am 
și ridicat brațul. Nadia A CRESCUT pe paralele. Aceasta a fost 
impresia generală, pentru că nimeni n-o văzuse intrînd pe 
aparat. N-am avut curajul să privesc, inima îmi bătea nebu
nește. Lingă mine. Dorina (n.n. Teodora Ungureanu) stătea stană 
de piatră, paralizată de emoție, cu ochii ațintiți asupra Nadiei. 
Strigătul de triumf al Dorinei a precedat cu aproape două se
cunde colosalul ropot de aplauze revărsat din tribune. Toți spec
tatorii ș-au ridicat, apaludind. Nadia venise Ungă noi. Nu știu
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de unde a apărut ghidul nostru. S-a dus la crainic, i-a luat 
microfonul și a început să turuie : „Nadia Comâneci, 13 ani, 
cea mai bună gimnastă româncă din noua, generație... Trei vic
torii consecutive în „Cupa prieteniei"... Sare „Tsukahara" de 
doi ani...". Vorbele i-au fost acoperite de vuietul sălii.

Cînd a început birna, nu ajunsesem la un acord, eu și or
ganizatorii. O parte din organizatori m-au mascat, așezîndu-se 
intenționat intre mine și Nadia. Peste ei toți, mi-am înălțat 
încă o dată mina, dind semnul. A fost un exercițiu senzațional. 
Nadia simțise că nu avea voie să ezite, că trebuie să arate tot 
ce știe. Ropotul de aplauze i-a silit pe organizatori să capitu
leze. Mi-au zimbit și atunci am simțit că ne număram și noi în 
sfirșit (!), printre invitații la această mare demonstrație.

Urma proba de sol, ultima din concurs. Abia acum, am simțit 
că transpir : nu știam unde e banda de magnetofon. Pianistul 
sălii n-avea cum să știe melodia pe acordurile căreia urma să-și 
„desfășoare" Nadia talentul. Brusc, m-a fulgerat o idee : le 
voi pune pe amindouă să evolueze pe covor in paralel ca-n 
oglindă. Le-am explicat fetelor ce aveau de făcut. Au înțeles 
din citeva cuvinte. Cînd le-a venit rindul, s-au așezat pe 
covor, fiecare intr-unui din colțuri, față în față, pe diagonală. 
Sala a amuțit. Specialiștii se uitau unul la altul, surprinși. 
Nu mai văzuseră așa ceva. Vă. amintiți acel splendid succes al 
cuplului de patinatori sovietici Irina Rodnina — Aleksandr Zai- 
țev, cînd se oprise pentru citeva minute banda, obligindu-i să 
evolueze fără sunet ? Intr-un fel. a fost o reeditare. Nadia și 
Teodora s-au intuit, s-au „copiat" perfect. Parcă una din ele 
ar fi reflectat imaginea celeilalte. Păreau desprinse dintr-un 
balet ireal, cu plutiri de basm, dar și cu zvîcniri amețitoare. A 
încheiat fiecare în colțul din care plecase, finalul exercițiului 
fiind punctat cu un splendid salt-șurub 720... A fost un succes 
enorm. Crainicul spunea ceva, repeta, dar vacarmul aplauzelor 
făcea din el un actor de pe vremea filmului mut. Un francez 
uscățiv a. venit să-mi stringă mina : „A fost fantastic !" — mi-a 
strigat in urechi, ca să-l pot auzi. „E pentru prima oară cînd 
văd așa ceva !“ Am aflat mai tirzim că era Arthur Mogakian, 
unul dintre cei mai reputați specialiști ai Federației franceze 
de gimnastică"...

(VA URMA)

Episodul următor:
12. Drumul spre Skien trece prin Londra
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ACEXDA
PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU 

AL GUVERNULUI

PORUMBUL CULES Șl DEPOZITAT
(Urmare din pag. I)

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Manea Mânescu, 
a primit, în cursul zilei de joi, 
in vizită de rămas bun, pe Ro
bert P. Cameron, ambasadorul

Canadei la București, in legă
tură cu încheierea misiunii sale 
în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire desfășurată intr-o 
atmosferă cordială.

La invitația C.C. al P.C.R.. o 
delegație de activiști ai Partidu
lui Muncii din Coreea, cbndusă 
de Mun Hiăng Se, adjunct de 
șef de secție la C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, a făcut o 
vizită pentru schimb de expe
riență în țara noastră, în pe
rioada 9—18 noiembrie.

Delegația a avut înțîlniri și 
convorbiri la C.C. al P^C.R.. la 
ministere și comitete județene și 
municipale de partid, a vizitat 
obiective economice și social- 
culturale din județele Iași, 
Neamț. Bacău. Mureș.

Joi. delegația a fost primită 
de tovarășul Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și So
ciale. La primire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie, au 
participat Ștefan Kiss, secretar 
de stat la Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale, ac
tiviști de partid.

★
Joi, după-amiază. Ion Cosma. 

ministrul turismului, și Frank 
Briceno Fortique. președintele 
Corporației naționale de turism 
din Venezuela, au semnat Acor
dul guvernamental în domeniul 
turismului între România și 
Venezuela.

Sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
joi seara. la cinematograful 
..Capitol" din Timișoara a avu: 
loc un spectacol cu 
„Jaroslaw Dabrowskl". 
festare ce se înscrie în cadrul 
Zilelor filmului din Republica 
Populară Polonă, organizate in 
țara noastră.

..Zilele culturii la Bocșa", 
manifestare cultural-artist că de 
masă, au înscris in programul 
lor un recital muzical-literar de 
inspirație patriotică, intttular 
„Neam de eroi", dedicat aniver
sării centenarului independenței 
de stat a României. Totodată, 
la Casa de cultură și la Clubul 
metalurgiștilor din localitate au 
avut loc intilniri ale iubitorilor 
de literatură — constructori de 
mașini, mineri. forestieri, cadre 
didactice, elevi etc. — cu scrii
tori din Timișoara. Reșița. Boc
șa. care au citit din lucrările 
lor dedicate patriei socialiste ș; 
Partidului Comunist Român.

La galeriile de artă din Su
ceava s-a inaugurat, de aseme
nea. suita de manifestări -Joile 
culturale", dedicată centenaru
lui independenței de stat a 
României. Cu acest prilej a 
avut loc un 
patriotice in 
urmat de o 
cală

filmul 
mani-

independenței
Cu acest _ . _

, recital de versur 
lectura unor poeți, 
manifestare muzi-

♦
A sosit în Capitală Lars Erik 

Hedstrom, 
traordinar 
Suediei în 
România.

noul ambasador ex- 
și plenipotențiar al 
Republica Socialistă

*
a înrăutățirii cor.- 

Direcția

★
Și-a încheiat misiunea in țara 

noastră, Malcolm R. Booker, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Australiei in 
Republica Socialistă România.

*
Joi a fost semnată la Cen

trala România-film o înțelege
re privind colaborarea româno- 
venezueleană in domeniul cine
matografiei. Sint prevăzute or
ganizarea reciproca de gale și 
zile ale filmului.,, realizarea de 
coproducții, schimburi de vizite 
intre specialiști și de informa
ții cinematografice etc.

★
La Biblioteca Centrală de Stat 

a fost organizată o expoziție 
cuprinzind o selecție din căr
țile portugheze aflate in colec
țiile bibliotecii. Sint prezentate 
lucrări in limba portugheză din 
domeniile literaturii, artei și 
științei, precum și o serie de 
volume editate în alte limbi de
dicate acestei culturi.

Ca urmare 
dițiîkx* atmosferice, 
generală a drumurilor din Mi
nisterul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor informează 4 că 
de la 18 noiembrie 1976 a fost 
suspendată circulația tuturor 
categoriilor de autovehicule pe 
drumul național 7 C — Trans- 
făgărășan in sectorul Bilea Cas
cadă — Bilea Lac-Tunel-Capra.

Pe versantul nordic se poate 
circula pe șoseaua națională 
Făgăraș — Sibiu pină la caba
na Bilea Cascadă, iar de aici 
se poate ajunge in tot timpul 
iernii pină la o altitudine de 
peste 2 000 de metri cu ajuto
rul telefericului.

CRONICĂ U.T.C.
Joi dimineața, a sosit in 

Capitală o delegație a Consi
liului Tineretului din Marea 
Brîtanie care, la invitația 
Uniunii Tineretului Comunist, 
va efectua o vizită în țara 
noastră.
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consiliile intercooperatiste Tur- 
ceni. Bilteni. Brânești. Stoina. 
Motru — au raportai încheierea 
campaniei de recoltare a po
rumbului.

Cuvinte de laudă sint adresa
te mai ales țăranilor coopera
tori și mecanizatorilor din uni
tățile Tințăreni. Borâscu. P’op- 
șoru. Ionești. Ceplea. Bolboș. 
Urdari. Negomir — deținătoare 
a mari suprafețe cu porumb, 
care au terminat recoltarea cu 
multe zile înainte. Stimulați de 
exemplul acestora, lucrătorii 
din alte unități deptm eforturi 
susținute, grăbind terminarea 
culesului. La CJLP. Mo:, rinăra 
președintă Angela Btvoîu. nu 
a plecat din cimp pir.ă nu s-a 
terminat de recoltat și ultima 
parcelă de 8 ha. fiind ea însăși 
exemplu pestru cooperatori.

La CîupercenL pămintu! u± 
mustind de apă. nu îngăduie 
tractoarelor cu remorc să între 
in lan. Dar oamenii nu așteap
tă. Din cele 3m0 ha au mai ră
mas de recoltat circa 80. Mai 
mul: de 188 cooperatori dm bri
găzile hr. Ion Mergea si Maria 
Plriianu. cu saci și coșuri, scrx 
porumbul la capătul tarlalelor 
și îl încarcă in remorc. Șeful 
secției de mecanizare. Gbeor- 
gbe Doșornu. a hiat toate mă
surile peniiu buna fur.ctzor.are 
a mașmi'.or la transport Ală
turi de mecanizatori: Ion An- 

partun-
•: 

tate 
v 1®

ghel și lor. Moroșar

operarivît 
te in cimp. 
o măgărie 
ngmer Vai 
ar r-mi că

pă la transportul 
atelajele. Pentru 
au fost organizai 
brigăzi, pânde F- 
lantă. Tinărul i 
Ciochină care ce 
crările vor fi te 
simbâtă. ne mforaează totoda
tă că sfecla furajeră ri cari ori: 
pentru sâmintă au fost insilo- 
zati ir. bur.e condiții- Strfcrx 
Furajelor (288 tone pir.ă in pre
zent) continuă. In plantație 
de pomi și vită de vie 
tuează lucrări ce in: 
Arăturile oe toamnă s 
cutat pe măi mul: de _ 
dm suprafeiek respect., e. S-< 
asigura: materialul pentru pro
tejarea pomi loc. urmind ca in 
săptămină viitoare sâ înceapă 
învefital tulputJor de măr Îm
potriva rozătoarelor. Sint. de 
asemenea. asigurate condiții 
corespunzătoare să se PQgtă 
trece. Ia momentul oportun, la 
îngropatul viei. Se muncere 
pretutindeni cu rimă, cu hoță- 
rirea de a încheia recoltatul 
pir.ă la 25 xxxembrie. _In ace
iași :imp. ne «pune Nscu Piesa, 
directorul general al Direcțiex 
agricole Gorj. avind in vedere 
condițiile greie determinate ce 
vremea atit de umedă, am luat 
masuri. să mărim ritmul de 
lucru și la arat, prin mișcarea 
forțelor de la o unitate la alta, 
de la un consiliu la altul, spri- 
jinindu-i pe cei care au rămas 
in urmă, mai ales in zona de 
munte a județului-.

■nea.

cheia

le

5

r

re.

VASLUI ȘI IAȘI MAI REPEDE ÎN 
HAMBARE

RECOLTA DE PE CÎMP, 
CIT

ȘOIMII PATRIEI"
(Urmare din pag. I)

sarcina încredințată de partid 
Organizației pionierilor de a-i 
reuni pe toți copiii, incepind de 
la virsta de 4 ani și pină la 7 
ani. intr-o activitate profund 
educativă, pregătitoare pentru 
intrarea in organizația comu
nistă a copiilor și adecvată 
vîrstei copilăriei căreia i se cere 
să evolueze in spiritul cutezan
ței, îndrăznelii, ai dragostei de 
muncă, de patrie.

Organizația ” ' 
educă copiii 
mai frumoase 
portare : să 
fii credincioși . .
partidului, să iubească 
și invâțătura. să-și iubească și 
să-și ajute părinții, să-i respec
te pe educatorii lor și pe cei 
virstnici. ascultindu-le sfaturile, 
să fie cinstiți, drepți și curajoși, 
să fie cuminți, ordonați și îngri
jiți. să fie buni prieteni și să 
se ajute între ei, să participe 
bucuroși la activitatea colectivi
tății din care fac parte, să iu
bească și să ocrotească natura, 
să Îngrijească plantele și ani
malele. să îndrăgească cîntecul, 
jocul și sportul, să fie veseli și 
să se îndemne unii pe alții să 
facă în fiecare zi o faptă bună. 
Așadar — numai îndatoriri po
trivite vîrstei lor și care-i pre
gătesc moral să preia, în viitor, 
sarcini și mai mari.

Rolul și rostul acestei foarte 
tinere organizații .reies, de fapt, 
din sarcinile 
propune : să 
cultivarea unor 
specificului de 
care patriotică, 
piilor. in spiritul dragostei față 
de țară și partid, să dezvolte 
prietenia frățească între copiii 
de diferite naționalități care 
trăiesc în patria noastră. Orga
nizația „Șoimii patriei" 
totodată, forme cit mai 
te pentru a le facilita 
cunoașterea tradițiilor 
poporului nostru, a clasei mun
citoare. șj a le dezvolta stima 
și respectul față de cei care

„Șoimii patriei" 
potrivit celor 
reguli de com- 
se dovedească 
ai poporului și 

munca

pe care și le 
contribuie, prin 
forme adecvate 
vîrstă. la edu- 
socialista a co-

va găsi, 
potrivi- 
copiilor 

luptei

s-au jertfit pentru libertate so
cială și independență națională, 
recurgind totodată Ia cele mai 
potrivite căi pentru a le face 
cunoscute realitățile noastre so
cialiste. eroismul cotidian al ce
lor care fac posibile realizările 
istorice de astăzi.

Pentru realizarea unor aseme
nea obiective, sint recomandate 
o multitudine de forme. A- 
mintim. dintre acestea, con
vorbirile cu caracter educa
tiv la care se sugerează să 
fie invitați activiști de partid și 
de stat, eroi ai muncii socialis
te. acțiunile de îngrijire a mo
numentelor eroilor și a monu
mentelor istorice, activități care 
dezvoltă îndemînări practice, 
vizite la locuri care oglindesc 
munca eroică a poporului nos
tru, excursiile, taberele, coloni
ile, serbările prilejuite de eveni
mente din viața țării și a parti
dului. Este firesc ca, in organi
zația lor. copiii să fie ajutați să 
învețe cintece și poezii patrioti
ce, proverbe și zicători pline de 
înțelepciune, să vadă filmele 
vîrstei lor, să joace jocurile lor, 
să facă sport și drumeții in mij
locul naturii, să pregătească șe
zători, să-și sărbătorească, îm
preună 
ziua de 
mente 
școlii, a

Introducerea 
stimulare le oferă copiilor po
sibilitatea să vadă că respec
tarea unor cerințe față de ei le 
poate aduce laudă și frumoasă 
răsplată, constînd în eviden
țierea în fața colectivității din 
care fac parte, în premii și di
plome, expunerea fotografiilor 
la panourile fruntașilor, ei vor 
fi onorați și prin fotografierea 
lingă drapelul Organizației Pio
nierilor, al Uniunii Tineretului 
Comunist, precum și ca recom
pensă supremă, fotografierea 
lingă drapelul partidului și al 
patriei.

îndrumarea Organizației „Șoi
mii patriei" este încredințată de 
către partid Organizației pionie
rilor. Neîndoielnic că va fi o 
mîndrie pentru unitățile de pio-

să-și sărbătorească.
cu tovarășii de joacă, 
naștere și alte eveni- 
din viața grădiniței, a 
localității unde trăiesc, 

unui sistem de

nieri să patroneze grădinițe, iar 
pentru dexașameniele claselor 
II—IV să patroneze grupe de 
preșcolari și clasele intii. Cei 
mai buni pionieri din clasele 
V—VII vor avea onoarea să ac
tiveze ca pionieri instructori, 
ajutoare de nădejde ale educa
torilor in munca desfășurată cu 
șoimii patriei. Comisii pentru 
îndrumarea activităților Organi
zației „Șoimii patriei" care se 
vor constitui in cadrul consili
ilor comunale, orășenești, muni
cipale. județene și al Consiliu
lui Național al Organizației Pio
nierilor vor asigura desfășu
rarea întregii activități, intr-o 
strinsâ colaborare cu factori că
rora li se încredințează răspun
derea să sprijine nemijlocit acti
vitatea din cadrul Organizației 
„Șoimii patriei” — organele de 
învățămînt. comitetele cetățe
nești de părinți, consiliile fe
meilor. organele sanitare, orga
nele locale de stat, organele sin
dicale. Uniunea Tineretului Co
munist. Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști, organele 
sportive etc.

Copiii care fac parte din Orga
nizația „Șoimii patriei” vor fi 
cunoscuți nu numai din via
ța și comportarea lor frumoasă, 
ci și după însemnele specifice 
pe care le vor purta. Cu ocazia 
primirii în organizație, moment 
ce va fi marcat de un ceremo
nial specific, pionierii vor în- 
mina șoimilor patriei însemnele 
organizației — fanionul, fundele 
și insignele. Revista purtind ti
tulatura organizației — „Șoimii 
patriei" le va oferi copiilor o 
lectură potrivită virstei. oglin
dind preocupările lor din cadrul 
organizației.

Pionieri și uteciști. părinți și 
educatori, tineri și vfrstnici vor 
lua pdrte cu plăcere și emoție 
firească la evenimentele pri
lejuite de intrarea copiilor în 
Organizația ..Șoimii patriei", ca 
și la întreaga activitate educa
tivă care se va desfășura in ca
drul organizației, ce-i pregăteș
te pe copiii de azi să devină ti
nerii revoluționari de miine.

STAȚIA UTILAJ TRANSPORT

BUCUREȘTI
Cartierul Militari - tramvaie 13, 25,

B-dul Preciziei nr. 13-15, Sectorul 7 
autobuz 74.

EFORT MINIM 
RANDAMENT 

MAXIM I
generale, care au 
15 V11976 și tineri

Recrutează tineri absolvenți a 8 clase 
împlinit vîrsta de 16 ani pînâ la data de 
intre 18—35 ani, necalificați, în vederea calificării la locul de 
munco, prin cursuri de scurta durată, in meseriile de :

maținiști la mașini pentru terasamente.

Solicitanții trebuie să prezinte următoarele acte

- certificat de studii (original și copie) ;
— certificat de naștere (original și copie) î
- fișă medicală ;
— adeverință C.A.P. (pentru cei din provincie).

Pe timpul școlarizării se asigură cazarea gratuită șî masa 
la cantină contra cost

INFORMAȚII : Serviciul Personal-Invățămînt-Retribuire — 
S.U.T.

Curat, economic, rapid 
— fierul de călcat elec
tric. Magazinele și raioa 
nele specializate ale CO
MERȚULUI DE STAT 
vă pun la dispoziție 
spre alegere, diverse ti
puri de fiare electrice de 
călcat, dintre care vă re

comandăm :

In această zonă, condițiile meteorologice — ploile și tem
peraturile scăzute — afectează culesul și depozitarea știuleților. 
In ultima săptămină a plouat aproape zilnic, mai ales noaptea. 
Deci, ritmul de recoltare a porumbului trebuie susținut la cote 
maxime, transportul și depozitarea imediată spre hambare și us- 
cătorii fiind o condiție obligatorie pentru evitarea pierderilor.

MCI O INTIRZIERE ÎN 
TRANSPORTUL ȘI 

DEPOZITAREA 
PORUMBULUI

Există tradiția in această zonă 
a Moldovei ca porumbul să se 
recolteze cu coceni, apoi urmind 
a se face depănușarea la stațio
nar. Dispunind de forțe manua
le însemnate, aceste lucrări se 
prezintă intr-un stadiu foarte 
avansat. Unele unități coopera
tiste. ca Drâxeni. Bozia. Delești. 
Vaslui. Pușcani și Hirșova din 
județul Vaslui, au încheiat încă 
de la începutul sâpiăminii de
pănușarea și depozitarea știule
ților pe paturi ce coceni in 
cimp. Aceleași rezultate mai 
ccnsemnăm și in județul Iași la 
Movileai. Popri cant Țigănești 
etc. în multe unități s-a stator
nicit un frumos spirit de întra
jutorare intre echipe pentru a 
grăbi ritmul recoltării. Ca ur
mare. o imagine obișnuită a 
cimpului în această perioadă se 
compune din șiruri de glugi for
mate din tulpini secerate avind 
la bază grămezi galbene de 
știuJețL Se poate afirma in aces
te condiții că recoltatul porum- 

s- ‘ ' ’’ ?- ■ ' -"" " -
f.căm La CJLP. Focuri, jude-

țul Iași, din cele 1 460 hectare 
cu porumb s-au recoltat in 
acest fel 1400 hectare, deci a- 
proape toată suprafața. Practic, 
cei 1 800 cooperatori, care au 
avut porumbul angajat in acord 
global, și-au terminat treaba in 
citeva zile. Dacă nu ar fi in
tervenit ploile și temperatura 
scăzută, un complex de climă 
care favorizează putrezirea și 
mucegăirea știuleților și a boa
belor. poate că transportul spre 
hambare ar mai fi putut intir- 
zia. Numai că toamna capri
cioasă impune o realizare ur
gentă a acestei lucrări. Răs
punsul prin muncă nu a fost 
însă pe măsura așteptărilor. 
Aproape 7 000 tone de porumb 
zac in cimp. supuse deprecieri
lor. Numai 100 de tone au fost 
livrate in baza de recepție. Și 
asta in vreme ce unitatea coo
peratistă dispune ca bază pro
prie de 112 atelaje. 4 tractoare 
cu remorci și 4 autocamioane. 
Atunci cum poate fi exprimată 
formularea _nu avem mijloace 
de transportMai degrabă, fap
tul că nu există un grafic de 
folosire a mijloacelor de trans
port. care se cere împlinit și 
respecta: in citeva zile, a de
terminat apariția restanțelor in 
acest sector.

suiBEaaquiE neasnie
u

IALOMIȚA

ansamblul 
suprafața 

recoltat

județului 
care a mai 
in unitățile 

fi încheiată 
zile. Pentru

Pe 
Vaslui, 
rămas de 
cooperatiste poate 
in următoarele 4—5 
ca transportul știuleților să se 
facă imediat după cules au fost 
înființate noi baze volante pen
tru predare, iar capacitățile 
existente de uscare, prin pre
lungirea programului de lucru, 
vor primi cantități suplimenta
re. Am intilnit asemenea mă
suri de ordine organizatorică ia 
Vălenii de Vaslui. Vutcani. Ie- 
purenii de Huși. Crețești și Ol
tenești. Cu toate acestea încă 
mii de tone de porumb așteap
tă in cimp. în vreme ce la ba
zele de recepție ritmul de pre
dare e foarte lent. La unul din 
aceste puncte, unde predau po
rumbul 10 unități din zona. Bir- 
ladului. prima mașină cu știu- 
leți a sosit la ora 9.30. După 
cum ne spune șeful bazei, Je- 
nicâ Borș. .,au fost zile cind 
s-au predat și 500 de tone, dar 
acum nu se predau decît 100— 
150 tone*4. Mașinile nu reușesc 
să efectueze decît 2—3 curse ma- 
x.mum. cu toate că distanța din 
cimp și pină la predare nu este 
mai mare de 15 km. Dealtfel, cu 
toate că stațiile de depozitare 
sint suficiente, baza e în ex-' 
tindere cu noi capacități, uni
tățile cooperatiste nu au depo
zitat decît 30 la sută din can
titățile recoltate.

ȘTEFAN DORGOȘAN

• GORJ • TELEORMAN

Cine tulbură
nopțile orașului ?

din
un

La Tîrga Jia s-> încheiat re- 
rent faza județeană a Simpo- 
riauaioi -Asigurarea procesului 
școlar pe calea sprijinirii di- 
fereauase a elevilor la invi- 
lâiura- (metode, procedee, teh
nici de evaluare a procesului 
«cotari, manifestare rare a cu
prins peste 38 de comunicări 
ale cadrelor didactice din ju
deț- Cu acest prilej s-au im
pas lucrările susținute de in- 
vâxâtoarele Ecaterina Doloc, 
Meiaaia Angheiescu, Aurelia 
Dndiu. Ioana Albulescu. Emi- 

, ha Navlea. Eugenia Pâiculescu 
să profesoarele Sorica Anghe- 
loia. Mari lena Munteanu, Se- 
vastita Hobeanu, care au tratat 
unele probleme legate de con
dițiile predării simultane, acti
vizarea elevilor și asigurarea 
progresului școlar prin diferite 
modalități de sprijinire a tim
pului creator la elevi. (Ion 
Elena).

re
in 

din

Un aport considerabil la 
alizarea sarcinilor de plan 
cadrul Filaturii de bumbac 
Alexandria și-au adus in săp-
tâmina trecută cei peste 242 de 
tineri care au declarat-o „săp- 
tămina record" în producție. 
Cele 2 900 de ore de muncă pa
triotică efectuate in sprijinul 
producției au reprezentat lu
crări de reparat lăzi pentru 
transport produse finite — 789 
de bucăți și sortat țevi pentru 
bobinat in număr de 18 000. In 
aceeași perioadă, circa 175 de 
tineri de la I.C.M.T. Alexandria 
în cadrul „săptămînii calității" 
au efectuat lucrări de finisare 
a interioarelor, montarea in
stalațiilor sanitare, apă, electri
ce, încălzire centrală de cea 
mai bună calitate la 18 aparta
mente noi. (Marin Vintilă).

Am însoțit intr-una 
nopțile lunii noiembrie 
echipaj al dispeceratului In
spectoratului miliției Capita
lei, format din plutonierul 
major Gheorghe Pop și plu
tonierul Vasile Radu.

...Vasile Radu interceptea
ză apelul „.. sint echipajul... 
comunicați". Un caz la cir
cumscripția I. De serviciu 
este tinărul locotenent Con
stantin Paicu. Cazul se nu
mește Ilie Florescu, este bar
man la I.A.P.L. Vișeu, și are 
25 de ani. „N-am făcut ni
mic" încearcă să se “casculpe, 
dar pină și tonul fals ii este 
potrivnic. De fapt ce făcuse? 
Intr-una din stațiile de tram
vai aflate pe șos. Ștefan cel 
Mare lovise și jignise două 
fete. E. O. și E. V. ceruseră 
ajutorul lucrătorului de mili
ție, sergentul major Traian 
Pogăceanu, și acum va trebui 
să răspundă pentru actul 
comis, pentru tulburarea li
niștii publice. In vreme ce ne 
gindeam ce vor spune colegii 
săi, pentru că fapta sa tre
buie supusă judecății drepte 
a colectivului, sintem invi
tați la circumscripția 4. Tină
rul din fața noastră, Victor 
Duță, este șef de tură garaj la 
I.S.B. și are după cum vom 
vedea două fețe și nici un 
obraz. De 6 ani își chinuie 
colocatarii cu atitudinea sa 
ieșită din comun. Astăzi însă, 
a depășit orice limită. Căpi
tanul Ion Toroipan ne con
duce in str. Suren Spanda- 
rian, nr. 7, bl. OD 21, scara 
G, etajul... Ușa, mobila de 
sufragerie, cea de bucătărie 
erau făcute țăndări. Tot ce 
însemna sticlă, veselă, cris
taluri, lustră fuseseră tocate 
cu ciocanul și în acest peisaj 
dezolant stăteau două fetițe 
speriate. Duță Victor, cel ce 
ziua este șef și dă dispoziții, 
vrea să ne înduplece poves- 
tindu-ne cit este de neferi
cit alături de soția sa, cu 
care s-a căsătorit acum 10 
mi, infirmieră la spitalul Col- 
țea. Să fie oare un caz izo
lat, a avut o\nul un trauma
tism ? Discutăm cu tovarășul 
Mihai Grigoriu, angajat la 
LP.R.O.M.E.T., care locuiește 
sub apartamentul cu pricina. 
Fiecare cuvînt devine un as
pru rechizitoriu. In șase ani 
o singură dată l-a văzut pe 
D. V. treaz. Deseori și-a mal
tratat soția (aceasta are 4 
certificate medicale), a fost 
amendat, a fost discutat de 
multe ori în comitetul v de 
bloc. Ne este greu să găsim 
cuvintele. Privim chipul ce
lor doi copii. lonelia este in 
clasa a IlI-a și dimineața 
trebuie să meargă la școală. 
Mama și ea este în tura de 
dimineață. E tirziu, locatarii

sint încă sub impresia, ac
tului comis, încă le mai ră
sună in urechi bubuiturile 
de ciocan.

...La aceeași circumscripție 
de miliție, un -jn-lt tînăr Ion 
Ștefan, jofer la Transcom 
autobaza Teiul Doamnei, nu 
poate justifica de ce a pro
vocat scandal, de ce și-a a- 
lungat nevasta și cei 4 copii.

...Circumscripția 19. O fe
tiță cit o gămălie ne privește 
cu ochii obosiți. Aflăm cu 
greu că o cheamă Florentina 
Alecu.

— Ciți ani ai Florentina ?
— 8.
— Ce făceai la restaurantul 

Alba ?
— M-a lăsat mama la prînz 

și mi-a zis să nu mai vin a- 
casă. Fetița e înghețată și 
flâmîndă.

Oamenii care ne apără li
niștea și ordinea o ocrotesc, 
li vor găsi mama, o vor face 
răspunzătoare pentru acest 
act inuman. Intr-o altă sală 
Victor Simionică, șofer la 
I.T.B., ne-o confirmă cu mar
ca 32 832 pe care o scoate din 
buzunar, ne privește printre 
aburii de alcool și de sub un 
cucui respectabil. Ei și, și-a 
bătut nevasta. Vecinii ? Ce 
treabă are el cu ei ? Liniș
tea ? Cui ce-i pasă ! „E ne
vasta mea, declară răstit, o 
tai bucățele și-o măninc cu 
varză". Nici un fel de replică 
nu merită o asemenea com
portare. După proverbul cu 
fapta și răsplata, sigur, că se 
va găsi răspunsul cuvenit la 
fapta săvirșită.

...Ca și altă dată Elena Mi- 
ruleț a cerut sprijinul orga
nului de miliție — circum
scripția 11. Și tot ca de fie
care dată căpitanul Ionel Da
niel îi dă o mină de ajutor. 
Muncește și-și crește cu greu 
cei patru copii. Soțul, Victor 
Miruleț, strungar de profesie, 
nu muncește de ani de zile. 
Fură piinea de la gura copii
lor și face scandal. Pentru 
cei 2 care se află la casa co
pilului datorează peste 6 000 
lei. Duminică și-a alungat 
familia și rudele și a plecat 
să sărbătorească evenimentul 
la restaurantul „Ghiocelul" 
de unde a ajuns la... miliție.

„Sint echipajul... comuni
cați". Mașina iși urmează 
drumul către alte puncte ale 
Capitalei, intervenind, cu o- 
perativitate, pentru ocrotirea 
odihnei 'cetățenilor, pentru 
păstrarea nealterată a fru
museții nopților. Mulțumim 
pe această cale maiorului 
loan Popa care ne-a înlesnit 
însoțirea echipajului și tutu
ror colaboratorilor noștri.

LIDIA POPESCU

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
• VOLEL D.sputa: ieri in 

Capitală, meciul internațîocial 
amical de volei masculin dintre 
formaȚiiie Dinamo Bucureș:: și 
Levski Sparxak SoLa s-a ter- 
minat cu scorul de 3—• (15—12. 
15—11. 15—11) in favoarea spor
tivilor români.

La Praga a început un tur
neu international masculin de 
volei rezervat echipelor 
dențești. In primul joc. 
lecționata României a întrecut 
cu scorul de 3—0 (15—9. 15—12, 
15—2) formația R. D. Germane.
• BASCHET. La Tel Av:v 

s-a disputat primul meci dintre 
echipa locală Elizur (Israel) și 
formația Rapid București, cor.- 
tind pentru optimile de finală 
ale competiției europene femi
nine de baschet ..Cupa Liliana 
Ronchetti". Baschetbalistele ro
mânce au obținut victoria cu 
scorul de 97—32 (45—40). Parti
da retur se va desfășura in ziua 
de 24 noiembrie, la București.

• HANDBAL. Astăzi, vineri. 
19 noiembrie sala sporturilor 
din Brașov va găzdui par: ida 
internațională de handbal din
tre selecționatele masculine ale 
României și R. F. Germania.
• FOTBAL. Pe stadionul 

,.Hampden Park" din Glasgow 
a avut loc meciul dintre selec
ționatele Scoției și Țării Gali
lor. contind pentru prelimina
riile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 7-a europeană) 
Fotbaliștii scoțieni au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0).

La Lisabona. în meci pentru 
preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, reprezentati
va Portugaliei a invins cu sco
rul de 1—0 (0—0) formația Da
nemarcei.

La Paris, s-a disputat meciul 
pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal dintre 
echipele Franței și Irlandei. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 2—0(0—0),

stu- 
se-

(Urmare din pag. I)

ceea ce. prin 
se cuvenea de 
O mentalitate 
in condițiile i 
mar.damentele majore ale dez
voltării noastre se numără toc
mai utilizarea superioară a tu
turor resurselor, folosirea la 
capacitatea maximă a tutu
ror spațiilor, și care transfor
mau nu o dată și nu puține 
din bazele destinate călirii fi
zice a tineretului intr-un fel de 
..monumente- intangibile sau 
in ..feuda- unor sportivi mai 
mult sau mai puțin de perfor
manță. Mai mult, claritatea 
măsurilor stabilite de Comitetul 
Politic Executiv este de natură 
sâ descurajeze, să elimine, de 
asemenea, in ceea ce privește 
exploatarea bazelor sportive și 
spiritul mercantil care, in mod 
cu totul nefiresc, îngusta ac
cesul tinerilor, al școlarilor 
chiar și pe unele terenuri și 
spații pe a ‘ căror firmă se 
anunța că tocmai acestora le 
sint destinate. E cazul binecu
noscutelor baze sportive „Cire- 
șarii", ..Voinicelul", „Titanii" 
— ca să ne referim doar la cele 
din București — la care accesul 
pe baza legitimației celei mai 
firești, carnetul de elev cu note 
bune, a fost înlocuit cu legiti
mații și bilete contra cost.

Ni se pare, apoi, la fel de 
paradoxal ca elevilor și studen
ților să li se perceapă chirii — 
uneori ajungind la sume incre
dibile — pentru folosirea ba
zelor sportive, chiar și cind era 
vorba de efectuarea programe
lor înscrise în procesul de in- 
vățămînt.

Eliminarea unor asemenea

grija societății, i 
drept și de fapt, 
total anacronică 

cind printre co-

XCURSII De REVELION

înscrieri — relații — consultarea programelor la sediile 
filialelor de turism din Bd. Republicii nr. 4 și 68 și Bd. 
N. Bălcescu nr. 35.

• 40 de programe turistice
• de Ia 30 m Ia 1 525 m altitudine
• de Ia Iași la Orșova, de la Borșa la Călimănești
• prețuri variate.

Rețineți din timp biletele pentru a evita aglomerația 
ultimelor zile.

Toate acestea vă așteaptă în excursiile organizate de 
către întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante 
București cu ocazia revelionului 1977 I

>
anormale îngrădiri ridică, fi
rește. o problemă vitală, aceea 
a organizării activității pe te
renurile și la bazele sportive 
puse de-acum la dispoziția ti
neretului, asigurarea acestora 
cu echipamentul necesar, cu 
instructori. Neîndoielnic. an
samblul de măsuri au în ve
dere și soluționarea acestor 
probleme. Socotim. însă, că 
inițiativa trebuie să aparțină 
in primul rind școlilor care se 
află in preajma bazelor spor
tive și ai căror elevi iși vor 
putea desfășura orele de edu
cație fizică pe aceste spații, 
dezvoltind activitățile 
de masă la acele 
pentru practicarea 
oferă condiții respectivele baze. 
In ce privește asigurarea in
structorilor, numărul acestora 
poate fi sporit prin participarea 
sportivilor de performanță, 
care, pe lingă faptul că asigură 
o instruire de inalt nivel, ei în
șiși, ca personalități sportive, 
atrag și influențează tinerii în 
direcția practicării sportului.

Socotim necesar să ne refe
rim in citeva cuvinte și la da
toria ce revine organizațiilor 
U.T.C. de a face ca aceste noi 
posibilități să le transforme in 
fapte reale. Pentru că 
amintim, unele cluburi - 
exemplu Dinamo București — 
au lansat in trecutul foarte 
apropiat, asemenea invitații ti
nerilor, elevilor in special, de 
a-i folosi stadionul dar, șco
lile, organizațiile U.T.C. n-au 
reacționat cu nimic la invita
țiile lor. Apoi, folosindu-le în 
mod gratuit, automat in sar
cina organizațiilor U.T.C., a ti
nerilor cade răspunderea parti
cipării la întreținerea și dez
voltarea lor.

sportive 
discipline 
cărora le

ne 
de

Dincolo de aceste aspecte 
mai trebuie subliniat că efor
turile de organizare și inițiere a 
acțiunilor pentru valorificarea 
la potențialul maxim al posi
bilităților nou create presupun 
un efort concertat : organiza
țiile U.T.C. nu vor trebui să 
intirzie in elaborarea, în co
mun cu ceilalți factori cu răs
pundere în domeniul sportului, 
a unor programe privind acce
sul la bazele sportive organi
zat pe unități și după un ca
lendar riguros întocmit.

In acest cadru și în acest 
spirit noua competiție ce se va 
organiza, ..Daciada", leagă mai 
mult pe toți ținerii și pe spor
tivii de performanță de mișca
rea sportivă, asigură perma
nența. continuitatea în. acțiu
nile de masă, impune renun
țarea la practicile festiviste, 
adică organizarea și desfășu
rarea sporadică a unor acțiuni 
..de masă“, la nivel de locali
tăți. avind singurul scop de a 
„înfrumuseța" niște rapoarte și 
de a justifica existența unor 
activități sistematice, care de 
fapt nu există.

Pentru a veni în sprijinul 
transpunerii in viață a acestor 
măsuri, ziarul „Scinteia tinere
tului" își propune să găzduias
că in paginile sale la rubrica 
Stadionul cu porțile deschise 
inițiativele și acțiunile organe-i 
lor și organizațiilor U.T.C., ale 
cluburilor și asociațiilor, alo 
organelor mișcării 
nite să valorifice 
plin aceste noi și 
vestiții materiale 
pentru dezvoltarea armonioasă, 
multilaterală, pentru sănătatea 
și vigoarea tinerei generații.

asociațiilor, 
sportive me-? 
cit mai de- 
generoase in

și morale,

Bjină dispoziție ! Antren I Ambianță pitorească I Sur
prize !

TINAR
IN TARA 
TINEREJII

• fierul electric de călcat MUREȘ cu cordon 
alimentare detașabil. Prețul 84,50 lei ;

• fierul electric de călcat TERMOSTATIC, 
ternioregulator care reglează consumul 
energie. Are sistem optic de semnalizare. Cor
donul de alimentare este fix și are suport dc 
așezare încorporat. Prețul 140 lei ;

e

fierul electric de caicat VOIAJ, deosebit de 
practic cu prilejul deplasărilor. Are un con
sum de energie redus și este prevăzut cu su
port de așezare detașabil. Prețul 100 lei ; 
fierul electric de călcat ELEGANT, cu suport 
de așezare încorporat și cordon de alimentare 
fixat. Preț 120 lei. LA MULȚI ANI !

(Urmare din pag. I) 
profesionala de strungari, a 
lucrat doi ani în urban, este 
comunist, îi place 
dar și activitatea politica. 
S-a întors în sat, * J “ 
punct de început al discu
ției, elementul incitant. 
„N-am să te intreb cine ești 
tu, e o formulă pe care au 
uzat-o alții, n-am să te în
treb acest lucru poate și din 
cauză că sintem de-un leat, 
am să te-ntreb doar de ce ai 
venit in sat". „Pentru sim
plul fapt că oricit de frumos 
ar fi undeva tot mai frumos 
este pe locurile natale". 
„Scrii poezie ?“ „Secret 1" 
„Și totuși ? !“ „N-are nici o 
importanță. Sint strungar la i 
atelierul din sat". „încă un I 
totuși...". „Cine are părinți 
pe pămint, nu în gind..." și , 
părinții, și lumea asta a sa- | 
tului, întreg satul cu atmos
fera Iui. Inchipuiește-ți vara 
in sat, acasă la tine, o clacă 
Ia coasă, apoi serile... In sat 
e mai intim, o intimitate pe 
spații mari, cu oameni și ele
mente... astfel iți petreci 
timpul liber". „Ești convins 
de ceea ce spui ?“ „Se poate 
verifica „Spune-mi ciți 
oameni are organizația pe 
care o conduci ?" „86". „Sîn- 
teți destui pentfp a face lu
cruri mari și frumoase. Care 
sint trăsăturile tale ca om 
obișnuit, tovarășe secretar?" 
„Timiditate, calm, corectitu
dine, dorință de a cunoaște!" 
„Te consideri un opi, ca să 
zic așa, tare ?“ „Da ! Pot. 
Oea ce vreau să realizez 
reușesc". „Ce te consideri : 
țăran sau muncitor ?“ „Mun
citor. Dar de fapt brice om 
care muncește, care-și cîștigă 
traiul cinstit, poate fi numit 
muncitor". „Ce-ai de find 
să faci cu tine ?" „Să merg 
mai departe cu școala pe li
nia meseriei mele, să-mi fac 
tovarășii să simtă că trăiesc 
într-o organizație revolu
ționară. Să ajung tip bun 
tată de familie și să trăiesc 
aici, in Berevoiești". „Pep- 
tru cine ai cea mai mare 
admirație ?" „Pentru cei doi 
Ticani, părinții mei". „Cea 
mai mare realizare din via
ța ta ?“ „O piesă cu profil 
deosebit, la strung", 
înțelegi prin noțiunea 
„tînăr revoluționar" ca 
țiune practică ?" „Un 
care-și face zi de zi datoria, 
un om chemat să ducă mai 
departe, să continue ceea ce 
este demn și adevărat".

meseria

iată un

no- 
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