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VACANȚA, bogat sezon
de activități educative, recreative

• 250 000 de tineri muncitori, țărani, elevi și studenți in 198 de tabere de 
instruire și odihnă ® Invitație de revelion pentru 300 000 de tineri ® De
butul vacanței școlare : 21 decembrie, după ultima oră de curs ; începerea 
trimestrului doi al anului școlar: 9 ianuarie ® Cele mai frumoase manifes
tări cultural-educative — omagiu Republicii • Zile pline pentru formațiile 
înscrise in Festivalul „Cintarea României" • Sediu de vacanță pentru uțe- 
ciști din activele U.T.C. ale școlilor și pentru pionieri din activele pionie
rești — taberele de instruire • Sportul și excursiile pe loc fruntaș în „clasa
mentul" activității de vacanță • Pe plan local - cluburi ale elevilor ® La 

cumpăna dintre ani, împreună cu colegii.

>/n ultima lună a anului—pretutindeni o preocupare susținută

PLANUL-EXEMPLAR ÎNDEPLINIT
LA FIECARE PRODUS Șl SORTIMENT

7

de Vasile Băran

Capitolul II

mergem

(Continuare în vag. a IlI-a)

Brigăzile tineretului in bătălia recoltei

datator de viață, al realității

ziția aceea și ea seamănă de fie
care dată cu o pasăre.

Scriitorii — la izvorul viu,

Capitolul I
Se intimpli uneori ceva uimi

tor : o împrejurare in care te 
țmfli intr-un anumit moment te 
■duce, deodată, in urmă cu ani.

Reportaj despre carte

Minai Stoian

Finalele campionatului
național sătesc de trintă

l

In pagina a 2-a• Meridian
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T

profesionist 
! că, la volan, 
auto trebuie

s

Un minunat loc de popas și recreere, o invitație la drumeție pentru orice anotimp — noul 
Complex turistic Agapia. din județul Neamț

ba chiar cu zeci de ani. in vre
mea copilăriei, această vreme 
fiind o lume prin care tu te 
miști cu virsta de-acum. Și ob
servi și judeci lucrurile și te 
bucuri sau te întristezi. Oricum, 
imaginea se transformă in sen
timent. Aflindu-mă cu citva timp 
in urmă la Sibiu și fiind de față la 
o intilnire între scriitori și citi
tori m-am pomenit, deodată, 
foarte tinăr și foarte uluit de 
cum se inmănuncheau, cum se 
legau și se înnodau firele. Eram, 
de fapt, copilul, care, alergînd 
pe dealurile și pe văile satului 
meu Pojogeni din județul Gorj. 
a văzut acel stejar uriaș cu 
trunchiul scobit la rădăcină ca 
un fel de peșteră — miezul îi 
fusese ars de un fulger — in 
care, se spunea, pe vremuri se 
ascundeau haiducii. Din partea 
încă vie a trupului țișnea un 
izvor năvalnic care-i acoperea 
scoarța cu ferigă și mușchi și 
tăind poteca, pe care eu o trecu
sem dintr-o săritură, dădea naș
tere. dincolo de ea, unei oaze de 
verdeață timpurie. Apa aceasta 
se ridica fără încetare din rădă
cinile negre și din crăpăturile 
ascunse ale copacului, formind 
un ochi de limpezimea cleștaru
lui, înainte de a se revărsa pes
te buza de scoarță pe pămintul 
de-afară. Dar iată că acolo în 
apă, sub o piatră, oprită de ră- 
gălii, zăcea o carte, iar eu am 
luat-o ca pe o pasăre. Și cind 
am deschis-o și-am întors-o 
cu coperțile în jos, ca pe-un fel 
de mic acoperiș, să se poată usca 
la soare, chiar semăna cu o pa- 

î sare albă.
De atunci, de cite ori îmi pla- 

I ce o carte o pun o clipă in po-

r i

Am văzut apoi cartea aceea 
mult mai tirziu, in primul meu 
an de reporter, intr-o uzină de 
la marginea Bucureștiului. Era 
pusă pe un strung, strungul mer
gea, iar cartea tremura, și eu. in 
fuga mea după comparații, o a- 
semănasem cu o piesă de schimb.

Reproduc din reportajul publicat 
pe atunci in „Scînteia tineretu
lui" : „Era ca și cum tînărul 
strungar ar fi așezat acolo o pie
să de schimb absolut necesară, 
procesului de producție". Dar 
tot atunci am observat un lucru. 
care mi se arătase cu totul ine
dit. Cind am intrat în biblioteca 
fabricii, cărțile erau negre. Erau 
tot păsări, dar acum păreau mai 
degrabă niște porumbei care iși 
făcuseră adăpost sub streașină 
unui coș cu fum. Aceleași cărți 
pe care le-aș fi intilnit in alte 
biblioteci, aici erau colorate de 
funingine, erau niște cărți „în
semnate". Nu e nici o mirare 
— îmi spuneam. Sint cărți de 
uzină, toată lumea știe că in 
uzină iese și fum, că oricit am 
asemăna uzina cu farmacia, u- 
zina rămine, totuși, uzină, că una 
e biblioteca de farmacie și alta 
cea de' uzină ! Fiindcă ii văzusem 
pe oamenii aceia în salopetă in- 

' dreptindu-se căruciorul 

• FOTBAL — Relatări ale reporterilor noștri pre- 
zenți la cele nouă intilniri programate in cadrul eta
pei a XVI-a a campionatului diviziei A; clasamente; 
rezultatele tehnice divizia B, juniorii.

• in cadrul rubricii COMPETIȚII - REZULTATE 
COMENTARII, actualitatea în handbal, volei, rugbi, 
polo.

bibliotecii volante intrat in pau
za de masă in hală. Mai înainte 
de a se fi apropiat se opreau o 
clipă la chiuvetă și se spălau pe 
miini și suflau peste ele să se 
usuce șt le agitau prin aer să nu 
rămină nici un bob de apă. Și 
abia după aceea iși lua. fiecare, 
cartea care-i plăcea. Dar cartea 
răminea, totuși, lingă strung și 
oricit ar fi acrotit-o. el, munci
torul. ea tot se înnegrea și se
măna atunci cu o piesă de 
schimb.

Capitolul III
Pe drumurile țării am intilnit 

cindva un șantier care începea 
chiar atunci in clipa in care a- 
junsesem acolo. Văzusem cu 
ochii mei cum se sapă prima 
groapă care avea apoi să se mă
rească mereu și mereu pină la 
turnarea betonului. Cea dinții 
mușcătură de excavator n-o ma
nevrase un oarecine, ci un con
structor vestit care lucrase pină 
atunci pe multe șantiere și care, 
prin fapte deosebite de muncă, 
se umpluse de glorie în fața ce
lorlalți. Șantierul de care po
vestesc era pe un platou de la 
marginea orașului, un loc, cum 
se spunea, foarte tăcut, dar în
viorat, dintr-o dată, de o mul
țime de constructori tineri, plini 
de pasiune pentru ceea ce știau 
că vor face. Și știau, fiindcă unul 
dintre ei îmi spunea că săpătura 
care mă. înfiorase (era și cum

• Generalizind in toate secțiile inițiativa „Fiecare tinăr, un 
gospodar de$âvirșit“, uteciștii au economisit in acest an materii 
prime și materiale in valoare de peste 150 000 lei • în luna oc
tombrie, prin creșterea indicilor de utilizare a mașinilor și agre
gatelor s-au obținut însemnate depășiri la producția fizică • 
Prin diversificarea și îmbunătățirea calitativă a mărcilor de oțel, 
meîalurgiștii contribuie la reducerea consumului de metal pe 
șantier.

Un angajament mai vechi, 
reluat la începutul acestui an 
de către muncitorii întreprin
derii Industria sirmei din Cim- 
pia Turzii și pe care cei aproa
pe 2 000 de uteciști și l-au însu
șit întocmai, prevede realizarea 
zilnică, de către fiecare, a unei 
producții suplimentare in va
loare de cel puțin 60 de lei și 
economisirea unor materiale in 
valoare de 500 lei lunar. Un an
gajament concret și mobiliza
tor. pe care organizația U.T.C. 
il urmărește consecvent și care 
a adus multe satisfacții in în
trecerea socialistă. Majoritatea 
covirșitoare a tinerilor și-au rea
lizat in acest an normele perso
nale in proporție de 105—110 la 
sută și au economisit materii 
prime, materiale și energie in va
loare de peste 150 000 lei. Chiar 
și din aceste date sumare apare 
evidentă contribuția uteciștilor, 
a celorlalți tineri. Pentru că. 
intr-adevăr, bilanțul la zi 
pe întreprindere demonstrează 
grăitor eforturile depuse de în
tregul colectiv în acest prim an 
al cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice, eficiența sporită 
a acțiunilor întreprinse in orga- 

m-aș fi aflat printr-o intimpla- 
re ciudată la turnarea primului 
metru cub de ciment pentru pi
ciorul podului de la Cernavodă !) 
unul dintre ei, zic. îmi spunea 
că acea primă săpătura era co
respondenta primei linii de pe 
hirtia de calc trasă de proiec- 
tanții marelui combinat indus
trial. După-amiază constructorii 
mișunau încolo șt-ncoace pe la 
barăci și pe la chioșcuri, cum- 
părind ce le trebuia. Sub aco
perișul unei barăci era firma bi
bliotecii, dar mie nu firma mi-a 
atras atenția, ci șirul mare de 
tineri așteptind cu piinea la sub
țioară să li se dea cărți. „Avem 
cărți puține — îmi spunea atunci 
bibliotecara. La început credeam 
că atifea cite avem vor fi de 
ajuns, că aici biblioteca a fost 
înființată înainte de a fi venit 
constructorii. Dar, uitați că nu 
ne ajung !“. Fata se plingea și 
eu n-am putut să aflu altceva 
de la ea decit acel necaz cum că 
pe șantier erau cărți puține. Ne
cazul era insă, intr-altfel, o 
bucurie, fiindcă se dovedea incă 
o dată frumusețea adevărului 
după care așa cum nu poți trăi 
fără piine, nu poți trăi nici fără 
cărți.

Capitolul IV
In vara acestui an in comuna 

Vetrișoara, din județul Vaslui 
primarul Gheorghe Iacob mi-a 
vorbit îndelung despre cele trei 
școli, despre căminul cultural, 
despre bibliotecă. Dar era me
reu cu ochii spre cimp. stătea 
mai mult intr-un picior deoarece 
începuse secerișul. Vorbind des
pre cărți, primarul care avea el 
însuși fișă de cititor la biblio
teca satului îmi spunea cuvinte 
de laudă la adresa multora și 
l-am rugat atunci, să
la cimp și să-i cunosc. „Păi toc
mai asta e, m-a făcut el să în-

Prin mai bune folosire a capacităților de producție 
și promovarea unor tehnologii moderne:

PRODUCȚII SPORITE,
A w

înaltă eficientă
judicioasă

fost

nizarea mai bună a producției 
în gospodărirea mai * 
a fondurilor fixe, a materiilor 
prime, a materialelor.

Pe zece luni, planul a 
depășit la toți indicatorii și la 
toate sortimentele. Numai la 
producția marfă s-au realizat 
suplimentar produse in valoare 
de 132 milioane lei, iar produc
tivitatea muncii a fost, depășită 
cu aproape 2 000 lei pb fiecare 
persoană retribuită. S-au livrat 
peste prevederi 20 641 tone de 
produse. Succesele înregistra
te in acest an au fost obținute 
în condițiile unei eficiente e

PRAHOVA: Măsuri operative 
pentru încheierea arăturilor

VILCEA: In fermele 
zootehnice, activitate 

neîntreruptă
ÎN PAGINA A III-A

conomice sporite. Depășirea 
planului s-a făcut prin creș
terea productivității muncii, cu 
aceeași forță de muncă și cu 
aceleași utilaje, dar și prin re
ducerea substanțială a cheltuie
lilor materiale și diminuarea 
consumurilor specifice. Meta- 
lurgiștii de aici au economisit 

pină in prezent, prin eforturi 
proprii, peste 1 000 tone metal.

— Pentru fiecare comunist și 
utecist. pentru fiecare angajat 
al întreprinderii noastre, ne 
mărturisește tovarășul Neculăe 
Preda, secretarul comitetului do 
partid, valorificarea la nivel su
perior a fiecărui gram_ de me
tal reprezintă o exigență la care 
ne raportăm prin activitatea 
zilnică din toate compartimen
tele producției. în acest scop 
am extins sortimentele cu va
loare mare prin asimilarea unor 
noi produse din oțel înalt aliat, 
am revăzut și îmbunătățit teh

nologiile pentru a reduce la mi
nimum pierderile tehnologice 
pe fluxul dc fabricație, am in
trodus cintărirea metalului îna
intea intrării lui in prelucrare 
și. apoi, după ieșire, ca produs 
finit, a lingourilor respectiv?.

Munca politică și educativă, 
preocuparea insistentă pentru 
perfecționarea profesională a 
tinerilor, pentru integrarea, în- 
tr-o perioadă optimă, a absol
venților în normele și exigen
țele producției, a avut rezultate 
bune. Indicii de utilizare a ma
șinilor și agregatelor au sporit 
numai in luna octombrie cu 
mult față de anul trecut. Ample 
acțiuni inițiate de organizația 
de partid au vizat, de asemenea, 
folosirea mai eficiență a supra
fețelor de producție, prin reor
ganizarea fluxurilor de fabri
cație și prin reamplasarea mai 
judicioasă a mașinilor și insta
lațiilor, redindu-se circuitului 
productiv nu mai^ puțin de 4 800 
m.p. de suprafață disponibilă, 
echivalind eu mărimea unei 
hale obișnuite.

— Am prevăzut, reia secreta
rul comitetului de partid, îm
bunătățirea în continuare a ca
lităților fizico-mecanice ale sor
timentelor de oțeluri pentru 
betoanele precomprimate și asi
milarea unei mai mari varietăți 
de sîrme cu înaltă rezistență, 
ceea ce înseamnă de fapt redu
cerea substanțială a consumuri
lor pe șantiere.

ROMULUS LAL

Orice 
sau amator știe 
conducătorul <•__
să aibă două feluri de a pri
vi înainte : o privire cu bă
taie mai scurtă, cam pină Ia 
20 de metri (pentru a evita 
orice surpriză ce s-ar ivi 
în cale) și o altă privire cu 
bătaie mai lungă, mergînd 
chiar pină la 200 de metri 
(pentru a preveni din timp 
orice „eveniment rutier” ne- 
dorit). Dar rîndurile de față 
nu-și propun să fie o lecție, 
fie și sumară, privitoare la 
conducerea unui autotu
rism, ci doar să vorbească 
despre... autoconducere, a- 
dică despre modul în care 
orice om trebuie să știe a se 
conduce, în toate împreju
rările pe care existența ți le 
poate scoate în cale. Să fie 
mai ușor de conclus un in
divid — propria persoană — 
decît un autoturism sau un 
autocamion ? Fără doar și 
poate, NU !

Am stat de vorbă, recent, 
cu un fost șofer de „Ge- 
tax”, reținut pentru că a fost 
prins furind. Om de 26 de 
ani, pe nume Marian 
Alexandrescu, iată-1 — cu 
puțin timp în urmă — 
conducîndu-și autovehicu
lul prin București ; un 
semn făcut de cetățeni, o 
frînă, o cursă pină lă adre
sa indicată —• totul părea

JURNAL 
DE ÎNTRECERE

• COLECTIVELE DE 
MUNCĂ DIN CADRUL 
UNITĂȚILOR CENTRALEI 
SĂRII ȘI NEMETALIFERE
LOR și-au îndeplinit dumi
nică prevederile planului a- 
nual la producția globală in
dustrială. Sint, astfel, asigu
rate premisele pentru reali
zarea, pină la finele anului, 
a unei producții suplimen
tare materializate. între al
tele, în 300 mii tone 
280 mii tone calcar, 14 
tone betonită, 35 mii ___
dolomită, 5 mii tone argilă 
refractară, 15 mii tone cretă.

sare, 
mii 

tone

• OAMENII MUNCII 
DIN INDUSTRIA SUCE
VEANA au intrat in ultima 
lună a anului cu un spor de 
producție marfă în valoare 
de 405 milioane lei, spor 
concretizat in importante 
cantități de lemn pentru ce
luloză, cherestea, mașinî- 
unelte pentru așchierea me
talului, piese de schimb, tri
cotaje, hirtie.

De menționat că 20 de 
unități industriale, între 
care întreprinderea mecani
că, întreprinderea de repa
rații auto, întreprinderea de 
rețele electrice, întreprin
derea de tricotaje „Zim
brul” din Suceava și Exploa
tarea minieră de Ia Vatra 
Dornei, și-au îndeplinit sar
cinile anuale de plan.

• UN NUMĂR DE 50 DE 
UNITĂȚI ECONOMICE din 
județele Timiș și Arad și-au 
onorat înainte de termen 
sarcinile anuale de plan. în
treprinderile respective vor 
pune la dispoziția economiei 
naționale, pină la sfirșitul 
anului, o producție marfă 
suplimentară în valoare de 
aproape 600 milioane lei. 
Totodată, alte 60 de între
prinderi și-au îndeplinit an
gajamentele asumate pe în
tregul an, livrînd, peste pla
nul la zi, importante canti
tăți de cărămizi, plăci cera
mice și de faianță, țiței, 
produse chimice, mașini și 
utilaje agricole, țesături, 
confecții, tricotaje, bunuri 
de consum și alte produse.

corect, normal. Și totuși, șo
ferul de pe „Getax” fura.

Iată și fapta : într-o sîm- 
bătă seară, cu taxiul dat de 
stat (la bordul căruia, fi
resc, ar fi trebuit să-și ciș- 
tige cinstit piinea). oprește 
intr-un loc mai întunecos, 
unde sint parcate niște ma
șini și, fără tresărire, se 
apucă și „descalță” o altă 
mașină, furindu-i trei cau
ciucuri pe care le ascunde in 
portbagajul taxiului. Apoi, 
la drum I Din fericire (și 
pentru el, căci lecția primi
tă îi poate folosi pc viață !) 
un cetățean bagă de seama 
ce se întimplă în stradă, te
lefonează miliției și, prompt 
șofciul-hoț este prins.

— Aveam mare nevoie de 
ele î încearcă M. A. o „jus
tificare”.

Urmează un „dialog” pe 
tema : dacă ai nevoie de 
ceva, dar o nevoie teribilă, 
se justifică în vreun fel o 
acțiune necinstită, antiso
cială ,pe care s-o comiți, 
tocmai, în numele... necesi
tății proprii ? Evident, con
cluzia nu poate fi decit 
una : nu se justifică deloc ! 
Bunul altora — bunul colec
tiv — ca și bunul altuia — 
bunul particular — sint do
menii intangibile, indiferent 
de explicația pc care ți-o
(Continuare în pag. a IlI-a)
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DUMINICA SPORTIVĂ

finală ale C.C.E.în sferturile de

CUPA TINERETULUI

rugbi : Un derbi

1
Meialu’ralltul

F.C. Constanța

Corvmul3-1 (2-01

Poli. Timișoara
2-1 (2-0)

volei: 0 repetiție utilă înaintea jocurilor 

din Cupele europene

handbal: Universitatea Timișoara - un prim pas 

spre calificarea

IteuTau pSt’cu*'» 
nou* «BUe a Cupei loc europeni. încă 
schimb de minai, dll

tiEOBGHSb*‘ 
hor - F.C.M 

Reșița 3-0 (1-0)

Finalele campionatului 
național sătesc de triată

Specialiștii ne declară

onorat: Grivița Roșie-Steaua 3-9

Campionat de badminton

POLO: Rapid, din n*n. campieanâ

fotbal XVI o ETAPA A GAZDELOR
• REZULTATE NORMALE, CU EXCEPȚIA REMIZEI DE LA ARAD • LIDERUL ACUMULEAZĂ PUNCTE PENTRU O IARNA 
LINIȘTITA, DAR... STUDENȚII BUCUREȘTENl Șl CEI DIN BĂNIE PROMIT RELANSAREA CURSEI DE PRIMAVARA • DUDU 
GEORGESCU VREA TOT MAI INSISTENT (22 GOLURI) PERECHEA „GHETEI DE AUR" • PATRU ECHIPE IN ZONA 
FIERBINTE... • IAR GALATENII, LA A DOUA VICTORIE, INCEARCA „APA- CU DEGETUL • STEAUA - RESEMNATA 

PRIVEȘTE CU NOSTALGIE LA CAMPIONATUL TRECUT • Șl CAM ATTT.

rog^de.edMplL 1 

£af (Um BRCkxEB).

A - Poli, lași
3-3 (1-1)

(TEODOR POGOCEANU).
F.C.M. Galați - 

Progresul 3—2 (1—0)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 LUNI 6 DECEMBRIE 1976

AGEXDA
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Finlanda, URHO 
KEKKONEN, următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii Finlanda, calde felicitări, împreună cu cele 
mâi sincere urări de fericire personală, de pace și prosperitate 
pentru poporul finlandez.

Sînt încredințat că bunele relații de prietenie și colaborare din
tre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul 
celor două popoare, al păcii și securității în Europa și în lume.

Vizita tovarășului 1.1. Bodiul
Duminică, tovarășul 1.1. Bo

diul, membru alC.C. al P.C.U.S., 
prim secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Moldovenească, a fă
cut, împreună cu persoanele cu 
care se află în țara noastră, o 
vizită în județul Brașov.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășul Constantin Dăscăles
cu, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Maria Groza, membră a Bi
roului Consiliului Național al 
Femeilor.

In municipiul Brașov, oaspe
ții din R.S.S. Moldovenească au 
avut prilejul să cunoască as
pecte semnificative ale trecu
tului și prezentului socialist al 
acestui vechi centru de civili
zație românească, prin vizitele 
făcute la Școala românească din 
Scheii Brașovului, în unele 
cartiere de locuințe noi ale ora
șului, la întreprinderea de sere 
Codlea.

In continuare, la Comitetul 
județean de partid a avut loc 
o discuție la care au participat 
tovarășii Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Politic Execu-

tiv al C;C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., Gheorghe Du- 
mitrașcu, prim-secretar al Co
mitetului municipal Brașov al 
P.C.R., alți reprezentanți ai or
ganelor. locale de partid.

La amiază, primul secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R. a oferit un dejun în o- 
noarea oaspeților.

★
în cursul vfeitei întreprinse 

în tara noastră, intre tovarășii 
Constantin Dăscălescu și I. I. 
Bodiul au avut loc convorbiri, in 
cadrul cărora s-a făcut o infor
mare reciprocă cu privire la 
progresele obținute în agricul
tura Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Sovietice So
cialiste Moldovenești, precum și 
în legătură cu modul de orga
nizare a activității în acest do
meniu.

La vizită și convorbiri a luat 
parte V.I. Drozdenko, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la 
București.

SOSIREA UNEI DELEGAI» A ORGANIZAȚIEI
PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI

IN FRUNTE CU YASSER ARAFAT
Duminică după-amiază a sosit 

în Capitală o delegație a Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, în frunte cu Yasser A- 
rafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, care, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, face 
o vizită de prietenie în Repu
blica Socialistă România.

La aeroport, oaspeții au fost 
salutați de tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al

P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Doicaru. mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Yasser Arafat este însoțit de 
Abdul Mohsen Abu-Maizar, pur
tătorul de cuvînt oficial al 
O.E.P., șeful Departamentului 
național și al organizațiilor 
populare, Yaser Abed Rabbo, șe
ful Departamentului informa
țiilor. Talal Naji, șeful Departa
mentului culturii, membri ai Co
mitetului Executiv al O.E.P.

Sosirea unei delegații a Consiliului 
Revoluției din Portugalia

Duminică, a sosit în Capitală 
o delegație a Consiliului Revo
luției din Portugalia, care, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, face 
o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Delegația portugheză este al
cătuită din generalul 
Charais, comandantul 
Cardoso și căpitanul de fregată 
Victor Crespo.

Pe aeroportul Otopeni. oaspe
ții au fost salutați de Comeliu 
Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S.. gene- 
ralul-maior Gheorghe Gomoiu, 
membru al C.C. al P.C.R., mem
bru al Biroului Executiv al Con-

Franco 
Ribeiro

siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, și Ion Sîrbu, 
membru al C.C. al P.C.R.. secre
tar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Au fost de față Antonio No- 
vais Machado, ambasadorul Por
tugaliei la București, alți mem
bri ai ambasadei.

BRIGĂZILE TINERETULUI ÎN BĂTĂLIA RECOLTELOR

în cursul zilelor de sîmbătă 
și duminică, ministrul afaceri
lor externe al Republicii De
mocratice Madagascar, Bruno 
Rakotomavo. și ceilalți mem
bri ai delegației malgașe au 
fost oaspeții județelor Prahova 
și Brașov. Cu acest prilej, au 
fost vizitate unități agricole și 
industriale reprezentative pen
tru economia celor două jude
țe, obiective turistice și social- 
culturale, monumente istorice 
și de artă.

Prahova: MăSlIFÎ

r operative pentru
■

■ I

malîn județul Prahova, au 
rămas de executat arături pe o 
suprafață de 15 mii de hectare. 
Pentru încheierea lor grabnică, 
în fiecare unitate agricolă s-au 
luat o serie de măsuri menite 
să impulsioneze- ritmurile de 
muncă pe ogoare. Astfel, la eli
berarea suprafețelor, peste zece 
mii de cooperatori taie zilnic 
cocenii și ii scot la capătul tar
lalelor. _ JD.e v așemețiea, pentru 
urgentarea transportului coceni
lor din cimp in sectoarele zoo
tehnice numărul mijloacelor 
de transport a crescut în ultima 
perioadă cu o sută de remorci 
și peste o mie de atelaje. Tot
odată, în unele unități agricole 
cum sînt cele din Măgurele, 
Bălțătești. Bărcănești, Ciorăști- 
Colț, eliberatul terenului se 
face mecanic, reușindu-se strîn- 
gerea cantității de 50—60 tone 
coceni tocați care, în amestec 
cu tăiței de sfeclă, dovleci și 
a^je resturi vegetale din grădini, 
^mt folosiți ca furaj pentru 
animale. Avînd suprafețele eli
berate, mecanizatorii, cărora li 
s-au alăturat mecanicii din ate
liere și membrii cooperatori 
posesori ai carnetului de con
ducere a tractorului, efectuează 
arăturile în schimburi prelun
gite și chiar în două schimburi. 
Pe raza consiliilor intercoope- 
ratiste din Ciorani, Poenari, 
Drăgănești, Mizil și altele, ară
turile se execută zilnic pe a- 
proape 1 500 de hectare. De la 
ing. Neculau Mihai, director 
adjunct al direcției agricole, 
aflăm că pentru ca aceas
tă lucrare să se încheie în 
maximum șapte, opt zile bune 
de muncă au fost concentrate 
peste 65 la sută din tractoarele 
de care dispun unitățile de me
canizare și întreprinderile a- 
gricole de stat.

Sintem la cooperativa agricolă 
de producție din Albești. Aici, 
porumbul a fost strîns și depo
zitat de pe întreaga suprafață 
de 694 ha. In ziua raidului 
nostru, aproape 500 de coope
ratori din fermele conduse de 
inginerii Eugenia Simion și 
Elena loan, precum și brigada 
lui Gheorghe Barbu erau pe 
cimp la tăiatul cocenilor. Ală
turi de ei, două 
minuite de Dumitru 
Marin Aldea efectuau 
zat aceeași lucrare, 
lor. 25 de remorci

tare. „Păstrînd acest ritm de 
muncă — ne spune președintele 
unității, inginerul Alexandru 
Dinu — în trei, patru zile vom 
termina cu tăiatul și transpor
tul cocenilor, pentru a crea 
front de lucru tractoarelor*4.

Din cauza timpului umed pe 
unele parcele un plug este 
tras de cîte două tractoare. 
Chiar și în aceste condiții din 
cele 1 300 de hectare prevăzute, 
arăturile s-au executat pe 1 050 
de hectare. Mecanizatorii Radu 
Aldea, Ion Genosu, Nicolae 
Petre. Dumitru Lungu, Constan
tin Pripina, Nicolae Nedelcu. 
Gheorghe Dinu sînt doar o 
parte din cei care lucrează in 
schimburi prelungite, astfel eă 
în cel mai scurt timp și supra
fața de 250 hectare rămasă va 
fi grabnic arată.

vîicea: In fermele

dejecțiilor se face acum meca
nizat. Totodată, in alte cinci 
unități de profil, prin dotarea 
cu instalații moderne s-a trecut 
la mulsul automat. Noile obiec
tive date în folosință în anul 
acesta, cum sînt cele de la uni
tățile agricole cooperatiste din 
Mateești, Amărăști, Laloșu, 
Grădiștea, Lăpușata sînt com
plet modernizate.

Grupaj realizat de 
OVIDIU MARIAN
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combine 
Vasile și 
mecani- 
în urma 
și 30 de 

atelaje asigurau transportul co- 
y cenilor la punctele prevăzute. 
f în acest flux neîntrerupt, zil

nic, la această unitate se elibe
rează de coceni aproape 50 hec-

în unitățile agricole de 
și cooperatiste din județul 
cea, unități care dispun de 
ternice sectoare și ferme __
tehnice, pregătirea pentru pe
rioada de stabulație a animale
lor este practic încheiată. Au 
fost efectuate reparațiile, dezin- 
fecția și modernizarea adăpăto
rilor, s-au procurat cantitățile 
necesare de furaje și de aseme
nea lucrările de construcții a 
noilor grajduri sînt terminate. 
Toate acestea arată că zooteh- 
niștii vîlceni s-au preocupat 
de buna gospodărire a bazei 
materiale, de aprovizionarea 
necesară pentru anotimpul 
rece. Astfel, s-a acoperit in în
tregime necesarul de furaje atit 
cantitativ cît și în structură. 
La unele sortimente cum ar îi 
fînuri și grosiere, balanța fura
jeră înregistrează chiar un ex
cedent. Prin folosirea la capa
citatea maximă a celor 47 de 
bucătării furajere și a 72 utilaje 
de măcinat furaje, de care dis
pun unitățile agricole, și prin 
acțiunile ce se întreprind acum 
pentru strângerea și însilozarea 
tuturor cocenilor de porumb și 
a altor produse există posibili
tatea ca majoritatea fermelor 
zootehnice să-și asigure canti
tăți suplimentare de furaje.

O preocupare de prim ordin 
pentru cei aproape patru mii de 
îngrijitori din zootehnia jude
țului o constituie lucrările de 
modernizare a adăposturilor 
pentru animale. Așa, bunăoară, 
în grajdurile fermelor speciali
zate ale cooperativelor agricole 
de producție din Berbești, Dră- 
gănești, Galicea, Amărăști, Vlă- 
dești au fost introduse adăpă
tori automate, iar eliminarea

stat 
Vil- 
pu- 

zoo-

Sîmbătă, 4 decembrie, în uni
tățile militare, dimineața. Mo
ment unic. înălțător, cu profun
de semnificații politice, patrio
tice și ostășești. Cu mina strîn- 
să pe lancea drapelului de lup
tă, cu inimile încărcate de emo
ție. cu ginduri și simțăminte 
curate, cei mai tineri ostași ai 
Republicii depun jurămîntul de 
credință nestrămutată poporu
lui român și patriei socialiste. 
Jură ca prin muncă și veghe ne
întreruptă să-și facă fără pre
get datoria, să îndeplinească în
tocmai ordinele comandantului 
.suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Jură să fie pavăză și 
scut cuceririlor revoluționare 
ale poporului, independenței și 
suveranității patriei.

Cuvintele trec prin inimi și 
conștiințe și se reverberează ca 
un profund ecou ce răsună din 
sute și sute de piepturi, dar 
care este pornit ca dintr-o sin
gură și caldă inimă ostășească.

Moment singular și înflăcărat 
al învestiturii cu titlul de apă
rător al patriei pe care îl tră
iesc la cea mai înaltă tensiune 
și soldații Florin Gafițeanu, 
Costel Ștefan, Ion Radu, Geor
ge Dan, Emeric Szekely, Vasile 
Ionescu, Erich Lotter. Marin 
Brădescu, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
aflați laolaltă sub drapelul sfînt 
al patriei comune, așa cum au 
fost în fabrici și uzine, pe o- 
goare, în școli, umăr lingă u- 
măr și inimă lingă inimă.

Este o mare mîndrie pentru 
acești tineri de a se instrui în 
unitatea din care a făcut parte 
și eroul utecist sublocotenent 
post-mortem Constantin Godea- 
nu, alți și alți eroi din șirul ne
sfârșit de eroi jertfiți pe altarul 
dragostei de țară : soldat Nieo- 
lae Pascu, soldat Stelian Nicoa- 
ră. soldat Ilie Stan, soldat Teo
dor Rotaru...

Acum sînt și ei soldați. Nu de 
mult, pașii i-au purtat prin mu
zeul unității. Atunci a înțeles,

f-

Accident moral4455-
(Urmare din pag- 1)

dai sau o vei da cind ești 
prins asupra faptului. Bi
neînțeles, nici o noutate în 
cele de mai sus, insă am ți
nut să notez aceste idei ab
solut știute, fiindcă făptașul 
mi-a mărturisit cu vizibilă 
sinceritate :

— Nu m-am gindit la asta 
niciodată !

Cum „niciodată" ? Dar 
omul a trecut prin școală, 
omul a trăit într-o familie. 
Chiar să nu fi discutat ni
meni, niciodată, cu el, asu
pra noțiunii de cinste inte
grală, de demnitate ? ! Și 
nici el cu el să nu fi dis
cutat, în forul său inte
rior? ! “ * "" *
cearcă, 
cifreze 
lui său

— în 
m-am gindit la nimic, știam 
că am nevoie de cauciucu
rile alea, că trebuie să Ie 
iau, doar intr-acolo mă gîn- 
deam și făceam. Aveam un 
curaj nebun, nu țineam sea
mă de risc, de nimic...

— Dar de unde pînă unde

forul
Oricum, M. A. în- 
abia acum, să des- 
„mecanismul" actu- 
antisocial : 
momentele acelea nu

socotești 
curaj", 
e vorba 
lașitate ? 
te să ___ _ __ __
cuns, să lovești in proprie
tatea statului sau a indivi
zilor, să apelezi la forma 
cea mai primitivă de a do- 
bindi ceva, în loc să ai cu
rajul real de a 
fel, incit să-ți 
pe căi cinstite 
rești...

Clătinînd din 
bator, interlocutorul 
care a comis un lucru atît 
de grav, murmură :

— A fost un accident mo
ral (terminologia îi apar
ține).

Așa-i ! Un accident moral 
de asemenea tip sau de ori
care altul te poate schilodi 
pe viață. Un singur minut 
de „neatenție" costă enorm. 
De aceea este atît de nece
sar ca privirile unui om, ale 
unui tinăr care dorește să 
se autoconducă ferm, pe 
drumul drept, să vadă și la 
distanță mai mică, dar și — 
simultan — la distanță mai 
mare, în perspectivă adică.

furtul un „act de 
dimpotrivă, 

un act de 
o lașita- 

acționezi într-as-

munci în așa 
poți procura 
ceea ce do-
cap, apro- 

meu

CRONICĂ U.T.C.
Sîmbătă a părăsit Capitala 

delegația Centrului Studen
țesc Cehoslovac care a parti
cipat la un schimb de expe
riență in domeniul profesio- 
nal-științific. organizat îm
preună cu Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România.

Iarna este, prin tradiție, și un 
sezon de vacanță. Va fi și în a- 
cest an. Anticiparea ei in pro
grame bogate ne relevă un ele
ment definitoriu al vacanței *. 
prin tot ce se .inițiază' și orga
nizează, ea continuă firesc pro
cesul activităților politico-edu
cative desfășurat în rindul tine
rilor.

Există, astfel, o preocupare 
deosebită pentru cuprinderea ti
nerilor muncitori, țărani, elevi 
și studenți în tabere de instrui
re și odihnă organizate in locuri 
pitorești ale țării. Comitetul 
Central al U.T.C. și Consiliul 
U.A.S.C.R. vor organiza, în pe
rioada 21 decembrie 1976—9 ia
nuarie 1977. 198 tabere de odih
nă și instruire pentru aproape 
25 000 tineri. în cadrul a șapte 
tabere de instruire, vor fi cu
prinși, de pildă, secretarii comi
tetelor U.T.C. din școli profe
sionale și licee, comandanți de 
grupe din cadrul pregătirii tine
retului pentru apărarea patriei 
și președinții asociațiilor spor
tive din școli. Alte 191 de tabere 
de odihnă vor reuni 22 000 ti
neri, îndeosebi muncitori : în 
•cadrul unor tabere de odihnă 
vor fi invitați să-și petreacă va
canța și 450 tineri din alte țări 
care studiază in România.

Din programul acestor tabere, 
se desprinde preocuparea ae a 
oferi tinerilor posibilitatea să 
cunoască și să aprofundeze do
cumentele Congresului al XI-lea 
al partidului, ale Congresului e- 
ducației politice și al culturii 
socialiste, ale Plenarei C.C. al 
P.C.R., din 2—3 noiembrie a.c., 
a cuvintărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului ; se vor organiza 
manifestări cultural-educative 
dedicate zilei de 30 Decem
brie. centenarului indepen
denței, aniversării a _70 de ani 
de la răscoala din 
ție de specificul 
pot organiza și 
muncă patriotică, 
militară, precum și acțiuni spor
tive și turistice.

Și studenții vor primi în a- 
ceastă vacanță invitații de ta
bără. Astfel, 3 000 de studenți 
beneficiază de 9 tabere de 
dihnă. gratuite, organizate de 
Consiliul U.A.S.C.R.. iar alte 25 
de tabere alpine vor cuprinde 
aproape 2 000.

De reținut este și faptul că 
în această iarnă, prin Biroul de 
turism pentru tineret se asigură 
participarea a aproape 17 000 ti
neri la odihnă, în 156 stațiuni,

precum și în tabere montane, în 
unele din acestea organizindu-se 
și revelioane pentru tinerii par- 
ticipanți.

O altă mare acțiune specifi
că sezonului iernii, pentru tine
ret, este organizarea revelioane- 
lor, sărbătoare tradițională a 
încheierii unui an de muncă, 
de realizări și frumoase succese 
și de intrare într-un nou an, 
cu angajamente pe măsura ce
lui de-al doilea an al cincina
lului revoluției tehnico-științifi
ce pe care-1 reprezintă anul 
1977. Se anticipează organizarea 
a aproape 1 500 revelioane ale 
tinereții și optimismului pentru 
300 000 tineri muncitori, țărani, 
elevi și studenți din rindul

• Zilele vacanței mai gene
roase în timp liber pentru elevi, 
permit intensificarea pregătiri
lor pentru Festivalul național 
„Cîntarea României44. Dealtmin- 
teri, in perioada vacanței sînt 
programate: etapa județeană și a 
municipiului București în dome
niul interpretării pentru inter- 
preți individuali și formații ar
tistice de muzică vocală și in
strumentală, coruri, fanfare, or
chestre. dans popular, dans cu 

pe

1907. In func- 
taberelor, se 
activități de 

de pregătire

o-
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temă, brigăzi etc, etapa 
școală și localitate a concursu
lui de artă populară-expoziție 
și sesiuni de etnografie și fol
clor. iar pentru elevii din învă- 
țămîntul artistic, etapa pe școa
lă a concursului de coregrafie.
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mai bine, soldatul Gafițeanu, 
pînă mai ieri elev la un liceu in
dustrial energetic din Capitală, 
laureat al unui concurs de pi
rogravură, ce-nseamnă a-ți iubi 
patria. Și nu peste multă vreme, 
în poligon, a făcut dovada unei 
pregătiri exemplare : „foarte 
bine" la primele trageri cu ar
mamentul de infanterie. S-a în
tors la muzeu, s-a oprit înde
lung în fața chipurilor de eroi 
într-un dialog sincer, nerostit 
între generații și a hotărit. ca 
o lege pentru el, să nu-și afle 
liniștea pină cind nu va fi un 
luptător desăvirșit- Apoi a mers 
la comandant și și-a exprimat o 
dorință : să graveze ușa de la 
intrarea în muzeu cu scene din 
lupta poporului și a armatei 
pentru o viață liberă și demnă 
pe acest pămint. Așa cum s-a 
gravat ea in inima sa și a ca
marazilor săi. Atunci s-a con
vins soldatul Costel Ștefan. în
cărcător pe tancul 4 T-109 că nu 
este datorie mai înaltă decit 
a-ți sluji cu abnegație patria, 
de a executa fără șovăire ordi
nele comandanților. Așa cum au 
procedat și ostașii din contin
gentele de dinaintea sa. Un e- 
pisod. ai cărui eroi au fost mi
litari din ciclul doi, tovarășii 
săi de echipaj. Era intr-o apli
cație. Plutonul trebuia să for
țeze un rîu. Apele veneau mari, 
vijelioase. Locul ordonat părea 
inaccesibil. Dar tancul lor a 
trecut primul, ca un exemplu, 
prin volburi, gata de tragere.

Deși este de puțin timp ostaș, 
Costel Ștefan a reușit să se in
tegreze in dinamica acțiunilor 
echipajului. Confirmare : la ul
timul exercițiu de introducere a 
muniției in tanc s-a încadrat în 
baremul de „foarte bine“. Nici 
nu se putea altfel. Intr-un plu
ton care deține de patru cicluri 
consecutiv titlul „Subunitate de 
frunte44, cucerirea celui 
înalt calificativ a devenit o 
diție.

Deciși să confirme prin 
fapte că sînt la înălțimea 
tincției primite, la toate exerci
țiile tactice și de specialitate, la 
tragerile de luptă au obținut a- 
precierea maximă. In procentaj 
de sută la sută. între timp au 
dat și o mină de ajutor la strân
gerea recoltei de pe citeva sute 
de hectare.

„Jur44. Clipe impresionante ce 
rămin în amintire. Litere de le
ge ce vor jalona viața și activi
tatea acestor tineri chemați sub 
drapel în zilele cind secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii și comandantul 
suprem al forțelor armate, to
varășul Nicolae Ceaușescu, dă
dea în adunarea activului de 
comandă și de partid de bază 
o înaltă apreciere activității 
oștirii, punindu-i. totodată. în 
față noi și însemnate sarcini 
pentru apărarea și construcția 
socialistă a țării, pentru împli
nirea idealului comunist de 
muncă și de viață.

Căpitan PETRE BANA

mai 
tra
noi 

dis-

fruntașilor în muncă și învă
țătură. Comitetele județene ale 
U.T.C. și consiliile U.A.S.C. 
(A.S.C.) își propun să organize
ze revelioanele la cluburi și 
case de culură. în cămine cultu
rale, școli și institute de invâță- 
mint superior, pregătind pentru 
acea noapte de sărbătoare pro
grame culturale cu un bogat con
ținut educativ, care să semnifice 
dragostea și recunoștința nutrite 
de tineri pentru partid, pentru 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să treacă în 
revistă izbinzile obținute de 
poporul nostru în înfăptuirea 
politicii partidului.

• în acest context, prima va
canță a anului școlar 1976—1977 
își anunță apropierea. Cum am 
mai informat, ea va începe, pen
tru elevi, în 21 decembrie, după 
ultima oră de curs și va dura 
pînă la 9 ianuarie.

Se vor deschide tabere pen- 
trul miile de elevi și pionieri; 
se va pleca în excursii tema
tice permițind cunoașterea unor 
locuri și monumente istorice 
care evocă lupta eroică a po
porului nostru ; se vor organiza 
cluburi de vacanță in toate lo
calitățile țării ; instituțiile de 
cultură din orașe și sate își vor 
dovedi ospitalitatea punînd la 
dispoziție elevilor aflați în va
canță, sediile lor și oferindu-ie 
programe cultural-artistice a- 
decvate.

• Sezonul taberelor se anunță 
și el bogat. Pitoreștile stațiuni 
ale tării devin, ca-n fiecare an, 
centre ale vacanței școlare. 
Astfel, taberele de instruire și 
odihnă 
elevilor 
U.T.C. vor 
U.T.C. din licee și 
sionale, 1 700 la 
gramele taberelor 
fel, acțiuni de 
a documentelor 
al XI-lea al P.C.R., 
greșului educației politice și al 
culturii socialiste, ale Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 2—3 noiem
brie. cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, mai cu sea
mă acelea care se referă la pro
blemele învățământului ; de 
asemenea, vor fi programate 
instruiri metodice, schimburi ds 
experiență, activități cultural- 
artistice și sportive — acțiuni 
care vor ajuta să-și perfecțio
neze stilul de muncă.

e Și activul pionieresc, locții
torii președintelui C.N.O.P. și 
ai președinților județeni, pio
nieri comandanți de unități din 
școli fruntașe la învățătură, re- 
dactori-șefi ai gazetelor „Sema- 
for“ se vor întruni în tabere 
de instruire specifice. Ambasa
dorii prieteniei pionierești din 
toate județele țării își anunță la 
Focșani locul de întîlnire din 
această iarnă.

în paleta taberelor intră și

organizate de consiliul 
din cadrul C.C. al 

cuprinde secretari 
școli profe- 
număr. Pro- 
includ, ast- 
cunoaștere 

Congresului 
., ale Con-

taberele de profil! pentru cel 
mai tineri istorici — la Giur
giu și Caracal, iar pentru artiș
tii plastici elevi la Timișul de 
Sus și Tg. Jiu. „Patrulele șco
lare de circulație", „Prietenii 
pompierilor44, „Sanitarii pri- 
cepuți" se vor întrece în cadrul 
taberelor-concurs. In alte ta
bere, elevii sint reuniți pe ra
muri sportive — atletism, gim
nastică sportivă,, șah, haltere, 
box etc ; la Miercurea-Ciuc se 
programează tradiționala cupă 
„30 Decembrie" la hochei și pa
tinaj-viteză, iar „Cupa speranțe
lor44 la judo se va desfășura la 
Deva.

• Copiii, sutele de mii de
copii de vîrsta pomului de iar
nă vor primi și în acest an in
vitații pentru serbările pomului 
de iarnă, unde se împart fru
moase daruri. Recent, Comitetul 
Politic _ '
P.C.R. 
cu 60 
alocat ______ ...___
iarnă, incit copiii țării vor pri
mi daruri în valoare totală de 
116 milioane lei.

• Școlile și organizațiile 
U.T.C., in colaborare cu comi
tetele cetățenești de părinți tre
buie să vină în întîmpinarea a- 
cestei dorințe firești, preocupîn- 
du-se să stabilească locuri po
trivite pentru o asemenea săr
bătoare și să creeze o ambianță 
prielnică desfășurării Revelionu
lui școlar : la casele de cultură, 
cluburi, cantine, baze turistice, 
tabere. In cadrul manifestărilor 
prilejuite de Revelion, vor tre
bui pregătite programe cuitu- 
ral-artistice tinerești, specifice 
acestei sărbători anuale, cu un 
bogat conținut educativ, adevă
rate serbări ale muncii și învă
țăturii, ale celor harnici, parti
cipant! la Festivalul „Cîntarea 
României".

Comandamentul central de 
organizare a vacanței, din ca
drul C.C. al U.T.C., a pus la 
punct toate detaliile vacanței 
de iarnă. în cadrul unei consfă
tuiri de lucru, la care au par
ticipat activiști U.T.C. de la ni
velul județelor, care răspund 
de pregătirile pentru vacan
ță, s-a discutat pe larg pro
gramul vacanței care va înce
pe, măsurile organizatorice ce 
vor trebui luate în continuare 
pentru ca toate activitățile să 
fie bine puse la punct, vacan
ța să se declanșeze pentru ti
neri in cele mai bune condiții.

Executiv al C.C. al 
a aprobat suplimentarea 
milioane lei ă fondului 
organizării pomului de

LUCREȚIA LUSTING

N. Vornicescu,
A. Sever IN AFARA LEGII"

Biografia unui haiduc, a unui 
om care se învăluie deliberat in 
solitudine, izolat de societate dar 
acționind, așa cum crede, cum 
poate și cînd i se oferă prile
jul, in sensul instaurării jus
tiției sociale, este prin excelen
tă greu de alcătuit. Survine, mai 
devreme sau mai tîrziu, tăcerea 
insurmontabilă — a haiducului 
însuși, a celor care l-au cunos
cut, a documentelor. Aparent 
mult mai simplu se realizează 
biografia legendei unui haiduc, 
ceea ce nu este chiar altceva 
decît biografia omului însuși,

dar nici nu i se poate substitui. 
Dintr-un anume punct de vede
re, însă, o astfel de întreprin
dere ne solicită emoțional cu

CARTEA
un plus de pregnanță, pentru 
că legenda însăși își împlinește 
impreciziunile prin imaginație 
hirănită substanțial de emo
ție. Dincolo de toate, nu ne 
poate fi niciodată indiferent me
canismul nașterii unei le
gende.

tamînoH — — — * — — — — — — — — — — ■«.

CINEMATOGRAFICA
„FRĂȚIORUL"

Faptul că, la 50 de ani după 
realizarea filmului, publicul mai 
rifle in hohote la proiectarea a- 
cestei pelicule mute nu este de 
mirare. Și nu pentru că Fră
țiorul ar fi o capodoperă a ge
nului ; și nu pentru că Harold 
Lloyd ar fi fost un comic ge
nial. Nu. Lumea ride și se 
bucură, aplaudă și comentează 
incîntată, cu voce tare, peripe
țiile eroului pentru că orice om, 
de orice virstă, are nevoie de 
puțină candoare. Harold Llloyd 
creează un tip foarte aproape 
de omul obișnuit și tocmai de 
aceea gagurile sale, istorioare
le al căror erou este, sînt 
foarte repede receptate de pu
blic. Povestea „frățiorului" năs
cut la 1 aprilie, pe care nimeni 
nu-l ia in seamă, dar care reu
șește să-și scoată tatăl de la 
ananghie ar putea fi considera
tă puerilă dacă Lloyd nu i-ar 
fi conferit toată acea încărcătu
ră de puritate și viclenească co
pilărie, de umor cald și imagi
nație. Hohotele de ris din sala 
de spectacol, la proiecția acestui 
film mut cu inserturi ce pot 
naște zimbete condescendente, 
rămîn nu doar o recunoaștere a 
nemuririi „marelui mut" ci și 
o avidă nevoie de puritate și 
candoare.

„MISIUNE 
PE IANTZÎ"

Pelicula, realizată in studiou
rile chineze de regizorii Tang 
Hua-ta și Tang Hsiao-ten, se 
referă la un moment din isto
ria luptei Partidului Comunist 
Chinez, a poporului chinez pen
tru democrație, pentru dreptate 
și libertate socială. Acțiunea se 
plasează în primăvara anului 
1949, cind armata populară de 
eliberare atinsese malul nordic 
al fluviului Iantzî. Obstacolele, 
extraordinarele greutăți prin 
care trece o patrulă de recu
noaștere care este trimisă din
colo de fluviu, în teritoriul i- 
namicului, pentru a se informa 
asupra planului defensiv al 
acestuia, sint redate cu putere 
și forță dramatică. Misiunea, 
aitnd o importanță decisivă 
pentru atacul pe care armata 
populară de eliberare se pregă
tește să-l declanșeze împotriva 
imperialiștilor, a clicii reacțio
nare gomindaniste, reușește 
atit datorită eroismului mem
brilor patrulei, cît și sprijinu
lui acordat de o unitate de 
partizani (sub comanda tinerei 
Lin) și de masele populare.

MIRUNA IONESCU

Reportaj despre carte
(Urmare din peg. I)

țeleg, acum nu-i timpul. Acum 
citim griul".

Expresia m-a tulburat : „Acum 
citim griul !". Atit m-a tulburat 
de mult incit mi s-a părut că 
auzisem o baladă. Și mă gin- 
deam : există, intr-adevăr, un 
timp al griului, cum există și un 
timp al cărții. Iar cel care 
iubește cartea, fără îndoială că 
iubește cu atit mai mult și griul.

Capitolul V
Așa cum circulă, așa cum se 

citește la noi, cartea ne face 
mereu demonstrația permanen
tei înnoiri a operei românești de 
construcție socialistă, precum și 
a unei tot mai organice legături 
între muncă și educație. „Cartea 
înseamnă cunoaștere, cunoaște
rea înseamnă creație", mi-a răs
puns la întrebare tovarășul 
Constantin Gib. directorul I.A.S. 
Ograda, din județul Ialomița, un 
admirabil educator și prieten al 
tinerilor muncitori din această 
mare unitate agricolă a Bărăga
nului. Și mai departe :

„Cartea e ca o ființă, ea cu
prinde o experiență care se 
transmite neîncetat, cartea e un 
pedagog".

De cind există cartea, nimeni 
n-a putut * s-o despartă vreodată 
de morală, de educație și în a- 
ceasta constă valoarea ei profund 
umană : cartea formează, cartea 
dezvoltă personalitatea. Mai ales 
in acest secol al științei, mai a- 
les la noi in acest cincinal al 
revoluției tehnico-științifice, mai 
ales la noi unde se pune atita 
preț pe creșterea omului de mii- 
ne, cartea are un rol extrem de 
important. Pentru că nu poți să 
ți-l închipui pe specialistul de 
miine lipsit de un orizont larg 
cultural, fără sentimente adînc- 
patriotice, fără dragoste de oa
meni și țară. Cartea e, intr-ade
văr, un pedagog.

Capitolul VI
Tipărim în țară cărți în tiraje 

de ordinul a zeci și zeci de mi
lioane : cărți în domeniul știin
țelor sociale și politice, al știin
țelor naturii, tehnicii, agricultu
rii, cărți ale clasicilor literaturii 
și ale beletristicii contemporane, 
în limba română și în limbile 
naționalităților conlocuitoare, al
bume de artă, cărți pentru copii 
și tineret, manuale școlare și 
cursuri universitare. Tipărim 
cărți care se traduc în alte țări, 
cum tot așa tipărim cărți din

toate domeniile culturii, științei 
și artei universale ; astfel incit, 
îmbogățind biblioteca lumii avem 
noi înșine un tot mai larg acces 
la ea. Aflăm din ziare că pe 
glob s-a depășit astăzi hotarul 
— incredibil cu numai citeva de
cenii în urmă — a 100 de mili
oane de titluri de lucrări știin
țifice tipărite intre care peste 
30 de milioane de cărți și 13 mi
lioane de patente și brevete de 
autor, cifre care marchează înal
tul nivel al cunoștințelor dobîn- 
dite de om în decursul evoluției 
sale multimilenare. Numai în de
cursul unui singur an savanții 
au depus în „Biblioteca tehnică 
a lumii" aproximativ 3 rriilioane 
de titluri. Dar cărțile de artă ? 
Numărul lor trebuie să fie co
losal. Iar faptul nu poate să tre
zească decît bucurie, fiindcă dacă 
știința i-a amplificat omului for
țele ajutindu-l să-și dobindeas- 
că tot mai mult libertatea și 
independența relativă față de 
natură, arta i-a cultivat sensibi
litatea, ridicindu-i fruntea spre 
țeluri tot mai înalte. Și nicio
dată știința și arta n-au fost mai 
legate ca astăzi de destinul uma
nității. Țin minte un eseu al 
lui Grigore Moisil în care sa
vantul scria : „Știința uluiește, 
arta calmează, privindu-se cu 
mijloacele artei omul se vede pe

sine cu eternele sale calități de 
cercetător și creator de noi va
lori materiale și spirituale".

Capitolul VII
Și iată că, ajungînd la sfirșitul 

reportajului nostru despre carte, 
va trebui să ne întoarcem, de 
fapt, la început fiindcă acolo, la 
Sibiu, la acea intilnire intre 
scriitori și cititori mi-am dat 
încă o dată seama că o carte 
de valoare nu poate fi decit pro
dusul unui lung devotament. Că 
cititorul va simți de fiecare dată 
dacă pagina ajunsă sub ochii săi 
conține expresia unei idei întîm- 
plătoare sau smulsă -dintr-o trăi
re, din viața unui om. „Cartea 
sună I In gol sau în plin ?". Ideea 
e a unei inginere textiliste, 
Eugenia Trifan, vicepreședinta 
Uniunii județene a cooperative
lor meșteșugărești, din Sibiu, 
inginera e căsătorită tot cu un 
inginer și au un băiețel Trifan 
Eugen Lucian, elev in clasa a 
VIII-a a Școlii generale nr. 5, 
extrem de pasionat și el de teh
nică, de științele exacte. Dar, 
cum îmi spune inginera, biblio
teca familiei e pusă mereu la 
punct cu noutățile cărții de artă 
și literatură („Bineînțeles, cite 
vin la noi, la Sibiu"). Așadar, își

duce ea ideea mai departe — 
cind o carte sună în gol e ca și 
cum ar fi trecut prin memorie 
ceva fulgerător și n-a rămas 
decit racheta purtătoare cu trep
tele căzute. Dar ce-a purtat ? 
Ce-a dispărut ? Pe cind opera 
care sună în plin te trezește pe 
negindite, te atrage, te învăluie, 
simți că vei găsi în ea o expe
riență de preț, o revelație, ceva 
al tău și ceva al lumii în care 
trăiești. Apoi adaugă : Și mai 
ales senzația de redescoperire a 
vieții. In discuție, inginera îmi 
atrage atenția printr-o întrebare 
așteptată. Dar tinerii ? Și își răs
punde : Tinerii cu atit mai mult! 
Și are profundă dreptate pen
tru că toată experiența umană 
demonstrează că anii de cea mai 
puternică receptivitate sînt anii 
tineri. Și mă gîndesc deodată, 
la acea împrejurare de demult 
cind am intilnit copacul acela 
uriaș. Și îmi spun, tresărind, că 
amintirile copilăriei nu numai 
că nu se șterg din memorie dar 
că, pe măsură ce te depărtezi in 
timp, ele capătă 
rezonanță.

Tot astfel, îmi 
și cu cartea pe 
li destăinui tovarășei inginere 
gindurile mele și ea subliniază 
iarăși un frumos adevăr : „Car
tea este un mod necesar prin 
care i se deschid tinărului feres
trele vieții".

o și mai mare

gic, se petrece 
care o citești.

La cumpăna veacului trecut 
cu al nostru, la 3 iulie 1898, in 
pădurea Cărbuna din preajma 
mănăstirii Neamțului, cade sub 
gloanțele unei potere haiducul 
Ion Florea, celebru în epocă, 
evadat în urmă cu numai zece 
luni din abia inauguratul peni
tenciar al Doftanei. Acest loc 
de detenție, de tristă memorie, 
își vădea astfel de la începutu
rile lui imposibilitatea de a 
nimici aspirația spre demnita
te a omului și de a încătușa 
libertatea cugetului. Pentru că 
aspirația spre libertate, se știe, 
este înainte de toate o stare a 
cugetului. Apoi, este simbolic 
faptul că unul dintre primii de
ținuți ai acestui penitenciar, con
damnat la închisoare pe viață, 
a fost un haiduc. Și, de aseme
nea, este simbolic și faptul că 
acest haiduc nu evadează soli
tar, ci însoțindu-se cu alti 11 to
varăși, însuși acest gest consti- 
tuindu-se într-un act de solida
ritate umană.

Pe urmele haiducului Ion 
Florea, alergînd liber în întîm- 
pinarea gloanțelor ce-i vor se
cera curind ființa, N. Vorni- 
cescu și A. Sever, în volumul 
în afara legii (Junimea, 1976) 
reconstituie cu o minuție de ar
heologi, cum spuneam, nu 
biografia unui 
vențiile sociale 
timpului său, 
zămislirii unui 
tul cercetărilor 
ză cu atît mai ___  __ ..
genda în cauză persistă și as
tăzi în satele din jurul mănăs
tirii ■ amintite, cele mai multe 
dintre mărturiile privind fapte
le lui Ion Florea și vocația lui 
justițiară fiind furnizate tocmai 
de contemporanii noștri, în me
moria cărora ecoul evenimente
lor petrecute in urmă cu opt 
decenii nu a izbutit să se 
stingă.

Intr-un succint preaviz de 
lectură, autorii mărturisesc : 
„Interesul de a cerceta împre
jurările și evenimentele care 
constituie cazul Ion Florea ne-au 
fost deșteptate de lectura unui 
paragraf din biografia unui ma
re scriitor, care avea vîrsta de 
18 ani în vremea cind s-a pe
trecut evenimentul principal44. 
Este vorba, desigur, de Mihail 
Sadoveanu, ceea ce implică și 
constatarea că volumul In afara 
legii — cu întregul lui corte
giu de documente de epocă, ex
trase din presa timpului, su
gestii folclorice, mărturii con
semnate cu o acribie care îm
pinge fidelitatea notației pînă 
la precizia de ordin filologic, 
la care se adaugă pertinente
le reflecții ale autorilor, precum 
și știința lor de a încadra fap
tele în contextul social mai larg 
al acelui tulbure sfîrșit de veac 
românesc — se investește și cu 
semnificația unui document de 
istorie literară. Mai exact spus, 
cu semnificația unui adjuvant 
al istoriei literare : multe din 
povestirile cu haiduci ale lui 
Mihail Sadoveanu își află in 
paginile semnate de N. Vorni- 
cescu și A. Sever cel puțin una 
din cheile necesare înțelegerii 
lor depline. Cu atît mai mult 
cu cît autorii, „în selectarea, 
dozarea și interpretarea mate
rialului documentar44, au ținut 
seama de „complexitatea și di
versitatea informației, care a 
fost supusă unui criteriu ne
cesar de ordine și valoare44.

In sfîrșit, se cere remarcată 
și alura alertă a cărții, moder
nitatea scriiturii ei, puterea au
torilor de a discerne adevărul 
de ficțiune și de a ne prezenta 
o legendă dezvelită din ceața 
tribulațiilor care ar putea să-i 
întunece mesajul și să-i to
cească vitalitatea hrănită in
contestabil de solul unor relații 
sociale concrete.

atît 
nesupus la con- 
nedrepte ale 
cit mecanismul 
mit. Și rezulta- 
lor emoționea- 
mult cu cît le-

MIHAI PELIN
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