
Proletari din toate tarile, uniți-vă!

MAREA
ADUNARE NAȚIONALĂ 

ÎȘI REIA LUCRĂRILE 
ÎN PLEN

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărit ca 
lucrările în plen ale sesiunii a IV-a a celei de-a 
Vll-a legislaturi a Marii Adunări Naționale să 
fie reluate miercuri, 29 decembrie 1976, la ora 
10,00.

in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al forțelor noastre armate, ieri a avut loc 
ADUNAREA ACTIVULUI DE PARTID SI A CADRELOR 
DE CONDUCERE DIN MINISTERUL DE INTERNE

CU VINT A REA
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE
CEA USESCU

Stima# tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, participants lor la 
adunarea activului de partid și a 
cadrelor de conducere din Ministe
rul de Interne, tuturor lucrătorilor, 
întregului personal din acest mi
nister un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului, 
precum și din partea mea, (Aplauze 
puternice).

Sintem la sfirșitul primului an al 
cincinalului 1976—1980, care are un 
rol hotărîtor în înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea al parti
dului, a Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism. Putem constata cu 
deplină satisfacție că rezultatele 
primului an sînt bune în toate sec
toarele de activitate, că întregul 
nostru popor muncește cu entuziasm 
și hotărîre pentru a da viață preve
derilor Congresului, planului cin
cinal 1976—1980 de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei. In indus
trie aceasta se materializează în 
creșterea producției într-un ritm de 
peste 11,5 la sută, superior prevede
rii cincinalului și printr-o producție 
suplimentară de peste 10 miliarde 
lei. în agricultură am obținut în a- 
cest an — deși condițiile climaterice 
nu au fost din cele mai favorabile 
— o producție bună, superioară ce
lor realizate pînă acum în țara 
noastră. S-au obținut rezultate im
portante și în celelalte sectoare de 
activitate. S-a dezvoltat învățămîn- 
tul, știința, cultura, iar ca rezultat 
al tuturor acestor realizări, are loc 
creșterea — corespunzător prevede
rilor cincinalului — a nivelului de 
trai, material și spiritual, al între
gului nostru popor. în acest an au 
fost adoptate noi măsuri privind 
perfecționarea planificării conduce- 
lii vieții economico-sociale, îmbu
nătățirea în continuare a cadrului

organizatoric de participare a ma
selor largi populare la conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate. Pu
tem spune deci că am trecut cu 
succes la realizarea celui de-al VI* 
lea cincinal. Avem temeiul să afir
măm că planul cincinal va.fi reali
zat cu succes, că există toate con
dițiile pentru depășirea lui. (Aplauze 
îndelungate).

Toate aceste realizări demonstrea
ză încă o dată justețea politicii 
marxist-Ieniniste a partidului nos
tru, faptul că partidul aplică in mod 
minunat adevărurile și legitățile ge
nerale la condițiunile concrete ale 
țării noastre, asigurînd mersul ferm 
și neabătut înainte al poporului ro- 
mîn pe calea edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
(Aplauze puternice, îndelungate). 
Mai presus de toate, aceste mă
rețe înfăptuiri sînt rezultatul mun
cii minunatei noastre clase munci
toare, a țărănimii și intelectualității, 
a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a între
gului nostru popor care, sub condu
cerea partidului, transpune neabă
tut în viață politica internă și ex
ternă ce corespunde pe deplin nă
zuințelor vitale ale întregii noastre 
națiuni. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Vă sînt cunoscute preocupările și 
măsurile adoptate în ultimele luni 
de Comitetul Central al partidului, 
de Comitetul Politic Executiv în di
recția înfăptuirii concrete în viață a 
prevederilor planului, mai cu sea
mă măsurile de aplicare a hotărî- 
rii Congresului al XI-lea ca acest 
cincinal să fie cincinalul afirmării 
revoluției tehnico-științifice în toate 
sectoarele de activitate. Printre a- 
ceste măsuri aș menționa pe cele 
referitoare la reducerea consumuri
lor materiale și a costurilor inves
tițiilor, care, de pe acum, se concre
tizează în economii substanțiale de

materiale — pe cincinal circa 10 
milioane tone ciment, 1 milion și ju
mătate tone oțel, alte sute de mii 
tone de diferite materiale care, pe 
total, reprezintă o valoare de aproa
pe 90 miliarde lei.

Se adoptă, de asemenea, măsuri 
pentru reducerea consumurilor de 
metal și alte materiale, prin îmbu
nătățirea tehnologiilor, ceea ce va 
duce, de asemenea, Ia economii sub
stanțiale, Ia ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor noastre, 
a întregii economii. Paralel se des
fășoară o activitate susținută pen
tru creșterea productivității muncii 
sociale, pe baza mecanizării și auto
matizării, a mai bunei organizări a 
producției și muncii.

Ne aflăm într-un asemenea stadiu 
al dezvoltării societății noastre îneît 
calitatea întregii activități, buna or
ganizare și conducere a tuturor 
sectoarelor, munca organizatorică 
concretă constituie factorul hotărîtor 
al mersului ferm înainte. De spo
rirea eficienței economice, de creș
terea venitului național, a avuției 
naționale, de crearea de noi rezer
ve materiale și financiare, de ridi
carea productivității muncii depind 
dezvoltarea în ritm mai înalt a în
tregii noastre societăți, creșterea 
mai accentuată a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
nostru popor — țelul suprem al po
liticii partidului, esența societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm în patria noastră. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

In acest cadru de muncă însufle- 
țitoare a întregului nostru popor își 
desfășoară activitatea și organele 
de securitate și miliție, celelalte uni
tăți ale Ministerului de Interne. 
Fără îndoială că. în sistemul statu
lui nostru socialist, aceste organe 
ocupă — în conformitate cu hotă- 
Tîrile partidului, cu legile țării, cu 
prevederile Constituției republicii —

un loc deosebit de important, au un 
rol de seamă în dezvoltarea și în
tărirea statului nostru socialist.

Din bilanțul pe care l-ați dezbătut 
în aceste zile, din cuvintările care 
le-am ascultat astăzi, reiese că, în 
apgst an, personalul Ministerului de 
Interne a acționat cu rezultate bune 
în îndeplinirea îndatoririlor de mare 
răspundere ce îi revin, in realizarea 
hotăririlor Comitetului Central, a 
legilor țării, adueîndu-și contribuția 
activă la succesele generale pe care 
le-a obținut întregul nostru popor. 
Este un lucru îmbucurător faptul 
că, în acest an, asistăm la o scădere 
a numărului infracțiunilor, Ia o re
ducere a diferitelor manifestări 
antisociale. Desigur, acesta este re
zultatul dezvoltării generale a socie
tății noastre, al creșterii conștiinței 
politice, al activității educative des
fășurate de partid, de organele de 
stat și obștești, al educării întregului 
popor în spiritul respectării legilor, 
al păstrării și apărării avutului ob
ștesc. a proprietății socialiste, al a- 
firmării cu tot mai mare putere în 
viața socială a principiilor eticii și 
echității socialiste. în același timp, 
trebuie să menționăm și contribuția 
activității susținute a organelor Mi
nisterului de Interne pentru preve
nirea diferitelor infracțiuni, a acțiu

nilor antisociale, a actelor de încăl
care a legilor.

Există și un sector unde, din 
păcate, asistăm Ia o creștere a ma
nifestărilor negative. Am în vedere 
accidentele prin încălcarea normelor 
de circulație, care nu pot fi puse 
numai pe seama creșterii numărului 
mijloacelor de transport. Acestea se 
datoresc în primul rînd lipsurilor în 
organizarea circulației, slabei disci
pline în acest sector de activitate.

în ansamblu, însă, putem aprecia 
că organele de securitate și miliție, 
celelalte unități ale Ministerului de 
Interne au început primul an al 
cincinalului cu rezultate bune. Pe 
această bază, dacă vor acționa cu 
mai multă fermitate în viitor, ele 
vor putea obține în acest cincinal o 
îmbunătățire simțitoare a întregii 
lor activități. Sper că așa va fi ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Iată de ce, pentru rezultatele ob
ținute — anticipînd și rezultatele vii
toare — doresc să adresez întregului 
personal din cadrul Ministerului de 
•Interne cele mai calde felicitări, 
precum și urări de noi și noi succese 
în îndeplinirea îndatoririlor ce le 
revin față de partid, față de patrie 
și popor ! (Urale, aplauze puternice. 
Se scandează: „Ceaușescu—P.C.R.“),

(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, a participat, joi 
dimineața, la adunarea activu
lui de partid și a cadrelor de 
conducere din Ministerul de 
Interne.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la adunare au luat 
parte tovarășii Ion Dincă, Ion 
Ionită. Dumitru Popescu, Ilie 
Verdeț, Iosif Banc. Ion Coman.

Comandantul suprem al for
țelor noastre armate a fost în
tâmpinat de tovarășul Teodor 
Coman, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. ministrul de in
terne. precum și de ceilalți 
membri ai conducerii ministe
rului.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat cu puternice aplauze și 
urale. participanții la adunare 
aclamînd îndelung ..Ceaușescu- 
P.C.R.“, ..Ceaușescu și poporul**, 
în această primire însuflețită, 
in această atmosferă vibrantă 

I și-au găsit o pregnantă expre
sie sentimentele de profundă 
dragoste și respect pe care toți 
lucrătorii Ministerului de In
terne le nutresc față de partid 
și secretarul său general, voința 
lor fermă de a apăra cuceririle 
revoluționare ale celor ce mun
cesc. valorile umane, materiale 
și spirituale ale societății noas
tre socialiste.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul membri ai Consiliului 
de conducere al ministerului,

șefi ai inspectoratelor . județene, 
alte cadre din aparatul de 
securitate, miliție și din cele
lalte unități ale Ministerului de 
Interne, secretari de comitete 
de partid.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru participarea 
la adunare, tovarășul Teodor 
Coman a spus : „Prezența dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
pentru noi o deosebită onoare 
și un prilej de vie satisfacție, 
ne stimulează și ne îmbărbă
tează in slujirea pe mai de
parte, cu profund devotament 
și responsabilitate sporită, a 
cauzei partidului. intereselor 
supreme ale patriei, ale națiunii 
socialiste române“.

Referindu-se apoi la lucrările 
adunării, vorbitorul a arătat că 
ele au evidențiat voința nestră
mutată și hotărîrea fermă a 
comuniștilor, a întregului per
sonal din Ministerul de Interne 
de a înfăptui în mod exemplar 
sarcinile ce le revin din istori
cele . hotăriri ale Congresului al 
XI-lea al partidului, din legile 
țării, din ordinele și indicațiile 
comandantului suprem al forțe
lor armate.

..Vă raportăm tovarășe co
mandant suprem — a spus 
vorbitorul — că avem crea
te toate condițiile pentru 
îndeplinirea la un nivel calita
tiv superior a sarcinilor și mi
siunilor încredințate organelor 
Ministerului de Interne. Apara
tul ministerului se prezintă ca 
un organism bine închegat, de-

(Continuare in pag. a 111-a)

DECLARAȚIA 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a primit cu 
profundă îngrijorare vestea arestării la Madrid, de către poliția 
spaniolă, a tovarășului Santiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, și a altor membri ai conducerii 
acestui partid. Acest act constituie o gravă violare a principiilor 
libertății cetățenești, o sfidare a aspirațiilor poporului spaniol 
spre lichidarea stărilor de lucruri ale vechiului regim franchist, 
reprezintă o flagrantă încălcare, de către guvernul spaniol, a 
propriilor promisiuni și angajamente privind dezvoltarea unui 
proces nou, de democratizare a vieții politice din Spania.

într-un moment in care opinia publică generală urmărește, cu 
cel mai mare interes evoluția evenimentelor din Spania, lupta 
desfășurată de forțele înaintate ale poporului pentru realizarea 
unui curs progresist în dezvoltarea societății, arestarea tova
rășului Santiago Carrillo și a celorlalți conducători ai Partidului 
Comunist din Spania — exponențr<ai intereselor și năzuințelor 
maselor largi populare, ai cauzei dezvoltării democratice a Spa
niei — ne îngrijorează profund, aceasta demonstrînd încercarea 
de a opri în loc evoluția istorică a poporului spaniol pe calea 
libertății și progresului. De asemenea, acest act contravine grav 
tendințelor de destindere în Europa, spiritului documentelor 
adoptate la Conferința general-europeană de la Helsinki, efor
turilor popoarelor de a instaura pe continentul nostru un climat 
de securitate, colaborare și pace.

Iată de ce Comitetul Central al Partidului Comunist Rorpân, 
comuniștii din România, întregul nostru popor cer, în modul 
cel mai hotărît, eliberarea imediată a tovarășului Santiago 
Carrillo, a celorlalți militanți comuniști spanioli care s-au do
vedit luptători neobosiți pentru dezvoltarea democratică a so
cietății spaniole, pentru independența și suveranitatea Spaniei, 
pentru instaurarea în Europa a unor relații noi, de încredere, 
securitate și cooperare pașnică între state.

în virtutea principiilor dreptului uman este necesar ca secre
tarului general al Partidului Comunist din Spania, celorlalți mili
tanți ai acestui partid, comuniștilor, tuturor luptătorilor demo
crat! din Spania să li se asigure posibilitatea de a trăi în deplină 
siguranță în’ această țară, de a putea participa activ la lupta 
poporului spaniol pentru o viață mai bună, pentru libertate și 
progres, pentru instaurarea unui regim nou, democrație, care 
să permită înfăptuirea idealurilor de bunăstare, colaborare și 
pace ale poporului spaniol.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL
BUCUREȘTI
Oamenii muncii din Capitală, 

în frunte cu comuniștii, au în
deplinit planul anual la produc- 
ția-marfă și globală cu 9 și, res
pectiv 7 zile înainte de termen. 
Ca urmare a acestor succese au 
fost. create condițiile necesare 
în vederea obținerii, pînă la sfîr- 
șitul anului, a unei producții su
plimentare în valoare de peste 
2,2 miliarde lei la producția 
globală și 2,4 miliarde lei la 
producția-marfă. Sporul de pro
ducție se va concretiza în 8 200 
tone țevi din oțel, 145 milioane 
lei aparâtaj electric de joasă 
tensiune, 110 milioane lei mij
loace de automatizare electro
tehnice, motoare cu ardere in
ternă însumînd 78 000 CP., 38 lo
comotive Diesel hidraulice și 
alte produse. Cu participarea 
largă a specialiștilor din între
prinderi, institute de cercetare 
și învățămînt superior, au fost 
analizate 11 000 de tehnologii și 
produse, rezultând propuneri și 
soluții de modernizare a aces
tora, precum și de înlocuire a 
280 produse și tehnologii înve
chite.

într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R.. 
se spune : Realizările ce
le-am obținut, mult stimate 
tovarășe secretar general, sint 

.indisolubil legate de indica
țiile și orientările pe care ni 
le dați, de sprijinul dumnea
voastră permanent, care au o 

'inestimabilă valoare pentru în
treaga muncă ce o desfășurăm. 
Vă rugăm să ne îngăduiți, și cu 
acest prilej, să vă transmitem, 
în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din Ca
pitală, profunda recunoștință și 
gratitudine pentru activitatea 
dumneavoastră prodigioasă în 
fruntea partidului și statului, 
care asigură mersul avîntat îna
inte al societății noastre pe dru
mul socialismului și comunis
mului, creșterea continuă a ni
velului de trai material și spi
ritual al poporului. Avînd me
reu în fața exemplul dumnea
voastră ' strălucit de muncă și 
viață, de nobilă dăruire comu
nistă, revoluționară, pentru cau
za partidului și poporului, vom 
acționa neabătut pentru forma
rea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii din Capitală, 
pentru mobilizarea lor plenară 
la îndeplinirea și depășirea sar
cinilor ce ne revin, la înfăptui
rea exemplară a obiectivelor 
Congresului al XI-lea al parti
dului, ca o îndatorire de onoare 
față de patrie, partid și popor.

BRĂILA
în ziua de 23 decembrie, oa

menii muncii din județul Brăi
la au îndeplinit planul produc
ției marfă pe acest an, urmînd ' 
ca prevederile la producția glo
bală industrială să le realizeze 
cu 6 zile mai devreme. Vor fi 
obținute, pînă la sfîrșitul anu
lui, o producție marfă supli
mentară în valoare de 300 mi
lioane lei și o producție globa
lă industrială evaluată la 200 
milioane lei. între altele, aceas
ta se concretizează în 11 000 tone 
țiței, 2 800 tone oțel aliat, 2 880 
tone laminate. 211 milioane 
kWh energie electrică, confecții 
în valoare de 30 milioane lei, 
importante cantități de produse 
alimentare.

Cu acest prilej, Comitetul ju

dețean Brăila al P.C.R. a adre
sat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune: 

Prin graiul convingător al ci
frelor, comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe meleagurile brăi- 
lene își exprimă, iubite tovarășe 
secretar general, hotărîrea fer
mă de a da viață obiectivelor 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice, adeziunea plenară 
față de politica științifică a 
partidului nostru, stima și re
cunoștința față de dumneavoas
tră, fiu iubit al națiunii româ
ne, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Cu hotărîrea fermă de a în
deplini exemplar indicațiile 
dumneavoastră date la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 2—3 noiem
brie 1976, cu profunde mulțu
miri pentru sprijinul și grija 
părintească ce o purta# dez
voltării multilaterale a tuturor 
județelor țării, vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune toată 
priceperea și puterea noastră de 
muncă pentru îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor ce ne revin, 
contribuind în acest fel la mă
reața operă de făurire a socie
tății socialiste, multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

MUREȘ
Oamenii muncii yĂe pe me

leagurile mureșene — români, 
maghiari, germani — au rapor
tat, la 23 decembrie, îndeplini
rea planului producției indus
triale globale pe anul 1976. în 
perioada care a mai rămas pînă 
la finele anului se va realiza 
suplimentar o producție glo
bală industrială de peste 400 
milioane lei, reprezentînd de 
2,5 ori valoarea angajamentului 
anual. Vor fi puse astfel la dis
poziția economiei naționale, în
tre altele, peste prevederi, 340 
milioane kWh • energie electri
că, produse electrotehnice în 
valoare de aproape 10 milioane 
lei, mobilă în valoare de 8 mi
lioane lei, confecții în valoare 
de 32 milioane lei și alte pro
duse.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul ju
dețean Mureș al P.C.R., se a- 
rată : Rezultatele obținute sînt 
rodul activității creatoare des
fășurate de oamenii muncii din 
această parte a țării pentru tra
ducerea în viață a grandiosu
lui program elaborat de Con
gresul al XI-lea al partidului, 
a prețioaselor indicații și reco
mandări ce ni le-âți dat dum
neavoastră, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitelor de lucru în ju
dețul nostru. Vă . raportăm, 
mult stimate tovarășe secretar 
general. că producția anului 
viitor este bine pregătită, că 
ritmurile și nivelurile prevăzu
te corespund atît sarcinilor din. 
planul cincinal, cit și posibili
tăților și capacităților umane și 
tehnico-materiale existente. în- 
sușindu-ne indicațiile prețioase 
și sarcinile trasate în cuvintarea 
dumneavoastră la Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie a.c., șîn- 
tern hotărî ti să muncim astfel 
ca în 1977 și în anii următori 
să facem, din cerințele eficien
ței economice o normă de mun
că și conduită comunistă, con
ferind produselor mureșene a- 
tributele unei înalte competiti
vități.

Vizita oficială de prietenie a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 

Arabe Siriene, Abdel Rahman Khleifaivi
In pagina a 5-a
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Suroril.e Elisab.eta și Constanța Dumitrache, două bune cunoscătoare ale meseriei de frezor, două frun
tașe ale secției „aparataj- pneumatic" de la Întreprinderea „1 Mai" din Ploiești

Fotografia GHEORGHE CUCU

tn înfăptuirea programului de dezvoltare și modernizare
a agriculturii, de ridicare economico-socială a comunelor

CUM FINALIZAȚI 
CUM MtCCĂTITI INVESTIȚIILE ACESTUI AN?

ANULUI VIITOft?

LA TOA TE OBIECTIVELE AFLA TE 
ÎN CONSTRUCȚIE, STADII 

AVANSATE DE EXECUȚIE
® în zece ani, întreprinderea metalurgică din Aiud și-a mărit 

capacitățile de producție de cinci ori • O parte din capacitățile care 
îi vor da noua dimensiune au intrat in producție in acest an • Revi
zuirea proiectelor și schimbarea unor soluții tehnice au condus la o 
economig de investiții de ordinul a zeci de milioane lei • Pentru res

pectarea-termenelor de punere in funcțiune a următoarelor capaci
tăți s-a creat un front de lucru care asigură menținerea unui ritm 
constant de execuție și in timpul iernii.

înfăptuirea sarcinilor desprin
se din Programul de măsuri 
pentru aplicarea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al P.C.R., 
ale Congresului educației poli
tice și al culturii socialiste, 
constituie pentru organele și or
ganizațiile U.T.C. de la sate, 
pentru toți tinerii din mediul 
rural, obiective fundamentale 
care jalonează întreaga activi
tate. Creșterea răspunderii fie
cărui tînăr față de realizarea 
complexă a sarcinilor de pro
ducție. -întărirea ordinei și dis
ciplinei. a spiritului de muncă 
în unitățile agricole, efortul 
pentru modernizarea proceselor 
de producție și al introducerii 
ultimelor cuceriri științifice, 
participarea nemijlocită la vas
ta acțiune de sistematizare a 
localităților rurale sînt. tot atî- 
tea puncte de reper care anga
jează organizațiile U.T.C. în am
pla întrecere „Tineretul — fac
tor activ în realizarea cincina
lului revoluției tehnico-științi- 
fiee“. Pornind de la aceste 
caracteristici generale, validate 
prin numeroasele inițiative con
crete ale tinerilor din mediul 
rural, în special pe perioada 
campaniilor agricole de vîrf — 
ne referim în principal la re
coltări — remarcăm faptul că 
și in perioada de iarnă activi
tatea organizațiilor U.T.C. de la 
sate este la fel de bogată și 
intensă.

în aparentă degajată de con
centrarea masivă a forțelor sa
tului la lucrările agricole, iarna 
nu este o perioadă de repaus. 
Acum, prin gama activităților 
de sezon, fertilizări, lucrări da 
îmbunătățiri funciare, repararea 
și revizuirea ultilajelor. pregăti
rile din grădini, vii și 
munca neîntreruptă in 
rele zootehnice, se pun 
trainice ale viitoarelor 
Tot acum au loc adunările ge
nerale ale cooperatorilor care 
dezbat temeinic, gospodărește, 
problemele concrete ale obți
nerii unor producții și mai mari 
li mai eficiente in 1977. prin 
folosirea cu randament sporit a 
pămintului. introducerea tehno
logiilor avansate și extinderea 
experienței fruntașilor în acest 
sector de bază al economiei na
ționale. Iată, așadar, un amplu

calendar de lucrări la care ti
nerii- satelor trebuie și au da
toria să participe activ, nemij
locit, pentru realizarea lui la 

, cote superioare, dat fiind exi
gențele deosebite impuse de cel 
de-al doilea an al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. an 
în care recoltele prevăzute vor 
trebui să fie mai mari în 
cantitative și calitative 
rezultatele din 1976.

Transpunerea in fapt a 
de transfor- 

într-o va- 
industriale, 

documentele

jamentelor legate 
marea agriculturii 
riantă a muncii 
așa cum prevăd

valori 
decît

anga-

un schimb de experiență util în 
scopul folosirii eficiente a ca
pacității utilajelor agricole. Ceea 
ce se va urmări în principal, 
prin totalitatea acțiunilor con
crete de muncă, este înscrierea 
hotărîtă a agriculturii pe dru
mul modernizării, a sporirii efi
cienței sale economice.

Strîns corelată cu activitatea 
din sectorul producției agricole, 
în atenția organelor și organi
zațiilor U.T.C. de la sate tre
buie să se afle intensificarea 
acțiunilor legate de orientarea, 
calificarea și pregătirea profe
sională a tinerilor în meseriile

cadrarea în muncă a tinerilor 
fără ocupație, îndeosebi a fete
lor, recrutarea și orientarea a- 
cestora, pentru a lucra în sec
toarele deficitare în forță de 
muncă. Pregătirea forței de 
muncă nu trebuie văzută unila
teral, numai ca o acțiune de 
pregătire pentru producție, ci 
ca un tot unitar prin prisma 
formării omului nou al societă
ții noastre, prin extinderea ga
mei de preocupări în ’ ’ ’
politico-educativ și al 
rii timpului liber.

Ca forme specifice 
sens, se va întări rolul „Agro-

domeniul 
organiză-

în acest

V

2

CRONICA

livezi, 
sectoa- 
bazeie 

recolte.

de partid, va fi integrată ge
neralizării inițiativei lansate de 
organizația U.T.C. din comuna 
Cringu, județul Teleorman, 
„Fiecare tînăr al satului — par
ticipant activ la dezvoltarea și 
consolidarea unităților agricole". 
Se vor organiza astfel impor
tante acțiuni destinate extinde
rii producției de legume și 
fructe, prin efectuarea lucrări
lor pregătitoare de înființare a 
noi „Plantații ale tineretului", 
la amenajarea răsadnițelor, se
relor și solariilor, lunile ianua
rie și februarie vor fi decla
rate ca „Luni ale fertilității te
renurilor", se va desfășura 
„Săptămîna mecanizatorului",

agriculturii moderne. Iarna este 
perioada optimă desfășurării 
învățămîntului agrozootehnic de 
masă, a cursurilor intensive de 
scurtă durată, a schimburilor de 
experiență și consfătuirilor, a 
concursurilor profesionale. Pen
tru că o agricultură modernă nu 
se poate realiza decît cu oameni 
bine pregătiți, în stare să-și or
ganizeze munca și locul de pro
ducție cu randament maxim. 
Experiența „politehnicilor mun
citorești a tinerilor de la sate", 
este o dovadă grăitoare a capa
cității de inițiativă în acest do
meniu a organizațiilor U.T.C. 
Pe baza graficelor de producție 
se va continua depistarea și In

cluburilor", puternice centre de 
cercetare socio-economică și po
litică în rîndul tinerilor de la 
sate, unde vor fi organizate în
treceri cu tematică vizînd crea
ția tehnico-știlnțifică. De ase
menea. căminele culturale și 
cluburile tinerilor din comune 
au obligația de a asigura infor
marea cu principalele probleme 
ale politicii interne și externe 
a partidului nostru, pentru edu
carea uteciștilor în spiritul 
glorioaselor tradiții de luptă 
ale poporului, în scopul dezvol
tării dragostei față de patrie. 
Faza, de masă a Festivalului 
„Cîntarea României", Centena
rul independentei, comemorarea

Răscoalei de la 1907, sînt eveni
mentele a căror aniversare va 
fi cuprinsă obligatoriu în pro
gramul politico-ideologic al pe
rioadei de iarnă. O preocupare 
importantă o va constitui edu
carea materialist-științifică a ti
neretului de la sate, combaterea 
manifestărilor mistico-religioase.

în perioada 22 decembrie 
1976—10 ianuarie 1977 va fi or
ganizat în toate comunele, în 
colaborare cu organizațiile de 
partid și conducerile unităților 
agricole, ciclul de activități „Ti
nerii satului", cu participarea 
elevilor și studenților aflați în 
vacanță, în cadrul căreia vor fi 
inițiate acțiuni de muncă, poli
tico-educative, cultural-distrac- 
tive și sportive, evocarea unor 
momente semnificative din tre
cutul localităților, al transfor
mărilor revoluționare pe care 
le-a cunoscut, cît și perspecti
vele de dezvoltare In anii con
strucției socialiste.

Fără îndoială, multiplele ac
țiuni și inițiative care au teren 
fertil de înfăptuire în această 
perioadă la sate, sînt mult mai 
numeroase. Pentru că specifi
cul fiecărei zone, al fiecărui sat, 
impune o anumită modalitate 
de desfășurare a activităților, 
pe care organizațiile U.T.C. lo
cale au datoria de a o evidenția 
și pune în valoare prin contri
buția tuturor tinerilor. Toate, în 
schimb, converg către moderni
zarea ^satului. De aceea, în cele 
120 de comune care sînt propuse 
pentru a deveni orașe agroin
dustriale, cît și în celelalte lo
calități rurale, se vor organiza 
acțiuni de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea edilitară, 
pentru realizarea planului de 
investiții la dotările social-cul- 
turale în scopul înfăptuirii pro
gramului național de sistemati
zare, pentru dezvoltarea econo
mică. întreaga activitate poli- 
tico-educativă trebuie să con
ducă la îndeplinirea angajamen
telor asumate de tineri, la înțe
legerea de către fiecare în par
te a necesității de a participa 
nemijlocit la procesul de trans
formare a muncii agricole în
tr-o variantă a rpuncii indus
triale. a apropierii treptate a 
satului de oraș.

ȘTEFAN DORGOȘAN

COMUNISTUL-MODELUL LA CARE NE RAPORTAM

DE ÎNTRECERE

Cu toată vremea nefavorabilă, 
faptul că alături de constructori 
au lucrat în permanentă și e- 
chipe de muncitori de la între
prinderea beneficiară stadiile fi
zice ale construcțiilor noilor ca
pacități de la I.M. Aiud au a- 
vansat repede, în aer liber 
muncindu-se în ultimul timp 
tot mai puțin. In unele perioa
de numărul muncitorilor de Ja 
întreprinderea beneficiară a 
fost de peste două sute. Echipe 
complexe de sudori, lăcătuși, e- 
lectricieni, zidari-șamotori și in
stalatori, constituite din secțiile 
de producție ale întreprinderii 
metalurgice, acționează și acum 
în hale; degrevîndu-i pe con
structori de lucrările de mon
taj. Se asigură în acest fel nu 
numai devansarea termenului 
din graficele de execuție, dar și 
cunoașterea în amănunt a in
stalațiilor și utilajelor de către 
muncitorii care în scurt timp Ie 
vor lua în primire pentru ex
ploatare.

în 1976 preluînd, din sarcina 
constructorului, montajul utila
jelor in proporție de peste 90 
la sută, beneficiarul a avut tot
odată posibilitatea să cunoască 
mai exact ce spații au fost su- 
pradimensionte și să își spună 
în cest fel cuvîntul în cunoș
tință de cauză, la revizuirea 
proiectelor de execuție și a 
tehnologiilor de fabricație. Fără 
să minimalizeze contribuția pro
iectantelor și experiența colecti- 

con-
Hune-

vestiți! de la întreprinderea me
talurgică. aprecia că soluțiile 
propuse de muncitorii, tehnici- 
cnii și inginerii din Aiud pen
tru reamplasarea mașinilor, pen
tru redimensionarea unor naie 
și renunțarea la amenajări ne- 
economicoase au fost hotăritoare 
în reducerea cu 96 de milioane 
lei a valorii de investiție 
prevăzută in documentarea ini-

PE ȘANTIERUL 
ÎNTREPRINDERII
METALURGICE

DIN AIUD

vului întreprinderii de 
strucții siderurgice din 
doara. care a luat execuția' a- 
cestei mari lucrări, inginerul 
Stelian Itu, șeful serviciului in-

țială. La rîndul său, inginerul 
Matei Gheorghe, șeful șantie
rului nr. 5 din cadrul întreprin
deri de construcții siderurgice 
Hunedoara, sublinia că această 
strinsă colaborare dintre cei doi 
parteneri ai investiției de la 
Aiud, una «dintre cele mai mari 
la ora actuală în județul Alba, 
se regăsește nu doar în realiză
rile remarcabile ale anului 1976. 
an care se încheie cu respecta
rea termenului la toate punerile 
în funcțiune, dar și în avansul 
obținut la majoritatea stadiilor 
fizice pentru capacitățile care 
vor trebui să producă în anul 
viitor. Sudorii, lăcătușii, elec
tricienii întreprinderii meta
lurgice. ca și elevii Grupului 
școlar care ne sprijină perma
nent in orele lor de practică și

muncă patriotică — ne declara 
șeful șantierului — ne dau nouă, 
constructorilor, posibilitatea să 
ne ocupăm mai intens de lucră
rile efective de construcții, de 
turnarea fundațiilor pentru uti
laje. de asigurarea cu energie, 
cu ager.ți termici și apă. fără 
de care, mai ales în perioada de 
iarnă, nu se poate lucra in rit
mul pe care ni l-am propus. Ni
velul productivității muncii, de 
120 la sută, pe care l-am atins 
în lunile octombrie, noiembrie 
și decembrie, este cea mai bună 
dovadă

Garanția menținerii aceluiași 
ritm și in lunile următoare de 
iarnă o oferă în aceeași măsură 
dotările șantierului, grija con
structorilor de a avea din vreme 
pietrișul pentru betoane și re
zervele de ciment. cocsierele 
care mențin temperaturile opti
me la cele mai izolate puncte 
de lucru, necesarul de folii de 
polietilenă și rogojini pentru 
cele mai friguroase locuri de 
muncă. întreprinderea de con
strucții siderurgice din Hune
doara care și-a sporit în a doua 
jumătate a lunji decembrie nu
mărul de constructori cu peste 
100 de instalatori și zidari-șamo- 
tori a avut grijă să pregătească 
în cele mai mici amănunte și 
condițiile de viață ale șantieriș- 
tilor.

Toate acestea ii îndrep
tățesc pe constructorii de la 
Aiud să afirme că și 1977 va fi 
un an de muncă rodnică la ni
velul angajamentelor pe care și 
le-au asumat.

N. COȘOVEANU

• COLECTIVELE DE 
MUNCA DIN ÎNTREPRIN
DERILE MINISTERULUI 
MINELOR. PETROLULUI §1 
GEOLOGIEI au îndeplinit cu 
opt zile mai devreme sarci
nile de plan la producția glo
bală pe întregul an. Acest 
important succes constituie o 
urmare firească a bunelor 
rezultate obținute lună de 
lună de mineri, petroliști și 
geologi in activitatea de va
lorificare in condiții de efi
cientă economică sporită a 
resurselor de minerale utile.

• COLECTIVELE ÎNTRE
PRINDERILOR INDUSTRIA
LE DIN JUDEȚUL HAR
GHITA au asimilat în acest 
an in producție peste 2 700 
produse noi. cu aproape 700 
mai multe decit prevederile 
de plan. Rezultate deosebite 
au înregistrat în această di
recție întreprinderea de con
fecții din municipiul Odor- 
heiu Secuiesc și eea de trico
taje din Miercurea Ciuc, eare 
și-au îmbogățit colecțiile ini
țiale cu numeroase modele și 
produse noi și reproiectate. 
Au fost asimilate, de aseme
nea, noi tipuri de garnituri 
de mobilă, placaje pentru 
construcții, aparataj electric 
de joasă tensiune, mașini și 
utilaje pentru industria ali
mentară și altele. De remar
cat că aproape jumătate din 
produsele aflate în prezent în 
fabricație în industria județu
lui au o vechime mai mică 
de un an.

DESCHIZĂTORI DE DRUMURI"
în sensul cel mai
deplin al cuvîntului

CE FACI CIND Al CE FACE/
Lui Stoica Stroe din București 

(str. Gării de Nord, bloc A, nr. 
6—8, scara 1, ap. 49) îi plac ani
malele. Alături de membrii fa
miliei găzduiește în apartamen
tul său și un dine pe care-l 
hrănește la timp, îl imbăiază, îl 
piaptănă, îl plimbă cu liftul, î1 
scoate la ore fixe la plimbare... 
La urma urmei, ce este grav in 
asta ? Omul are tot dreptul să-și 
folosească timpul liber cum 
vrea și cum crede de cuviință... 
Eventual, dreptul de a-l crește 
într-un bloc să-i poată fi pus, 
cumva, la îndoială...

Stoica Stroe se întorcea, așa
dar, de la obișnuita plimbare pe 
care i-o făcea lui Caniche cind, 
ce-i văd ochii ? Deschizind cu
tia poștală, găsește o hirtie prin 
care asociația de locatari a imo
bilului îl înștiințează că are de 
plătit o taxă suplimentară de 
întreținere de 50 de lei pe lună. 
Pentru ciine. dinele nu este o 
viețuitoare ? Această viețuitoare 
nu bea apă ? dnd face baie, nu 
se bălăcește în cadă ? Nu urcă 
și coboară cu liftul ? Sub toate 
aspectele poate fi echivalată cu 
o persoană, fără a mai pune la 
socoteală că, spre deosebire de 
aceasta, are neplăcutul obicei de 
a lătra la becurile de pe hol 
crezînd că latră la lună... 50 de 
lei nu sînt nici 125, cit au cerut 
inițial unii locatari, nici 12, cit au 
acceptat să plătească cei ce 
iubesc dinii, sînt doar.SO de lei, 
adică nici mulți, dar nici puțini.

— N-accept să plătesc ! a de
clarat răspicat Stoica Stroe, tră- 
gind brusc de sfoară... Mai bine— 
nu, nu te speria Caniche ! i s-a 
adresat de îndată patrupedului.

Nu renunț la tine penmi nimic 
in lume !

— Nu plătești ? l-a întrebat 
surizînd președintele asociației 
de locatari. Te dau în judecată...

N-a glumit. A redactat un 
amplu referat, a adunat decla
rații de la mai multe persoane, 
a făcut copii după diverse acte, 
le-a incopciat intr-un dosar pe 
care l-a depus, apoi', la Judecă
toria sectorului 8. Instanța a 
cercetat cu atenție fiecare piesă 
în parte, a audiat martorii și 
după mai multe deliberări a de
cis : Stoica Stroe trebuie să plă
tească. Ce s-ar întimpla dacă 
fiecare locatar ar creste in 
apartament cite un ciine ? Unde 
am mai locui noi, oamenii ?

Chiriașul a refuzat, așa că 
asociația de locatari n-a renun
țat nici ea, așa că... La dosar au 
fost anexate expertize și contra- 
expertize, extracte din diverse 
legi și decizii, cereri și citații, 
declarații ale altor martori... Au 
avut loc alte ședințe, dar hotări- 
rea a rămas aceeași : dinele tre
buie pus la plată... Stoica Stroe 
refuză din nou, asociația, bine
înțeles, se revoltă, la dosar sint 
anexate noi cereri și citații, de
clarații ale martorilor, se face 
apel la instanța superioară — 
Tribunalul municipiului Bucu
rești. Vremea cind un om ducea 
liniștit un ciine de fringhie a 
dispărut. Acum dinele trage 
după sine, cu o sfoară nevăzută, 
zeci de oameni cuprinși într-un 
carusel amețitor... Aproape doi 
ani au durat procesele ai căror 
promotori au fost Stoica Stroe și 
asociația de locatari de pe str. 
Gării de Nord nr. 6—8. Judecă-

tori, procurori, avocați. grefieri 
Si asesori s-au întrunit in vreo 
15 ședințe pentru a hotărî dacă 
e voie să se crească animale in 
apartamente, dar mulți locuitori 
ai imobilului respectiv și-au 
abandonat activitățile lor cu
rente pentru a depune mărtu
rie in fata instanței sau a in- 
tocmi dovezi, adeverințe, refe
rate. procese-verbale, expertize

și contraexpertize solicitate de 
cei în cauză. Doi ani in care 
zeci de oameni au fost obligați 
să umble pe la tribunal pentru 
a le satisface ambițiile și orgo
liile unor indivizi care, neavind 
ce face, au găsit' o soluție inge
nioasă pentru a toca timpul pre
țios al altora...

AL. BALGRADEAN

Străbateam pentru prima dată 
drumul eare trecea prin îngusta 
vale săpată de un riu cu nume 
de baladă, incărcat parcă de 
ozonul pădurilor de brad și cu 
o rezonanță sonoră ce sugerează 
propria-i curgere : Lotrișor.

„Drumul acesta este specta
culos prin frumusețea lui, dar 
este și un drum foarte util pen
tru energeticieni și pentru eco
nomia forestieră". Omul care 
rostea aceste cuvinte, accentu
ând deopotrivă expresii ca 
„spectaculos prin frumusețea 
lui" sau „este și un drum foar
te util", ar putea fi numit, fără 
teama unei gratuite figuri de 
stil, deschizător de dumuri. 
Este inginerul Ion Zăvoianu, di
rectorul Grupului de șantiere 
pentru construcții forestiere

Rîmnicu Vîlcea, Erou al Mun
cii Socialiste. Locul său de mun
că este însă, cum zicea unul 
dintre oamenii întîlniți in munți, 
pe un șantier, „de la Orșova la 
Cîmpulung, dar nu în linie 
dreaptă, ci cu zeci de ramifica
ții, pe toate văile munților".

„în ultimul deceniu, îmi spu
nea Ion Zăvoianu, în raza noas
tră de activitate au fost lucrări 
foarte importante. Aș aminti, 
respectînd cît de cît cronologia, 
drumurile pentru hidrocentrala 
de la Argeș, apoi șoseaua na
țională de la Gura Văii la Or
șova, drumurile Lotrului și ale 
sistemului hidroenergetic Cer
na-Motru-Tismana ori ale unor 
exploatări forestiere pe Cheile 
Oltețului și ale Sohodolului. A* 
ceasta este însă o prezentare

Sigu/, condițiile de atunci vot 
fi altele, iar acestea vor părea 
niște lucrări rudimentare, dar 
atunci cînd ne vor judeca prin 
prisma istoriei, oamenii de a- 
tunci vor ști că noi am pus în 
ele tot su*l'tul“.‘

Încerc să-mi explic pasiunea 
inginerului Zăvoianu și faptul 
că își dedică muncii sale, in 
medie, cam douăsprezece-pai- 
tnrezece ore zilnic. S-a născut 

, la poalele unei păduri, in Micu- 
. Ieștii Qorjului, și pădurea i?a 

fost șl loc de joacă și de vise 
ponanța wr, m «. w..- 4 munt*‘ rtăm‘:Itructia propriu-xisă a dFumUlui nmda-i credincios pentru toata 
,e adaugă fi alte lucrări și p°
dii in legătură cu evoluția for
melor de microrelief și mai 
ales a torenților. Aceasta este, 
de fapt, specialitatea inginerului 
Zăvoianu, fiind recunoscut in 
domeniu și tot cu această temă 
își pregătește, dacă nu mă în
șel, teza de doctorat. In con
strucțiile forestiere se cere un 
mare volum de muncă, iar con
dițiile sint de foarte multe ori 
neobișnuite și totdeauna grele. 
Și totuși, numai la acest șan
tier, mai mult de o mie cinci 
sute de oameni și-au legat viața 
de această muncă. „Nici nu vă 
închipuiți ce mare e satisfacția 
unui om care face asemenea lu* 
crări. Poate că drumurile aces
tea pe care le construim noi vor 
fi folosite și peste sute de ani.

șchematică, pentru că numărul 
e foarte mare. Numai pentru 
hidrocentrala de pe Lotru, de 
exemplu, lungimea drumurilor 
de acces și circulație a fost de 
peste 370 de kilometri. Cea mai 
importantă lucrare însă, pe ca
re n-am realizat-o integral, dar 
la care șantierul a participat cu 
forțe destul de mari, este Trans- 
făgărășanul".

Sigur, simpla înșiruire a a- 
cesior lucrări, despre care, cu 
siguranță, a auzit oricare om din 
țară, relevă complexitatea și im^ 
portanta lor. Pentru că la con-

făcut nici o planificare, că nu
mărul de copii e prea mic...

— Ce legătură are una cu 
alta ?

— Are. că n-o să-mi bat capul 
f>entru cîțiva copii. Dar nu mă 
ntrerupeți. să vă povestesc totul 

cum a fost, să vedeți de cîtă 
răutate au fost în stare. Le-am 
spus că am avut ghinion, că dacă 
veneau în altă zi alta era im-

cutată ? Sau ați vorbit cumva cu 
ei înainte de a vorbi cu mine ? 
A, asta era ! IȘănuiam eu ! Dar. 
nu mă las ! Dacă, nu-mi rezol
vați dumneavoastră cazul, merg

mai departe, să știți ! Cum aș 
putea să tac ? E revoltător, 
scandalos, inadmisibil I

ALEX. ȘTEFANESCU

CASIERA DIAVOLULUI
de 
se

IMI DAU SEAMA
presia. Ce credeți c-au făcut 
atunci ? I-au convocat pe părin
ții copiilor, să afle ce pătfere au

Reproduc, fără comentarii, 
discuția pe care am purtat-o re
cent cu Dochia Burzo. educatoa
re de grădiniță din Tirgu-Lăpuș, 
in urma numeroaselor sale con
testații. reclamații și lamentații 
trimise spre toate cele patru 
puncte cardinale :

— E revoltător. scandalos, 
inadmisibil ! Spuneți și dumnea
voastră ’ După ce m-a persecutat 
atîția ani..

— Cine ?
— Directorul.
— Și cum anume v-a persecu

tat ?
— Păi. n-am văzut niciodată 

un zimbet pe fața lui. Venea la 
grădiniță să mă controleze, au
ziți. și pleca fără să spună o 
vorbă.

— Asta nu înseamnă nimic...
— Dar povestea cu femeia de 

serviciu ?
— Care poveste ? _
— Cum. n-ați aflat ? Dar știe 

o întreagă lume ! Mă certam zil
nic cu femeia de serviciu, fiind
că nu-și făcea datoria. Iar el,

directorul. în loc s-o pună la 
punct, mă sfătuia să-mi văd 
de-ale mele, să mă ocup de 
copii.

— Și vă ocupați ?
— Bineînțeles. E adevărat, 

mai lipseam cite o dată, dar in 
rest totul mergea perfect. Pînă 
într-o zi, cind a venit o inspec
ție, de la județ. Anume ca 
să-mi facă șicane, vă dați 
seama ?

— De ce, dacă „totul mergea 
perfect" ?

— Aici e încurcătura. Tocmai 
în ziua aceea mă dusesem și 
eu la piață, după cumpărături. 
Și lăsasem în locul meu, cu co
piii, pe altcineva. Tovarășii m-au 
așteptat, s-au enervat așteptîn- 
du-mă, iar cînd m-am întors, 
mi-au spus că vor să asiste la o 
lecție.

— Și a ieșit bine ?
— Cum să iasă ? Nu pregăti

sem nimic, n-aveam de unde să 
știu că o să-mi vină în inspec
ție ! Apoi, mi-au cerut planifi
carea. Le-am explicat că n-am

ei de munca mea !
— Și rezultatul ?
— Iată, am hîrtia la mine. 

M-au mutat disciplinar pentru, 
scrie aici, „întîrzieri și absențe 
repetate, lăsarea copiilor fără 
supraveghere, nepregătirea acti
vității zilnice, lipsa documente
lor școlare" etc. etc. Inițial, au 
vrut să mă mute la Borcut. Și 
știți de ce ? Ca s-o transfere pe 
educatoarea de acolo la Răzoare, 
iar pe aceea din Răzoare — pro
tejata directorului — s-o aducă 
aici, la Tîrgu-Lăpuș.

— De unde știți că e protejata 
lui ?

— Altfel, de ce voia s-o aducă?
— Și a adus-o ?
— Nu, că pe urmă s-au răz- 

gîndit. și el și inspectoratul, cică 
deranjează prea multă lume din 
cauza mea. Și m-au mutat la 
Boiereni, unde există un post li
ber.

— Deci, totul e în regulă ?
— Cum să fie în regulă ? 

N-ați înțeles nimic din tot ce 
v-am spus pînă acum ? Nu ve
deți ce aranjamente se fac ? Nu 
vă dați seama cît sînt de perse-

Printre cei peste o sută 
clienti ai Minodorei «Sasu 
aflau și 12 tineri. Nouă fete și 
trei băieți, cu vîrste între 17 și 
28 de ani, dispuși să-și înles
nească diverse dorințe apelînd 
la ajutorul... diavolului !

Ucigă-1 toaca, Necuratul, Sca
raoțchi 
spunînd a primit — prin inter
mediul 
cunoscută ghicitoarea din Fe
rentari — misiuni variate ca tip 
și diferite ca grad de dificul
tate, de care s-a achitat cum a 
știut mai bine. Amatorii de 
„Servicii" dirijate de o putere 
subpămînteană au achitat însă, 
fără să se «tocmească și înainte 
de a ști rezultatul demersurilor, 
sume sau obiecte valorind între 
cinci sute și două mii de lei !

Elena T., elevă la Grupul șco
lar de chimie, a plătit pentru 
promovarea a două examene 
șase sute de lei, Gelu V. a in
vestit ca să moaie inima unei 
fete o chenzină din venitul care 
îi revenea lunar ca tehnician la 
IDEB. inginerul Tudor C. a 
„acontat" o specializare în 
străinătate cu două mii de lei, 
Valeria D., casnică, nu a prege
tat șă „anticipeze" un cîștig la 
loto cu... 1 000 de lei... Cînd so
licitantei nu dispuneau de bani 
gheață, „casiera" autorizată a 
Detoatefăcătorului se mulțumea 
cu obiecte : surorile Ileana și 
Viorica B. din Otopeni au ofe
rit pentru rezolvarea unui „ne- 

.caz" din familie un inel și o

sau cum i s-o mai fi
babei Dora, cum era

verighetă. Maria A. s-a lipsit de 
o pereche de cercei pentru rea
ducerea la domiciliu a soțului 
nestatornic, Doru S. a sacrificat 
pentru un schimb de locuință 
un ceas și o pereche de butoni !

Baba Dora, translatora și ofi
cianta terestră a lui Scaraoțchi 
a reușit să achiziționeze, în nu
mai 11 luni, 160 de mii de lei 
plus obiecte valorînd aproxi
mativ 40 de mii de lei. Din 
promisiunile plătite atît de ge
neros nu s-a îndeplinit nici o 
zecime, dar, 
care pavează un anume terito
riu obscur _
vreun fel răsplătite. La unison, 
cei care se lăsaseră atit de ușor 
trași pe sfoară au declarat că 
nu au nici o , pretenție. Eleva 
care nu reușise să promoveze 
decit unul din cele două exa
mene acontate. îndrăgostitul 
ghinionist care își găsise între 
timp o altă iubită, inginerul că
ruia i se considerase suficientă 
specializarea autohtonă, soția 
obligată să intervină pe cale 
judecătorească împotriva des
trămării familiei precum și cei
lalți amatori de înlesniri oculte 
au considerat probabil că inves
tițiile așezate în palma Minodo- 
rei Sasu constituie prețul naivi
tăți, al credulității, al lipsei de 
judecată. într-un cuvînt, al... 
Costă însă atît de scump cuvîn- 
tul acesta. îneît nici nu mai 
merită rostit!

sigur, intențiile 
meritau și ele în x

SOFIA SCORȚARU-PAUN

viața. „Gped că atunci cînd in
trăm într-o pădure ar trebui, in 
semn de respect, să ne scoatem 
căciula, pentru..că ea a fost nea
mului nostru o adevărată ma
mă ; în îndepărtate ere, patria 
strămoșilor noștri a fost pădu
rea ; cînd am avut nevoie de 
ogoare pădurea s-a retras, îngă
duitoare, lăsînd în urmă pămînl 
gras, fertil ; cind a trebuit să 
ne ferească din calea greutăți
lor, pădurea ne-a ascuns în tai
nițele numai de ea cunoscute ; 
cînd ne-a trebuit apoi lemnul ei 
ni l-a oferit cu dărnicie și ne-am 
făcut din el și pat, și masă, și 
plug, și vadră, și carte".

Ion Zăvoianu a reușit să să
dească dragostea pentru pădure 
și in inimile multor tineri. Dis
cutam la Comitetul județean 
Vîlcea al U.T.C. cu tovarășul se
cretar Nicolae Deaconu despre 
o situație ivită cu cîțiva ani in 
urmă. Erau, in Rîmnicu Vîlcea, 
vreo cincizeci de tineri care nu 
reușiseră la școlile unde voiau 
ei și bateau strada de diminea
ța pînă seara. Luindu-se legă
tura și cu părinții, au fost in
vitați la comitetul județean al 
U-T.C., la o întilnire cu Ion 
Zăvoianu, directorul Grupului 
de șantiere pentru construcții 
forestiere, unitate unde tocmai 
șe deschideau niște cursuri dp 
calificare. Rezultatul a fost că 
vreo patruzeci dintre ei s-au în
scris la cursuri.

„Ce fac acum, tovarășe Zăvo
ianu, tinerii aceia pletoși pe ca
re i-ați înscris atunci la 
cursuri ?“

„Mulți și-au tuns chica, unii 
însă o mai poartă și acum. Spun 
că le ține de cald, iarna, pe vis
col. Or avea și ei dreptate, că 
nu e prea cald, din septembrie 
pînă prin mai, pe buldozer sau 
pe excavator, acolo. în munți. 
Vreo șaptesprezece dintre exca- 
vatoriști sînt printre fruntașii 
șantierului".

Am mai aflat că pe șantier 
tinerii absolvenți ai școlii pro
fesionale nu sînt repartizați pe 
utilaje simple, ci direct pe cele 
mai complicate, e drept, uneori 
ca ajutori. Explicația : dacă în
cep cu cele simple, pină a fi să 
ajungă^ pe cele complicate uită 
ce învățaseră în școală. începînd 
cu cele complicate își fixează și 
își valorifică, totodată, cunoș
tințele. In acest fel sint totdeau
na capabili să lucreze pe toate 
categoriile de utilaje. O con
tradicție cu regulile didacticii ? 
Credem că nu. „De asta învață 
tinerii atîția ani în școală, spu
ne Eroul Muncii Socialiste Ion 
Zăvoianu, să știe. Iar noi tre
buie să avem încredere în ce 
știu ei".

MIRCEA POSPAI
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din vag. I)

Stimați tovarăși,
Menționind cu satisfacție rezultatele 

obținute în acest an, nu putem să ne de
clarăm pe deplin mulțumiți și să trecem 
cu vederea o serie de lipsuri și neajun
suri care se mai manifestă în activitatea 
organelor Ministerului de Interne.

în primul rînd trebuie să reținem fap-' 
tul că, cu toată reducerea, numărul ac
telor de încălcare a legilor, al infracțiuni
lor este încă mare. Nu peste tot unită
țile și lucrătorii organelor de securitate 
și miliție și ai celorlalte unități ale mi
nisterului acționează cu toată fermitatea 
și hotărîrea pentru a împiedica comiterea 
infracțiunilor. Se dă dovadă încă de ne
glijență și lipsă de vigilență în aplicarea 
legilor statului. Există încă multe cazuri 
de superficialitate, chiar de abuzuri — 
unele grave — și într-un sens și în al
tul: atît în sensul minimalizării sau tre
cerii cu vederea a unor abateri și încăl
cări ale legilor, cit și în sensul exagerării 
atitudinii luate, al unor măsuri abuzive 
pe care partidul nostru le-a condamnat 
și le-a criticat nu o dată. Din raportul 
prezentat de tovarășul Teodor Coman re
iese că sînt încă multe cazuri în care 
autorii infracțiunilor rămîn nedescope- 
riți, iar unele fenomene negative sînt 
date pe seama întîmplării, sînt explicate 
prin condițiuni obiective. Mai avem si
tuații cînd organele Ministerului de In
terne, îndeosebi miliția, nu răspund cu 
promptitudine Ia solicitările cetățenilor ; 
citeodată ele asistă, ca și cum nu ar fi 
prezente la acte de huliganism, Ia încăl
carea ordinii publice, fără să intervină 
pentru respectarea legilor și a principii
lor de conviețuire socială.

Este necesar să se analizeze într-un 
spirit mai critic și mai autocritic aspec
tele negative și lipsurile din munca or
ganelor Ministerului de Interne pentru 
a se trage toate concluziile necesare și 
a se acționa cu hotărîre în vederea lichi
dării lor. Se impun măsuri hotărîte, o ati
tudine fermă din partea Ministerului de 
Interne față de lipsuri, abuzuri și nea
junsuri de orice fel. Trebuie să se tragă 
învățămintele corespunzătoare atit din 
ceea ce este bun, cit și din ceea ce este 
negativ, luîndu-se măsurile necesare 
pentru ridicarea întregii activități la ni
velul sarcinilor puse de Congresul al 
XI-lea, pentru aplicarea exemplară a 
prevederilor Constituției și a legilor 
țării. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși.
Ca organe speciale ale partidului și sta

tului nostru, însărcinate cu apărarea cu
ceririlor revoluționare, a ordinii socialis
te, a independenței țării, a proprietății 
obștești și a proprietății tuturor cetățe
nilor. organele, de securitate și miliție, 
toate celelalte unități ale Ministerului de 
Interne trebuie să pună Ia baza activi
tății lor hotărîrile Congresului al XI-lea 
al partidului, Constituția și legile țării. 
Organele de securitate și miliție trebuie 
să acționeze iii așa fel îneît să se asi
gure munca pașnică a întregului nostru 
popor care își consacră energiile făuririi 
societății socialiste multilateral dezvol
tate. Să asigurăm permanent apărarea 
orinduirii noastre socialiste, să creăm 
condiții ca toți cetățenii, fără nici o 
deosebire, să se bucure din plin de cu
ceririle socialismului, de libertățile de
mocratice ale societății noastre I (Aplau
ze îndelungate).

Toate organele și toți lucrătorii Minis
terului de Interne au datoria să vegheze * 
cu hotărîre la întărirea legalității so
cialiste, la respectarea legilor țării. Am 
in vedere. în primul rînd, ca ei 
înșiși să cunoască și să respecte 
legile, legalitatea socialistă. Totoda
tă, ei trebuie să acționeze, în ca
drul atribuțiunilor ce le revin, pentru 
respectarea legilor de către toți cetățe
nii. pentru întărirea legalității socialiste în 
ansamblul vieții statului nostru. (Aplauze 
puternice). Trebuie luate măsuri împo
triva tuturor acelora care încalcă legile 
sau se abat de la normele de conviețuire 
socială, care, sub o formă sau alta, aduc 
pagube proprietății socialiste, se ating 
de proprietatea cetățenilor, produc, în
tr-un fel sau altul, prejudicii construcției 
socialiste, întăririi statului nostru. Dar 
tot cu aceeași fermitate, nu trebuie să 
admitem nimănui — începînd desigur cu 
organele Ministerului de Interne — nici 
un fel de abuzuri ! Legalitatea socialistă 
trebuie să acționeze în dublu sens și în- 
tr-o deplină unitate — atît pentru a nu 
lăsa nepedepsit pe nimeni care încalcă 
legile, cit și pentru a nu admite ca ci
neva să fie pedepsit pe nedrept. Numai 
așa vom face ca societatea noastră să se 
afirme ca societatea cea mai dreaptă și 
cea mai umană din lume. (Aplauze înde
lungate).

Am dorit să menționez acest lucru 
pentru a se înțelege bine răspunderea 
mare ce revine organelor Ministerului dc 
Interne, lucrătorilor acestuia împuterni
ciți de partid și de stat să vegheze la 
aplicarea legilor, a legalității socialiste. 
Prin felul în care acționați voi, oamenii 
judecă nu doar pe unul sau altul din lu
crătorii Ministerului de Interne, ci însăși 
politica partidului și statului nostru, în
săși orînduirea noastră socialistă.

Iată de ce, în activitatea voastră, a 
tuturor lucrătorilor din acest important 
sector de activitate, trebuie să se mani
feste înalta principialitate de partid, spi
ritul de vigilență, spiritul umanismului 
revoluționar care înseamnă apărarea cu

ceririlor revoluționare, a libertății și in
dependenței statului nostru și a libertății 
cetățenilor, împiedicarea oricăror acțiuni 
care pot leza proprietatea socialistă, pc 
cetățeni, pot Iovi in interesele societății. 
Numai acționînd în acest spirit vă veți 
face cu adevărat datoria de activiști de 
partid și de stat cărora le-a fost încre
dințată această importantă muncă in 
societatea noastră. (Aplauze puternice).

Așa cum am mai menționat și în alte 
împrejurări, activitatea organelor Minis
terului de Interne, ca de altfel a tuturor 
celorlalte organisme, a întregii noastre 
societăți, trebuie să țină seama perma
nent de schimbările care au avut și au 
loc în societatea noastră. Fără îndoială 
că .într-un fel trebuia acționat în 1945 
sau 1946 și în alt fel trebuia lucrat in 
1955, cînd nu mai eraij aceleași condi
țiuni ; din păcate, știți bine că s-au co
mis multe abuzuri, tocmai împotriva 
unor activiști ai partidului și statului. De 
asemenea. într-un fel trebuia lucrat in 
1965 și altfel trebuie lucrat în 1976, ți- 
nînd seama de profundele schimbări re
voluționare petrecute în societatea noas
tră, în structura socială, în dezvoltarea 
forțelor de producție, în dezvoltarea eco- 
nomico-socială, în creșterea conștiinței 
socialiste a maselor. Este evident că 
pentru fiecare etapă trebuie să stabilim 
metodele și formele de muncă cores
punzătoare schimbărilor petrecute, con
dițiilor noi de activitate.

Odată cu succesele remarcabile obți
nute în dezvoltarea economico-socială. cu 
trecerea Ia făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, cu intensificarea 
activității politice și cultural-educative, 
trebuie să se producă schimbări funda
mentale și în comportarea și în activita
tea oamenilor, aceasta avînd ca rezultat 
și reducerea continuă a manifestărilor 
antisociale, a încălcării legilor.

Pe măsura dezvoltării societății noas
tre se îngustează continuu baza socială 
care generează elemente ostile sau ma
nifestări antisociale. Aceasta înseamnă 
că și în metodele și formele de muncă 
ale organelor de securitate și miliție tre
buie să se producă, în mod corespunză
tor, îmbunătățiri potrivit noii situații. 
Nu vreau să se tragă cumva concluzia 
că nu mai avem sau nu vom mai avea 
oameni înapoiați, la care se mai fac sim
țite concepțiile vechii societăți. Nu vreau 
să rămîneți cu impresia că trebuie să se 
uite faptul că, din afară, se desfășoară — 
și se vor mai desfășura — acțiuni ostile 
societății noastre socialiste, cuceririlor 
noastre revoluționare, patriei și poporu
lui nostru. Ceea ce trebuie reținut este 
faptul că, în țară, numărul celor care pot 
fi antrenați în asemenea acțiuni se mic
șorează continuu, redueîndu-se deci po
sibilitatea agenturilor străine de a găsi 
sprijin. Pornind de la această realitate, 
se impune să desfășurăm o activitate 
multilaterală și intensă, atît educativă, 
politico-culturală, — inclusiv din partea 
organelor Ministerului de Interne —, cit 
și pentru întărirea vigilenței și descope
rirea oricăror acțiuni îndreptate împo
triva orinduirii noastre socialiste, a in
tereselor poporului, a independenței și 
suveranității țării. Pe primul plan tre
buie pusă prevenirea oricăror acțiuni 
dușmănoase. Cu cît se va reuși să se 
prevină ca unii cetățeni ai țării noastre 
să fie angajați în asemenea acțiuni, cu 
atît vom putea aprecia mai pozitiv acti
vitatea organelor de securitate și miliție. 
In același timp, este de înțeles că atunci 
cînd au loc manifestări dușmănoase sau 
infracțiuni, se impun acțiuni ferme pen
tru descoperirea și sancționarea în mod 
exemplar, a celor vinovați, în conformi
tate cu prevederile legilor.

în fond, munca de educație este com
pusă atit din măsuri politico-culturale, 
cît și din măsuri de sancționare a celor 
care încalcă legile și normele de convie
țuire socială. Imbinînd în mod corespun
zător aceste două laturi vom putea ob
ține, intr-adevăr, reducerea tot mai ac
centuată a încălcărilor legilor țării și, tot
odată, vom face și mai grea — nu spun 
imposibilă, dar tot mai grea — activi
tatea diferitelor organe de spionaj și de 
diversiune din străinătate. In această 
direcție consider că trebuie să acționeze 
organele Ministerului de Interne, îndeo
sebi organele de securitate.

Un rol important revine organelor <le 
miliție în prevenirea acțiunilor care pro
voacă daune și prejudicii proprietății so
cialiste, avutului cetățenilor, in apă
rarea proprietății obștești care consti
tuie baza societății noastre, a dezvol
tării continue a țării, a ridicării bu
năstării întregului popor. Este nece
sar, de asemenea, să se acționeze cu 
mai multă fermitate împotriva parazi
tismului și, în conformitate cu prevede
rile legilor țării, să se asigure ca toți 
cetățenii țării să depună o muncă utilă 
societății. Lucrătorii și organele de mi
liție să nu mai admită ca în diferite lo
caluri publice, sau în preajma lor, oa
meni care se sustrag muncii să încerce 
să trăiască din practici necinstite, inclu
siv din prostituție. Trebuie să lichidăm 
cu desăvîrșire această stare de lucruri! 
Este, de asemenea, necesar să se dea 
dovadă de mai multă fermitate în lua
rea măsurilor împotriva celor care tul

bură ordinea publică, liniștea cetățeni
lor. Să fie stabilite obligații ferme ale 
lucrătorilor de miliție de a interveni și 
lua măsuri împotriva tuturor celor care 
se dedau la acțiuni huliganice, indiferent 
cine sînt și indiferent unde se comit 
asemenea acte.

Am menționat deja lipsurile serioase 
existente în domeniul circulației, numă
rul mare de accidente. Consider că aici 
avem încă foarte multe de făcut. Dacă 
m-aș referi numai la situația din Bucu
rești, trebuie spus că ea este nesatisfăcă
toare. Este, de fapt, o slabă organizare 
care conduce la încurcarea circulației și 
creează condiții pentru accidente. Se im
pun măsuri hotărîte pentru o bună sis
tematizare a circulației, pentru a pune 
ordine desăvîrșită în acest domeniu. Tre
buie redusă circulația pe arterele în
guste, plecînd de la faptul că nu este 
necesar ca tramvaiul, autobuzul sau tro
leibuzul să treacă prin fața casei fiecă
rui cetățean! Această mentalitate greșită 
— care cred că are și avizul organelor 
de miliție ce trebuia să-și spună cuvîn- 
tul în această privință — stă de fapt 
la originea multor anomalii existente în 
circulația din Capitală. Stări de lucruri 
negative se mai întîlnesc și in alte orașe, 
precum și pe unele șosele. Nu există încă 
ordine și disciplină în organizarea circu
lației, nu se asigură respectarea legilor 
și normelor existente in acest domeniu. 
Și aici, ca dealtfel în toată activitatea 
Ministerului de Interne, se cere o se
rioasă cunoaștere a problemelor, o abor
dare științifică a lor — nu la voia in- 
tîmplării.

Doresc încă o dată să subliniez nece
sitatea ca organele Ministerului de In
terne să-și îndeplinească, zi și noapte, 
răspunderea și îndatoririle în apărarea 
avutului obștesc și a avutului cetățeni
lor. în întărirea legalității socialiste, în 
apărarea intereselor întregului popor. In 
această ordine de idei se impune o mai 
bună conlucrare cu organele de procu
ratură care au, de asemenea, răspunderi 
mari în respectarea legilor, întărirea le
galității socialiste, apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului. Nu analizăm 
aici activitatea acestor organe, dar ele 
își desfășoară — și trebuie să-și desfă
șoare — întreaga muncă în strinsă legă
tură cu organele Ministerului de Interne, 
în conformitate cu Constituția și legile 
țării. Ele au și un anumit rol de control, 
fiind însărcinate să vegheze ca organele 
Ministerului de Interne să respecte le
gile in dublu sens: aplicarea riguroasă 
a prevederilor legale împotriva celor 
care le încalcă și evitarea oricărui abuz. 
Organele de procuratură au îndatorirea 
să-și perfecționeze activitatea, să manifes
te mai multă exigență în îndeplinirea sar
cinilor ce le revin, să asigure o conlu
crare mult mai strinsă cu organele Mi
nisterului de Interne. Activitatea atit a 
unora cit și a altora trebuie să conveargă 
în îndeplinirea obligațiilor generale de 
apărare a legilor, a cuceririlor revoluțio
nare, a independenței și suveranității 
țării, a orinduirii noastre socialiste.

De asemenea, se impune ca și în acti
vitatea organelor de justiție, a tribunale
lor, să se aducă îmbunătățiri. Trebuie sâ 
se dea dovadă de mai multă exigență în 
aplicarea legilor, în pedepsirea celor vi
novați, combătîndu-se insă practica apli
cării de pedepse la voia întimplării. pen
tru lucruri minore, și lichidîndu-se orice 
caz de trimitere în judecată a celor ne- 
vinovați.

Toate aceste organe au un rol impor
tant în statul nostru socialist și de buna 
lor funcționare — mă refer la organele 
Ministerului de Interne, procuraturii și 
justiției — depinde, pînă la urmă, res
pectarea și îndeplinirea prevederilor 
Constituției țării, a hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea, a obligațiilor puse de sta
tul nostru socialist. îmi exprim convin
gerea că în viitor se va obține o mai 
bună conlucrare intre toate aceste orga
ne de importanță deosebită în societatea 
noastră.

Revenind ia activitatea organelor de 
securitate și miliție, doresc să atrag și cu 
acest prilej atenția că prin tot ceea ce 
întreprind, ele trebuie să aibă în vedere 
servirea intereselor oamenilor muncii, 
ale întregului nostru popor. Aceste organe 
trebuie să-și asigure un sprijin larg din 
partea maselor populare. In fond, pentru 
a putea obține bune rezultate în aplica
rea legilor, în combaterea manifestărilor 
negative, a încălcării normelor de con
viețuire socială, organele Ministerului de 
Interne trebuie să se bizuie pe masele 
populare și să apeleze permanent la a- 
cestea. Numai cu participarea activă a 
oamenilor muncii se vor putea obține 
succesele pe care le dorim în acest sec
tor de activitate, se va putea reduce 
continuu numărul acelor care pot fi an
trenați în încălcarea legilor și normelor 
de conviețuire socială, se va putea ajunge 
la o micșorare rapidă, simțitoare a numă
rului infracțiunilor.

Trebuie să se acorde mai multă atenție 
organizării adunărilor oamenilor muncii, 
adunărilor cetățenești pe cartiere, comune 
și sate, în vederea dezbaterii publice a 
manifestărilor antisociale. Tot ceea ce se 
întîmplă într-o întreprindere sau institu
ție, într-o localitate sau într-un cartier, 
interesează pe toți cetățenii ; toate actele 
antisociale, toate infracțiunile lezează in

teresele tuturor cetățenilor. Trebuie, deci, 
să fie mobilizați oamenii muncii, toți ce
tățenii în lichidarea lor, veghind ei în
șiși ca asemenea manifestări să nu mai 
aibă loc.

Iată de ce, activitatea organelor de in
terne, ca organe de partid și de stat, tre
buie să se desfășoare tot mai mult în 
strinsă legătură cu masele largi populare, 
în activitatea lor trebuie să se încetățe
nească practica de a apela la masele 
largi populare, de a organiza regulat 
adunări pentru dezbaterea infracțiunilor. 
Trebuie să asigurăm ca toți cei ce mun
cesc în patria noastră să participe activ 
la apărarea cuceririlor revoluționare, a 
proprietății obștești, la afirmarea în prac
tică a principiilor eticii și echității so
cialiste. Nu vreau să rămîneți cu impresia 
că dacă veți ține asemenea adunări veți 
deveni organe cu caracter sindical. Spri- 
jinindu-vă pe masele largi, organizînd și 
apelînd Ia masele populare, trebuie să 
acționați cu fermitate și vigilență, înde- 
plinindu-vă prompt obligațiile ce vă re
vin in fața partidului și statului.

Am ascultat aici un scurt raport cu 
privire la activitatea de prevenire și stin
gere a incendiilor. Desigur, aceasta este 
o latură importantă a activității Ministe
rului de Interne, ținînd seama de crește
rea continuă a avuției naționale, a fondu
rilor fixe, de faptul că unitățile economice 
sînt dotate cu instalații tot mai complexe, 
mai moderne, foarte scumpe. Intr-adevăr, 
problema prevenirii incendiilor, a măsu
rilor ce trebuie luate în acest scop are o 
importanță deosebită* Trebuie să fim in 
stare să stingem incendiile cînd se pro
duc ; dar esențialul îl reprezintă măsurile 
de prevenire a incendiilor care aduc pa
gube serioase. Nu vreau să insist asupra 
acestei probleme ; am analizat-o în cîteva 
rinduri cu conducerea ministerului, pre
cum și cu cei din comandamentul de 
pompieri. Doresc numai să menționez că, 
și în acest domeniu, trebuie acționat cu 
mai multă fermitate — nu însă în spiritul 
sporirii inutile a cheltuielilor de inves
tiții.

Ministerul de Internfc are multe dome
nii de activitate. în cadrul acestui mi
nister există și trupele de securitate care 
trebuie să aibă un rol activ în realizarea 
obiectivelor care-i revin ministerului și 
care nu sînt folosite în suficientă măsură 
în acest scop. Nu trebuie să le păstrăm 
numai pentru anumite evenimente ; ele 
trebuie să fie un sprijin activ în aplica
rea unui șir de măsuri concrete în dife
rite domenii. Aceasta va fi și cea mai 
bună practică in pregătirea lor, mai bună 
decît orice instruire sau aplicații. Pregă
tirea trebuie să se realizeze nu atît în 
centrele de aplicații și de instruire, ci in 
activitatea practică. Aceasta va spori tot
odată potențialul de care dispunem și 
care poate fi larg folosit în diferite do
menii de activitate.

în activitatea Ministerului de Interne 
— pe lingă combativitate, fermitate și vi
gilență — se impune și o grijă deosebită 
pentru păstrarea secretului, nu numai de 
către alte organe, ci și de către organele 
de securitate și miliție înseși. Sînt dome
nii unde dacă nu se asigură păstrarea se
cretului se pun în pericol interesele sta
tului se aduc daune societății. în acest 
domeniu chiar și munca colectivă are un 
caracter specific. Desigur, problemele ge
nerale trebuie să se dezbată în consiliul 
de conducere. Dar trebuie ținut seama de 
faptul că fiecare compartiment are obli-* 
gațiile și îndatoririle sale. Anumite lu
cruri se cer să fie cunoscute numai de 
către acei care au atribuțiuni directe, de 
conducătorul nemijlocit și, desigur, de 
conducerea instituției.

Deși m-am referit numai Ia unele as
pecte mai generale ale activității Minis
terului de Interne, este evident că sînt 
încă multe lucruri care impun o analiză 
temeinică din partea conducerii ministe
rului, a fiecărui compartiment în parte, 
astfel ca, pe baza concluziilor generale, 
să se stabilească măsuri pentru îmbună
tățirea tuturor sectoarelor.

Pentru realizarea în bune condițiuni a

(Urmare din pag. I)

votat trup și suflet cauzei parti
dului și poporului, fiind gata 
oricind să execute cu înaltă 
răspundere ordinele și misiunile 
date de conducerea partidului 
și statului, de dumneavoastră 
personal".

Primit eu înflăcărate urale, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România. comandantul su
prem al forțelor armate.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului, urmărită cu 
mare atenție și larg interes, a 
fost subliniată in repetate rin
duri cu entuziaste aplauze. 
Participanții au aclamat, mi
nute în șir, pentru partid și se
cretarul său general.

în încheiere, exprimînd sim
țămintele și gindurile pe care 
le împărtășesc în aceste mo
mente deosebite toti cei pre- 
zenți la adunare, tovarășul Teo
dor Coman, adresindu-se tova

sarcinilor ce revin lucrătorilor și organe
lor Ministerului de Interne se impune 
îmbunătățirea activității organizațiilor de 
partid. Acestea trebuie să aibă un rol mai 
important în activitatea diferitelor sec
toare, a întregului minister. Cu atit mai 
mult cu cit majoritatea ofițerilor de se
curitate și de miliție, majoritatea lucră
torilor acestor organisme sînt membri dc 
partid. Deci, se impune ca organizațiile 
de partid să joace un rol mai activ în 
eforturile pentru lichidarea lipsurilor și 
perfecționarea continuă a muncii organe
lor Ministerului de Interne.

Este necesar să se organizeze o activi
tate mai susținută pentru ridicarea nive
lului politic, ideologic și cultural, pentru 
educarea întregului personal din Minis
terul de Interne în conformitate cu hotă
rîrile Congresului al XI-lea și ale Con
gresului Educației Politice și al Culturii 
Socialiste. Totodată, se impun măsuri de
osebite in vederea ridicării pregătirii 
profesionale. M-am referit în treacăt la 
faptul că activitatea din Ministerul de 
Interne necesită o abordare științifică a 
problemelor. în nici un domeniu nu se 
pot obține rezultate bune fără înalte cu
noștințe profesionale! Munca de securita
te și miliție, munca in domeniul crimi
nalității trebuie să se bazeze pe o con
cepție clară, științifică, pe o însușire te
meinică a cunoștințelor de specialitate. 
Or, din acest punct de vedere nu s-a fă
cut totul. Trebuie să elaborăm un pro
gram de ridicare a pregătirii profesio
nale, științifice a cadrelor. Cunoașteți, 
cred, că și pe plan internațional munca 
aceasta capătă un caracter tot mai știin
țific ; ea necesită pricepere, intuiție, în
drăzneală o inaltâ competență. Se im
pune ca atit conducerea ministerului, cit 
și comitetul de partid să elaboreze un 
program corespunzător — desigur, sub 
controlul Secretariatului Comitetului 
Central al partidului — pentru a asigura 
perfecționarea continuă a pregătirii tu
turor cadrelor care lucrează în acest 
domeniu.

Am lăsat la sfîrșit o problemă de inte
res mai general, și anume, participarea 
Ministerului de Interne la realizarea 
unor obiective economice, printre care și 
irigarea a 150 000 hectare în cursul aces
tui cincinal. Aceasta nu e o sarcină prea 
mare, comparativ cu cea a Ministerului 
Apărării Naționale care și-a luat obliga
ția de a participa la irigarea a «350 000 
he jtare. Am ținut seama că trebuie să 
acționați pentru a pune ordine în sectoa
rele de care am vorbit ; am considerat 
că suprafața de 150 000 hectare reprezin
tă un minimum pentru ceea ce poate să 
realizeze Ministerul de Interne în acest 
cincinal. Astfel, pe lingă contribuția 
adusă, prin activitatea pe care o desfă- 
șurați în domeniile de care am vorbit, 
la dezvoltarea țării și construcția socia
listă, veți realiza și un aport mai direct 
la îndeplinirea obiectivelor economice de 
importanță deosebită pentru economia 
noastră națională.

în îndeplinirea sarcinilor importante 
ce revin organelor Ministerului de In
terne un rol important îl are conducerea 
de către partid a întregii lor activități, 
în această privință doresc să menționez 
rolul important al comitetelor județene 
de partid care au sarcina îndrumării și 
conducerii directe a activității organelor 
de securitate și miliție. Se impune ca 
organele județene de partid să ia toate 
măsurile pentru ca organele Ministerului 
de Interne de pe teritoriul lor să acțio
neze corespunzător hotărîrilor partidului 
și legilor țării, în spiritul celor arătate 
în cuvîntarea de astăzi. Trebuie să asigu
răm întărirea controlului și conducerii 
de către partid a acestei activități, acor- 
dînd o atenție deosebită muncii politico- 
educative, ridicării cunoștințelor profesio
nale ale cadrelor, veghind cu strictețe la 
apărarea legalității socialiste.

Vreau să atrag atenția tuturor, mai cu 
seamă celor din județe, că îndrumarea 
și conducerea de către comitetele jude
țene de partid nu înseamnă fărîmițarca 
conducerii muncii organelor Ministerului 

rășului Nicolae Ceaușescu, a 
spus :

„Vă rog să-mi îngăduiți să 
dau glas, incă o dată, senti
mentelor de nemărginită recu
noștință ce animă Consiliul de 
conducere, cadrele de comandă, 
activul de partid și U.T.C., în
tregul efectiv al ministerului, 
mulțumirilor noastre fierbinți 
pentru clarviziunea, înțelepciu
nea și fermitatea revoluționară 
cu care dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe comandant 
suprem, ne orientați și îndru
mați permanent activitatea. Ve
dem în aceasta izvorul princi
pal al tuturor succeselor noas
tre, condiția hotărîtoare a în
deplinirii și în viitor, la nivelul 
înaltelor exigențe promovate de 
partid, a datoriei sacre de a 
contribui plenar la apărarea 
cuceririlor socialiste ale poporu
lui.

Am ascultat cu profund in
teres și maximă responsabili
tate . magistrala dumneavoastră 
expunere, care constituie pentru 
noi un îndrumar deosebit de 
prețios în întreaga activitate pe

care o vom desfășura. Vă ru
găm să ne permiteți să expri
măm cele mai respectuoase 
mulțumiri pentru aprecierile pe 
care le-ați făcut la adresa 
muncii noastre, pentru jalonarea 
direcțiilor fundamentale ale 
activității viitoare.

Pornind de la indicațiile și 
ordinele pe care ni le-ați dat, 
de la criticile ce ni le-ați adre
sat și care sînt pe deplin jus
tificate și întemeiate, vom lua 
toate măsurile ce se impun în 
vederea perfecționării întregii 
noastre munci, ridicînd la un 
nivel superior calitatea și 
eficiența activității desfășurate 
pentru apărarea securității sta
tului, avuției naționale, ordinii 
și liniștii publice.

Exemplul dumneavoastră lu
minos, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de înaltă înțelep
ciune și clarviziune politică, de 
patriot înflăcărat și luptător 
cutezător pentru adevăr și drep
tate, de fermitate revoluționară 
și principialitate comunistă, de 
militant neobosit pentru propă
șirea și înălțarea. României so

de Interne. Această conducere se reali
zează în cadrul conducerii unice și răs
punderii unice în fața Comitetului Cen
tral, a Ministerului de Interne. Nici o 
acțiune nu se poate întreprinde în județe 
fără aprobarea conducerii Ministerului 
de Interne, asigurîndu-se astfel respec
tarea fermă a legilor și o unitate de fier 
în acest domeniu de activitate !

Aș dori să revin, în încheiere, la faptul 
că întreaga muncă a organelor de secu
ritate și miliție, a celorlalte unități din 
Ministerul de Interne constituie o parte 
integrantă a activității desfășurate dc 
partidul și statul nostru, de întregul nos
tru popor pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea. De aceea acordăm 
acestei activități o mare atenție și dorini 
ca ea să se desfășoare în spiritul legilor 
țării, al hotărîrilor de partid. Fiind acti
viști de partid și de stat într-un dome
niu important, întreaga muncă a lucră
torilor de securitate și miliție trebuie să 
se caracterizeze printr-un înalt spirit de 
partid, prin răspundere față de legile 
țării, față de întregul popor. (Aplauze 
puternice).

în cadrul măsurilor generale de per
fecționare a conducerii societății, de 
dezvoltare a democrației socialiste, in 
procesul făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, perfecționarea acti
vității organelor Ministerului de Interne, 
a procuraturii și justiției constituie un 
factor important al democrației, al par
ticipării întregului nostru popor la viața 
publică, la gospodărirea treburilor ob
ștești. în dezvoltarea continuă a demo
crației societății noastre trebuie înțeleasă 
și încadrată activitatea specială a aces
tor organe. (Aplauze puternice).

Nu doresc să mă refer acum la pro
blemele internaționale. Ele s-au dezbătut 
și se dezbat destul de des in presa noas
tră, sînt înfățișate cu diferite prilejuri. 
Viața demonstrează zi de zi justețea ho
tărîrilor, a direcțiilor stabilite în dome
niul politicii internaționale, de Congresul 
al XI-lea al partidului nostru. Toate 
evenimentele atestă cu putere schimbă
rile profunde care au loc pe plan inter
național în direcția creșterii forțelor so
cialismului, a forțelor antiimperialistev în 
direcția intensificării luptei popoarelor 
pentru lichidarea politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, pentru 
asigurarea deplinei lor independențe și 
suveranități, pentru a-și putea hotărî 
destinele în mod liber, fără nici un ames
tec din afară. (Aplauze prelungite).

în acest spirit, consider că și perfec
ționarea activității organelor Ministeru
lui de Interne, îndeplinirea consecventă 
a sarcinilor pe care ele le au, constituie 
un aport și un sprijin prețios in promo
varea politicii externe a patriei noastre 
— politică de pace și colaborare, dc 
apărare a independenței și suveranității 
naționale. (Aplauze puternice).

în încheiere, doresc să exprim convin
gerea că bilanțul pe care l-ați făcut în 
aceste zile, dezbaterile care au avut Joc, 
concluziile care s-au desprins din aceas
tă analiză, vor duce Ia îmbunătățirea în
tregii activități, la creșterea combativită
ții și a spiritului de răspundere al fie
cărui lucrător din Ministerul de Inter
ne, astfel îneît aceste organe importante 
ale partidului și statului nostru să-și 
poată îndeplini în condițiuni tot mai 
bune sarcinile ce li s-au încredințat. 
(Aplauze puternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.“).

Cu această convingere, vă urez tuturor, 
întregului personal din Ministerul de In
terne, succese tot mai mari în întreaga 
activitate, multă sănătate și fericire. La 
mulți ani ! (Aplauze puternice, urale, 
se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul". Toți cei prezenți 
în sală ovaționează îndelung, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, pentru 
Partidul Comunist Român, pentru Comi
tetul Central, pentru secretarul general 
al Partidului Comunist Român și pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

cialiste. constituie pentru noi,' 
ca și pentru întregul popor, 
modelul suprem de muncă și 
viață comunistă, pe care îl vom 
urma neabătut.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că în
tregul personal al Ministerului de 
Interne este profund devotat 
cauzei partidului și ne angajăm 
să muncim cu pasiune, să nu 
precupețim nici un efort pen
tru a ne face pe deplin datoria 
față de patrie, partid și popor“.

Adunarea a luat sfirșit in
tr-o atmosferă de mare însu
flețire. S-a ovaționat îndelung 
„Ceaușescu-P.C.R.-*. Participan
ts și prin ei toți lucrătorii Mi
nisterului de Interne, și-au 
reafirmat dragostea și încrede
rea in partid și secretarul său 
general, adeziunea, deplină la 
politica partidului și statului 
nostru, hotărîrea de a jnilita 
neabătut pentru înfăptuirea ei, 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor și misiunilor de înaltă 
răspundere ce le sînt încredin
țate.

-------------------------- ----------------------L
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ORGANIZAȚIA U.T.C.

— Nu de mult s-au desfășurat 
adunările generale de dare de 
seamă și alegeri în organizațiile 
U.T.C. conduse de birouri. Așâ 
cum arată statisticile, în jude
țul Vaslui peste 5 000 de tineri 
au fost aleși (mulți dintre ei 
realeși) în fruntea acestor orga
nizații. Ce ne puteți spune re
feritor la modul în care au tre
cut la exercitarea mandatului 
încredințat ? /

— Cu prilejul adunărilor de 
dare de seamă și alegeri au fost 
adoptate și programe de activi
tăți. Principala îndatorire care 
revine acum noilor birouri este 
îmbunătățirea acestor programe 
pe baza propunerilor făcute de 
tineri in adunări. Totodată li se 
cere să treacă fără întârziere la 
pregătirea și desfășurarea ac
țiunilor prevăzute. Această ac
tivitate a început in cele mai 
multe organizații a doua zi după 
alegeri. Dar lucrurile nu sint 
pretutindeni in ordine. Unele 
birouri și-au rezervat o „peri
oadă de studiu", fără să țină 
seama de faptul că cel mai efi
cient studiu se realizează in 
activitatea concretă. Ne străduim 
si generalizăm consultarea ti
nerilor în legătură cu toate ac
țiunile politico-educative. Nu 
mă refer la o consultare for
mală, așa cum se mai întâmplă 
uneori, ci la organizarea întregii 
activități cu concursul efectiv 
al tuturor utecițtilor.

— Acum, la început de drum, 
cum sînt sprijinite și îndrumate 
noile birouri de către comitete
le U.T.C., de către activiștii din 
aparatul comitetului județean ?

— Dorim să evităm inițierea 
la întîmplâre a unor acțiuni în 
sprijinul pregătirii cadrelor 
U.T.C. Imediat după alegeri am 
trecut la organizarea unei largi 
activități de îndrumare a birou
rilor organizațiilor U.T.C. pe ba
za unei concepții unitare, Sta
bilind obiective precise și mij
loace eficiente de acțiune. A- 
cum pregătim instruirea tuturor 
celor care au fost aleși sau rea
leși in fruntea organizațiilor. 
Considerăm că este bine ca in 
cadrul acestor instruiri să li se 
spună și. ce îndatoriri le revin. 
Nu ne vom limita însă la pre
zentarea unor lungi „liste de 
sarcini". Pregătim schimburi de 
experiență, dezbateri despre sti
lul de muncă, precum și orga
nizarea unor acțiuni model. Por
nind de la ideea că principala 
activitate a organizațiilor U.T.C 
are în vedere îndeplinirea e- 
xemplcfră de către tineri a în
datoririlor profesionale, vom in
vita conducători de unități in
dustriale și agricole, de școli 
care să prezinte sarcinile ce re
vin colectivelor de muncă și de 
învățătură. Aceste preocupări 
vor continua prin organizarea ă 
150 de cercuri de pregătire a ca
drelor din întreprinderi, de la 
sate, din unitățile de învăță- 
mint, și a șapte școli politice.

— Ce preocupări aveți în pri
vința organizării operative și 
eficiente a informărilor politice 
pentru cadrele U.T.C. ?

— Voi sublinia mai întâi fap
tul că toate organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi, de la sate, din 
școli asvgură, așa Cum s-a indi
cat, prezentarea de informări 
politice la începutul adunărilor 
generale lunare. Ceea ce ne pre
ocupă în această privință este 
evitarea acțiunilor formale, care 
să fie făcute numai pentru că 
trebuie făcute. Am luat mătur* 
ca îndeosebi cadrele U.T.C. să 
prezinte în fața tinerilor infor
mări politice. La nivelul unități
lor economice și de învățămint 
sau pa grupe de unități orga
nizăm pregătirea temeinică a ti
nerilor care primesc sarcini în 
acest sens, pentru ca ei să poa
tă răspunde în mod corespunză
tor la întrebările ce li se adre
sează. Totodată organizăm pen
tru membrii comitetelor și bi
rourilor U.T.C. informări poli-

Convorbire 
cu Mihai Irimia, 

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

tice de sinteză. Pentru ca aces
te acțiuni să fie eficiente, să 
contribuie in cel mai înalt grad 
la cunoașterea de către tineri a 
evenimentelor politice interne și 
internaționale, la înțelegerea lor 
în profunzime invităm activiști 
de partid și de stat, personali
tăți ale vieții publice care să 
prezinte expuneri, să răspundă 
la intrebări.

— De mai multe ori ați făcut 
referiri la îndrumarea comitete
lor și birourilor U.T.C. direct în 
procesul muncii politico-educa
tive. Dar cum sînt pregătiți cei 
care asigură această îndrumare?

— Așa cum s-a arătat și la 
recenta Plenară a C.C. al 
U.T.C., ni se cere să acționăm 
cu fermitate pentru depășirea 
stadiului unor analize înguste, 
pe probleme care privesc dome
niul Unui activist; fiecare din
tre noi trebuie să abordeze de
cisiv toate problemele muncii 
și vieții tinerilor in strînsă con
cordanță cu sarcinile economice,

politice și sociale care le revin. 
Numai pornind de la această 
realitate putem realiza o analiză 
temeinică a activității organiza
țiilor și acorda îndrumarea ne
cesară. Mai ales in condițiile 
în care fiecare activist răspunde 
direct de îndrumarea activității 
din una-două întreprinderi, pro
blema pregătirii multilaterale 
dobindește o și mai mare im
portanță. Avem datoria să Cu
noaștem bine și să înțelegem 
munca și viața tinerilor din în
treprinderile respective, pro
blemele cu care se confruntă 
organizațiile U.T.C. pentru a le 
putea acorda un sprijin eficient. 
De la aceste necesități pornim 
în stabilirea programului de 
pregătire a cadrelor de îndru
mare și control. Acest program 
cuprinde dezbateri metodice, 
schimburi de experiență, expu
neri, simpozioane. La baza pre
gătirii se află insă studiul in
dividual. Va trebui să facem 
mai multe eforturi în această 
direcție, să privim cu mai mul
tă răspundere această importantă 
îndatorire.

ADRIAN VASILESCU 
LAURENȚIU OLAN

ÎN EDITURA DIDACTICA 
ȘI PEDAGOGICĂ

Ivanca Olivotto — Culegere de exerciții și 
probleme de aritmetică ,

Ediție Îmbunătăți
tă a uneia dintre ce
le mai solide lucrări 
de acest gen, lucra
rea recent apărută 
se referă la discipli
nele matematice stu
diate in clasele V— 
VII, respectiv la 
mulțimi, numeratle, 
sistem metric, ope
rații cu numere na
turale șl zecimale, 
divizlbilitate, fracții,

Silviu

rapoarte șl propor
ții, procente, repre
zentări grafice, me
tode de rezolvare — 
grafică comparativă 
a ipotezelor. De a- 
semenea, subliniind 
Caracterul practic al 
Studierii matemati
cii, noua culegere 
acordă un spațiu 
larg problemelor de 
mișcare dă arnestee 
și aliaj, problemelor

cu conținut geome
tric. Lucrarea cu
prinde cîteva .mii de 
probleme reprezen
tative pentru toate 
capitolele citate, cu 
rezolvările corespun
zătoare, urmate de 
un capitol în cadrul 
căruia sînt înscrise 
exclusiv probleme 
din cadrul con
cursurilor de mate
matică.

Constantinescu - Exerciții și analize 
gramaticale

Tot În Editura di
dactică și pedagogică 
a apărut această lu
crare incluzînd, atit 
capitole de sintaxa 
propoziției și a fra
zei, cit și probleme 
de morfologie, vo
cabular și stil. Utilă 
atit tinerilor care se 
pregătesc pentru în- 
vățâmlntul filologic 
cit și tuturor celor 
dornici să aprofun
deze pe baze logice 
studiul limbii, cule
gerea realizată de 
profesorul Silviu

Cortstantinescu cu
prinde un mare nu
măr de aplicații re
prezentative desprin
se din textele clasi
cilor literaturii noas
tre, cit și din cele 
ale scriitorilor con
temporani. Ne Intll- 
nlm cu fraze divers 
construite ale unei 
pleiade de scriitori 
de la clasicii Emi- 
nescu, Creangă, Coș- 
buc, Slavici, Hogaș, 
Ibrăileanu, la con
temporanii Marin 
Preda, Fănuș Nea-

gu, Eugen Barbu, 
Ana Blandiana, etc. 
Modernă prin abor
dare și construcție, 
folosindu-se amplu 
sistemele de repre
zentare grafică a a- 
nalizelor unor tex
te, lucrarea „Exer
ciții și analize gra
maticale" recent a- 
părută, constituie 
una din cele mai u- 
tile și sintetice lu
crări de studiul lim
bii.

H. LEREA

„Decada culturii gorjene“
In județul Gorj se desfășoară 

în aceste zile sub genericul 
„Decada culturii gorjene" ample 
manifestări politice, științifice și 
cultural-educative, dedicate celei 
de a 29-a aniversări a procla
mării Republicii și centenarului 
independenței de stat a Româ
niei.

Din program rețin atenția în- 
tîlnirile cu tinerii pe teme ca : 
„Tineretul — forță activă în dez
voltarea României moderne", 
„Maturitatea — o etapă, un prag 
spre viitor" ; simpozioanele : 
„Sculptorul Constantin Brâncuși 
— o mîndrie a neamului", „In
terferențe folclorice novăcene", 
„Gorjul pe coordonatele cincina
lului". Sau expunerile : „Acti
vitatea P.C.R. pentru promovarea 
și aprofundarea ideii de inde
pendență și suveranitate naționa
lă". „Contribuții gorjene la

războiul pentru independență". 
Acestora li se vor adăuga mani
festările cuprinse în cadrul celei 
de a treia ediții a revistei lite- 
rar-artistice „Artă și actualitate", 
expozițiile de desene și obiecte 
realizate de preșcolari, școlari, 
pionieri și uteciști, sub același 
generic „Avem o țară ca-n po
vești".

La Motru, Țicleni, Novaci, 
Tîrgu Cărbunești, Tismana și în 
alte localități se vor desfășura 
concursuri gen „Cine știe cîștigă" 
pe tema „Coordonatele îm
plinirilor gorjene". In cadrul 
Festivalului Național „Cîntarea 
României", în toate localitățile 
județului vor avea loc spectacole 
și treceri în revistă ale forma
țiilor artistice antrenate în con
curs.

VASILE CRĂCIUN

La Combinatul de prelucrare a lemnului din Arad

rote AGBRPRES

Concursul republican de unde ultrascurte

Aniversarea republicii
Ziarul „Scîntela tineretului* șl Federația românâ de radio

amatorism organizează în zilele de 24, 25 >1 26 decembrie 
un concurs republican de unde ultrascurte dedicat aniversării 

Republicii. Orele de întrecere sînt : în prima zi : 16,00-22,00 
GMT j ziua a doua 16,00—22,00 GMT ; ziua a treia : 04,00—07,00 
GMT, în toate datele lucrîndu-se în banda de 144 MHz. Con
dițiile de lucru sînt conform regulamentului de concurs.

YO3-BOE

j j 
j 
j î î

I î

I j 
j J 
i

A

« UMMMIUL„SCINTEH“1977
• Lumea de astăzi Intr-o 

carte
• Actualitate, informație, 

sinteză — iată formula 
cărții care va îmbogăți 
biblioteca dumneavoastră.

— „Noi la ’77. 
războiului de 
dență, fila cu filă". Do
cumente oficiale, jurna
le de front, reproduceri 
din presa vremii, pagini 
inedite.

— „De la primăvara ză
pezilor însingerate la 
primăvară agriculturii 
românești" — o evocare 
a răscoalelor din 1907.

— Principalele linii de forță
ale cincinalului revolu
ției tehnico-științifice : 
..15 cote ale progresului 
și prosperității"* 15 fișe 
— definiții, argumente, 
statistici și grafice —
utile tuturor celor ce
studiază în învățămtn- 
tul de partid și de stat>

— „Istoria se scrie sub 
ochii noștri" prezintă o 
succesiune documentară 
a evenimentelor din ul
timul an.

— Almanahul „Stinteia" vă 
informează despre Festi
valul național al educa
ției și culturii socialiste 
„Cîntarea României".

— Lumea confruntată ca 
viitorul, știința despre 
viitor confruntată * cu

Epopeea 
indepen-

realitățile lumii contem
porane - 
„Prezentul 
viitorul".

— Dosarul unei probleme 
cruciale de azi și din 
toate timpurile : „Ome
nirea refuză neantul". 
Datele cele mai noi des
pre lupta împotriva ina
micului public nr. 1 l 
cursa înarmărilor.

— Ce este „calitatea 
vieții" ? Puncte de ve
dere controversate îiitr-o 
dezbatere internațională : 
„Condiția umană, su- 
praconsumul și calitatea 
vieții".

— ..Terra astăzi" — un am
plu documentar despre 
țările lumii, în lumina 
ultimelor statistici — 
oferă o imagine a hărții 
politice și economice a 
globului. în completa
re : „Drapelele statelor" 
(planșe tipărite in 8 
culori).

— „Pribegi 
sau... cel 
partener 
mune.

— Interviurile Almanahului 
„Stinteia" cu două mari 
personalități ale artei 
contemporane : Renato

in eseul 
explorează

fără speranță" 
de-al zecelea 
al Pieței co

Guttuso și Leonardo 
Sciasciă. în exclusivita
te : Guttuso inedit.

— Un tur de orizont asu
pra rarităților faunistice 
de pe toate continente
le : „Animale în pri
mejdie !“. Planșe in 
culori.

— Ca în fiecare an, „Bre
viarul juridic" cuprinde 
„Repertoarul legilor". 
Răspuns la întrebările 
cititorilor: „Termeni ju
ridici de larg interes".

— „De ce iși ține mama 
copilul lingă inimă ?" și 
„Poate fi televizat in
farctul ?" Dezlegările le 
oferă capitolul de actua
lități biologice : „Enig
me de pe planeta... OM".

— Catastrofele naturale în 
lumina ultimelor date, 
interpretări și ipoteze - 
științifice — prezentate 
în dosarul : „Cu Pămîn- 
tul... e ceva ?“

Anticipații la viitorul 
literaturii de anticipație, 
autografe celebre, 
brici de curiozități, 
produceri de artă, 
meroase fotografii 
dite întregesc un sumar 
bogat, oferind o lectură 
instructivă și antrenantă.

CEREȚI LA CHIOȘCURI Șl LIBRĂRII 
ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1977
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Ce ne spun descoperirile de la Streisingeorgiu

La Teatrul 
dramatic

din Galați

Teatrul dramatic din Galați, 
care a găzduit recent, fiind tot
odată unul din organizatori, pri
mul colocviu despre arta come
diei prin premiera de zilele tre
cute cu „Domnul Puntila și slu
ga sa Matti" de Bertolt Brecht, 
se arată din nou receptiv la va
lorile de necontestat dintr-un 
gen artistic mult îndrăgit de 
spectatori. Promovarea comediei 
de calitate constituie 
rscțiile de acțiune 
teatru, cel puțin așa 
înțelegem multe din 
de aici, între care 
provincie" de V. 
„Simbătă la Verițas* 
Iacoban, și acum Brecht. Cu mai 
mult curaj, într-un vizibil efort 
de autodepășire, colectivul de la 
Galați caută de la un timp 
succesele care se obțin mai 
greu. In acest sens, piesa lui 
Brecht îi oferă un prilej foarte 
bun : actorii, dar mai ales iilter- 
preții lui Puntila și Matti au de 
interpretat nu numai un text, 
ci și un subtext deosebit de bo
gat în semnificații* Puntila, mo
șierul care e bun,. uman, afec
tuos cu slugile cînd e amețit de 
aburii alcolului, iși găsește în 
Mitică îancu un interpret stră
lucit. Partitura brechtiană a ro
lului beneficiază de o înțelegere 
subtilă, în acest caz avînd de-a 
face nu numai cu o simplă de
dublare. In fond, schimbarea lui 
Puntila din zilele de beție se 
desfășoară între niște limite me
reu aceleași. Refuzul său de a 
încheia contracte mai omenești 
în aceste zile cu argâții angajați, 
de a lua alte decizii importante

! una din di- 
ale acestui 

. ne lasă să 
i montările 
„Chirița in 
Alecsandri, 

i" de M. R.

„DOMNUL

Spuneam intr-un număr an
terior că biserica de la Strei
singeorgiu nu datează de la în
ceputul veacului al XV-lea du
pă cum reieșea din pisania ju
panului Cindeș ce iși revendica 
expres construirea lăcașului și 
nota chiar ziua (2 oct. 1408) tind 
el a fost terminat și pictat. A- 
ceasta pentru că recentele cer
cetări și săpături efectuate in

$
O

Ion Horațiu Crișan

PUNTILA

Șl SLUGA SA MATTI"
pentru soarta sa de ins aparți- 
nind clasei exploatatoare, di
vulgă obișnuințe, deprinderi, dar 
și o anumită luciditate. Compa
siunea sa față de cei exploatați 
e, pînă la un punct, un capriciu 
pe care și-l permite, din cînd în 
cînd. unul ca el pentru a se dis
tra. Pe de altă parte. Puntila nu 
numai că se comportă altfel la 
beție, dar și „filozofează" asupra 
bunătății lui, după ce mai îna
inte sau mai pe urmă se arătase 
indignat de condiția de moșier.

Este Puntila din zilele de be
ție o negație a moșierului Pun-

TEATRU
tila din celelalte zile — și con
stituie întruchiparea negației in 
chiar trupul și spiritul a ceea 
ce urmează să fie negat —o'ino- 
vație. în materie de artă? Mi
tică îancu, care ne-a dovedit în 
Chiriță și îft alte roluri că e un 
actor de mare, talent, fri stare să 
dea viață unor personaje cu 
stări sufletești insolit ramificate, 
să construiască în fața noastră 
cu mijloace multiple ființe care 
se închipuie altfel decît sînt. ia 
și aici totul asupra sa. Punîrid 
accentele unde trebuie, fiind pe 
toate fațetele și în toate iposta
zele personajului prezent mereu 
cu nuanțele necesare. Mitică 
îancu reușește în acest an a 
doua sa creație actoricească de 
mare valoare.

Provenind parcă dintre slugi

și 
______  ____ fi 

ca unul dintre ultimii lor repre
zentanți : proletarul lucind cu 
un deosebit spirit < practic, cu o 
acută conștiință de clasă. Pe a- 
ceastă latură, dramatică. Matti, 
interpretat de Mihai Mihail, dă 
o replică viguroasă moșierului 
Puntila. Dar Matti mai e și alt
ceva, nu e numai șoferul dom
nului Puntila, ci și confesorul 
acestuia și obiectul dragostei fi
icei sale, Eva, este adică perso
najul de comedie, aspect sub 
care, îh spectacolul de la Galați, 
nu apare in plenitudinea cuve- 
venită, întrucît interpretul nu 
are un registru comic pe măsu
ra solicitărilor.

In cursul premierei cîțiva ti
neri actori ne-au reținut 
ția prin migala cu care 
construit înfățișările scenice. 
Dan Andrei Bubulici reușește în 
Atașatul o interpretare cu mij
loace variate, deși personajul e 
liniar. Jocul său are farmec, 
vervă și culoare. întruchipînd-o 
pe Eva, Liliana Lunari e tot 
timpul în rol, deși îi lipsesc mo
mentele de efervescentă. Contri
buții de menționat măi semriea- 
ză Alexandru Năstase și Aure
lian Georgescu.

în ansamblu, spectacolul — 
transmitted' cu claritate mesajul 
brechtian — prilejuiește tînă- 
rului actor Mitică îancu încă o 
creație memorabilă, este bun și 
reprezintă un succes atit pentru 
tînărul regizor Adrian Lupu, cit 
și pentru Teatrul dramatic diil 
Galați.

le din teatrul lui Molidre 
Goldoni, Matti se conturează

I. CHIRIC

vederea restaurării prețiosului 
monument au scos la iveală sub 
fereastră, în centrul peretelui 
de est, în axa altarului sub ten
cuiala și pictura lui Cindeș o 
altă pictură și o nouă pisanie 
redactată în vechea limbă sla
vonă. Iată acum, în traducere 
românească textul acesteia :

„în anul 6822 (1313—1314) am 
început biserica... pentru ierta
rea păcatelor cneazului Balea și 
pentru ajutorul și mintuirea și 
iertarea păcatelor popii Naneș și 
a zugravului Teofil". Așadar, alt 
nobil român cunoscut acum pen
tru prima oară făcind parte din-, 
tre cnezii de la Streisingeorgiu 
iși revendică calitatea de ctitor 
al bisericii. Numele de Balea se 
întâlnește frecvent la feudalii 
români din Transilvania sau din 
celelalte țări românești. în le
gătură cu jupanul Cindeș me
rită să fie amintit că in cele 
mai Vechi documente cu privire 
la nobilii români transilvăneni 
și anume într-un document de 
la 1392 se vorbește despre un 
schimb de moșii intervenit în
tre Cindeș, fiul lui Grigore din 
Singeorgiu și Lațcu, fiul lui Ni- 
colae. Cu această ocazie aflăm 
că familia cnezială din Streisin
georgiu stăplnea sate și în Țara 
Hațegului. Alte documente din 
1377 ne vorbesc despre înrudirea 
cnezilor din Streisingeorgiu cu 
cei de la Strei. Documentele la 
care ne-am referit, la care se a- 
daugă și altele, dovedesc că în a 
doua jumătate a secolului al 
XV-lea există o puternică fa
milia cnezială ce stăpînea o 
parte a văii Streiului și anumite 
sate din Țara Hațegului. Ea iși 
avea una dintre reședințe la 
Streisingeorgiu. în . aceeași zonă 
și cam in aceeași vreme docu
mentele menționează și o altă 
familie cnezială, a lui Cîndea^

Dar Sa abandonăm soarta fa
miliei Cindea și să revenim ia 
ctitoria lui Balea. Oare el să fi 
ridicat biserica cu aproape un 
secol mai devreme decît o pre
tindea Cindeș ? Răspunsul l-au 
dat tot Cercetările recente care 
au dovedit că și sub această 
pictură se găsește alta mai ve
che fără să Se fi descoperit însă

și b pisanie în care să fie men
ționată limpede data la cate s-aș 
construit. Balea și Cindeș n-au 
făcut deci decît refaceri de oa- 
recari proporții și au repktat 
biserica. Ea s-a ridicat în pia
tră, după cum au dovedit-o să
păturile, cu ceva mai înainte da 
mijlocul secolului al XÎI-lea. 
Dar nici măcar aceasta n-a fost 
prima biserică înălțată aici. îna
intea ei, pe același loc a exis
tat una mai veche de lemn ce 
a avut același plan. Obiectele 
descoperite in mormintele co
respunzătoare fazei celei mat 
vechi a bisericii de la Streisin
georgiu sau in interiorul ei se 
datează in secolele X*—X1I, fără 
a putea fi circumscrise la o pe
rioadă restrinsă de timp, preci
zare ce poate fi făcută numai 
pe baza unor texte scrise. Or, 
în cazul nostru este vorba des
pre pandantive de sticlă sau de 
alte podoabe de argint sau 
bronz descoperite în morminte, 
printre care și inele de buclă 
(in care se prindeau cozile fe
telor) cu capete in formă de S. 
Sigur rămine faptul că biserica 
de lemn o precede pe cea de 
piatră și este foarte probabil ca 
ea să dateze din secolul al 
XI-lea, fără a exclude posibili
tatea ridicării ei și mai înain
te, știut fiind că bisericile de 
lemn stau secole în picioare.

Asemenea podoabe s-au des
coperit și în alte morminte ro
mânești din afara Carpaților, in 
Moldova sau în Țara Româ
nească.

Săpăturile arheologice din ul
timul an dovedesc că monu
mentele de la Streisingeorgiu 
nu constituie o excepție, ele 
existând și in alte părți ale spa
țiului intracarpatic al țării noas
tre, de exemplu, în Maramureș 
sau Id Sinnicolau-de-Beiuș, in 
județul Bihor.

\ Noile documente scoase l.a 
lumină și care cu siguranță Se 
vor înmulți odată cu intensifi
carea cercetării monumentelor 
de piatră, dintre căre un grup 
se găsește pe teritoriul județu
lui Hunedoara, vin să se alăture 
altora dezvelite tot pe calea să
păturilor arheologice. Ne gin- 
dim la cetăți cum sînt cele de 
la Cluj-Măhaștur, Dăbîca, Mol
dovenești sau Sirioara. Toate a- 
cestea dovedesc că autohtonii 
acestor meleaguri erau profund 
stratificați și posedau formațiuni 
politice statale structurate teri
torial avînd in frunte pe voie
vozi și cnezi.
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21. Intrarea 
cardiacilor oprită!
București, 11—13 iunie 1978. Finalele campionatelor republi

cane individuale de gimnastică rezervate maeștrilor (băieți și 
fete) au adus în Palatul sporturilor și culturii tot ce avea mai 
bun gimnastica românească : cea mai bună sportivă a lumii 
în ’76, Nadia Comăneci ; campionul și vicecampionul lumii lâ 
inele. Dan Grecu și Mihai Borș ; dștigătoarea „Turneului cam
pionilor", Teodora Ungureanu... Acestora li se adăugaseră încă
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șapte-opt gimnaste și gimnaști cu nume d^rezonanță in arena 
internațională.

Concursul n-a fost pentru cei cu nervii slabi. încă de vineri 
seara, la impuse, putea fi SIMȚITĂ atmosfera de extraordinară 
tensiune care-i stăpineă pe antrenori și care, pe alocuri, se în
tinsese molipsitoare și asupra sportivilor. Tensiune firească, dacă 
ținem seama că erau în joc nu numai titlurile de campioni ai 
țării, ci însăși TITULARIZAREA ÎN ECHIPELE OLIMPICE ALE 
ROMÂNIEI, deci... pașapoartele pentru Montreal. Federația fă
cuse publică hotărirea de a trimite la Olimpiadă primele șapte 
clasate la individual compus. Așadar, locul șapte aducea feri
cirea, locul opt, te trimitea in infern !

Unii antrenori au ripostat, aducind ca argument faptul că o 
gimnastă foarte bună ar putea să cadă la bîrnă (ceea ce ar cobo- 
ri-o serios in atașamentul de la individual compus) și să ciștige, 
totuși, trei medalii in finalele pe aparate. Teoretic, faptul era 
posibil, dar hotărirea federației era deosebit de realistă : pri
mele șapte la individual compus, deoarece ținteau o medalie 
olimpică pe echipe ; in ceea ce privește finalele pe aparate și 
medaliile la individual compus, mizam totul pe Nadia Comă
neci și Teodora Ungureanu. In concluzie, alături de aceste două 
gimnaste de excepție, aveam nevoie de cinci-șase „fete de 
echipă", constant bune la toate cele patru aparate.

Specialiștii — și nu numai ei — erau interesați de lupta acerbă 
care se anunța pentru locurile 3—7 in echipa olimpică a Româ
niei (locurile 1—2 erau ca și „date" !). Pentru locurile 3—7, can
didau nu mai puțin de opt gimnaste : Anca Grigoraș, Mariana 
Constantin. Gabriela Trușcă, Georgeta Gabor, Alina Goreac, 
Marilena Neacșu, Luminița Milea și Cristina Itu. Deci, două pe 
un loc !

Conform așteptărilor, Nadia și Teodora s-au detașat chiar de 
la „impuse", obținind note foarte mari la toate cele patru apa
rate. Notele Nadiei sint impresionante (9,90 — 9,95 — 9,90 — 10 !, 
ceea ce-i aducea un total „impus" de 39,75 p), Teodoră — cu 
39,25 se situa in imediata ei apropiere, la aproape un punct 
distanță de a treia clasată.

Gabi Trușcă a debutat excelent (9,70 la paralele), dar ne-a dat 
emoții mari la bîrnă, unde, insuficient încălzită și neacomodată 
cu papucii noi-nouți, puși la dispoziția tuturor concurentelor, a 
avut două dezechilibrări, fiind sever sancționată de arbitre 
(9,15 !). în schimb, Trușcă a evoluat excelent la sol (9,40) și, 
mai ales, la sărituri, unde a fost notată cu 9,80. Georgeta Gabor, 
ambițioasă și sigură pe ea — nu s-a descurajat după un 9,35 la 
sărituri, obținind în ordine 9,55 la paralele, 9,35 la bîrnă și 9,70 
la sol... Foarte bine s-au comportat și celelalte „candidate olim
pice", îndeosebi Anca Grigoraș, Mariana Constantin. Alina Go
reac și Luminița Milea, aceasta din urmă reușind să se situeze 
— după „impuse" — înaintea experimentatelor Marilena Neacșu, 
Paula loan și Cristina Itu !

După prima zi de concurs, lupta se anunța a fi, conform pro
nosticurilor. deosebit de srtînsă : Luminița Milea ocupa locul 
opt, cu 37,60 puncte, locul nouă avea 37,55 puncte, iar locul zece,
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37,50 puncte. Pe locurile 6—7 la egalitate de puncte — 37,95 se 
aflau Georgeta Gabor și Alina Goreac^

Am așteptat exercițiile liber-alese (programate simbătă după- 
ămiază) cu nerăbdare firească, dar și cu teama ca nu cumvă 
erorile de arbitraj să știrbească din mareă frumusețe a întrecerii. 
Din fericire, arbitrajul a fost la înălțime, chiar dacă severa conf. 
univ. Elena Firea a imprimat judecătoarelor nota sa de respon
sabilitate Și de zgircenie (bu, poate, tocmai de această).

Nadia Comăneci a fost literalmente fantastică, obținind nbtâ 
maximă la toate cele patru aparate : 10—10—10—10 !! Teodora a 
urcat și ea spectaculos : 9,70—9,90—9,90^—10 ! Alte patru gimnastă 
reușesc totălurl de peste 76 de puncte : Anca Grigoraș, Mariană 
Constantin, Gabriela Trușcă și Georgeta Gabor. Luptă acerbă 
pentru locul șapte, singurul rămas „vacant" în... avionul spre 
Montreal. Candidate principale : Luminița Milea, Alina Goreac 
și Marilena Neacșu. Aparent, Alina Goreac n-avea moUve de 
neliniște, experiența ei net superioară favorizind-o in Această 
luptă cu adversarele și cu ea însăși. Dar, la paralele, Alina evo
luează lent, are chiar și două opriri în stind pe miini, așa că 
arbitrele nu-i pot acorda mai mult de 9.15 ! O cădere la birnă 
o scoate apoi din lupta pentru locul șapte. Rămineau Marilena 
Neacșu și Luminița Milea. La sărituri, ușor avantaj petltfu Lu
minița (9,50 față de 9,40 cit obținuse Marilena). La paralele, Lu
minița iși mărește avantajul : 9,30—9,10. Neacșu reduce o zecime 
din handicap la bîrnă (amindouă au fost puternic marcate de 
miză fără precedent pentru ele). Solul avea să decidă și cum 
amindouă au fost notate cu 9.60, Luminița Milea se situa pe 
locul șapte, avînd asigurată astfel călătoria spre marile emoții 
și satisfacții ale Olimpiadei. Iată clasamentul final la individual 
compus : 1. Nadia Comăneci 79,75 p campioană republicană 
absolută; 2. Teodora Ungureanu 78.70 p: 3—4 Anca Grigoraș și 
Mariana Constantin 76,60 p ; 5. Gabriela 'Trușcă 76,20 p ; 6. Gebf- 
geta GabOr 76.10 p ; 7. Luminița Milea 75,30 p ; 8. Alina Goreac 
75,10 p; 9. Marilena Neacșu 75,05 p... etc.

Iată însă că intre timp se comunică hotărirea definitivă a 
conducerii C.N.E.F.S. : la Montreal vor pleca nu șapte, ci opt 
gimnaste (șase titulare și două rezerve). Alina Goreac se meta
morfozează de bucurie : cu numai 0.05 p avans iși asigurase locul 
opt, înaintea Marilenei Neacșu. Federația română de gimnastică 
avea, aparent, o misiune ușoară. Dar analiza cazului se prelun
gește. De partea Alinei erau palmaresul intern și internațional, 
vasta ei experiență competițională. împotriva ei „pledau" propriile 
slăbiciuni, foarte grave în ultimul timp : indisciplina, apatia, 
tendința de a se cruța prea mult la antrenamente și chiar în 
timpul concursului. în favoarea Marilenei „pledau" tinerețea 
(nu împlinise încă 15 ani), talentul și seriozitatea în pregătire, 
faptul că avea toate șansele ca din „mare speranță" să devină 
certitudine și că această devenire trebuia grăbită printr-o parti
cipare la Jocurile olimpice. Balanța s-a înclinat în favoarea 
Marilenei Neacșu. în acel moment ERAU CUNOSCUTE CELE 
OPT GIMNASTE CARE AVEAU SA REPREZINTE ROMANIA 
LA J. O. DE LA MONTREAL.
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Duminică dimineață s-au desfășurat finalele pe aparate. Cris
parea dispăruse (n.n. : rămăseseră in joc „doar" titlurile de cam
pioni pe aparate, ceea ce nu-i deloc puțin, dar „miza Montreal'1 i 
fusese mult mai mare Și mai profund simțită). Un spectacol ex- 1 
traordmar, cu torente de fantezie, de risc, de incredibilă vir- | 
tuozitate și, nu o dată, cu sclipiri de geniu. Luptă fantastică 
pentru medalii, in condițiile care duseseră la dispariția emo- ! 
țiilor și crispării. Fiecare gimnastă era din nou ea însăși, fie- 
cate arunca in luptă tot ce știa, fără teama că ar putea comite • 
o greșeală cu... efecte „olimpice" dezastruoase.

Nadiă obține încă o notă maximă și medalia de aur la sări- i 
turi. Teodora se mulțumește cu argintul. La paralele însă, Teo
dora aruncă totul in lupta pentru aur și arbitrele îi acordă 9,95. 
Imbatabilă la aceșt aparat, Nadia se întrece pe ea însăși și ob
ține 10. Din nou. aceeași ordine pentru aur și argint. Urmează 
birna. Teodora face un exercițiu senzațional și arbitrele nu-i 
mai pot refuza nota maximă. Cu acel 9,90 obținut in ziua pre
cedentă, Teodora avea șanse foarte mari in lupta pentru aur. 
Condiția era ca Nadia să nu „scoată" mai mult de 9,90. Dar Na
dia e... Nadia și obține încă un 10 ! Aceeași ordine, Nadia—Teo
dora ! Ultima probă, solul. Cu o ezitare în finalul exercițiitlui 
său de o mare Spectaculozitate (dar și extrem de dificil), Nadia 
obține doar 9,50. Teodora vrăjește sala cu o evoluție ce atinge 
desăvirșirea. Și desăvîrșirea nu poate fi notată decît cu 10. Re
editând performanța din *75 de la Bacău, Teodora cucerea ast
fel cel de-al doilea său titlu republican la sol, adăugindu-și in 
bogatul ei palmares încă o victorie asupra fenomenalei Nadia 
Comăneci.

...Marții 6 iulie 1976, ora 8, Centrul de pregătire olimpică din 
cadrul Complexului . sportiv „23 August", București. Loturile 
noastre de gimnastică, masculin și feminin, se pregătesc de 
plecare. Peste cîteva ore, avionul va decola de la „Otopeni", cu 
direcția Amsterdam-Montreal. Două declarații blitz :

NADIA COMĂNECI : „Eu, Teodora și Georgeta am mai con
curat în Canada și nu avem emoții. Sper să ne întoarcem cu 
fruntea sus !" TEODORA UNGUREANU : „Țintesc două medalii 
in finalele pe aparate și, bineînțeles, o medalie cu echipa. Sintem 
foarte bine pregătite și vom dovedi acest lucru".

...Vineri, 16 iulie, 1976. Sub titlul „UN MILION DE ORE PEN
TRU DESĂVÎRȘIRE" publicam în revista „CRONICA" un re
portaj dedicat echipei feminine de gimnastică. Reportajul se 
încheia cu următorul pronostic : „Pronosticul nostru TREI ME
DALII DE AUR (individual compus, paralele si birnă), O ME
DALIE DE ARGINT ȘI DOUA MEDALII DE BRONZ. Numai la 
gimnastică feminină !"

Fusesem oare prea optimist ? Aveam .să aflu curind. Startul 
olimpic al gimnastelor era programat peste două zile. SUNASE 
ORA MONTREAL !

Episodul următor:
22. AVANPREMIERELE ADUC MEREU NOROC
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